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12.2.2 

 12b (תניא ר' יוסי אומר)  13b (ועל כל העולם כולו)  

  ו פסוק ט פרק איוב :ִיְתַפָּלצּון ְוַעּמּוֶדיהָ  ִמְּמקֹוָמּה ֶאֶרץ ַהַּמְרִּגיז .1
  ו פסוק קלו פרק תהלים :ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ִּכי ַהָּמִים ַעל ָהָאֶרץ ֹרַקעלְ  .2
  ו פסוק קד פרק תהלים :ָמִים ַיַעְמדּו ָהִרים ַעל ִּכִּסיתוֹ  ַּכְּלבּוׁש ְּתהֹום .3
  יג פסוק ד פרק עמוס: ְׁשמוֹ  ְצָבאֹות ֱא�ֵהי ה' ָאֶרץ ָּבֳמֵתי לעַ  ְוֹדֵר� ֵעיָפה ַׁשַחר ֹעֵׂשה ֵּׂשחוֹ  ַמה ְלָאָדם ּוַמִּגיד רּוחַ  ּוֹבֵרא ָהִרים יֹוֵצר ִהֵּנה ִּכי .4
  ח פסוק קמח פרק תהלים :ְדָברוֹ  ֹעָׂשה ְסָעָרה רּוחַ  ְוִקיטֹור ֶׁשֶלג ּוָבָרד ֵאׁש .5
  כז פסוק לג פרק דברים :ַהְׁשֵמד ַוֹּיאֶמר אֹוֵיב ִמָּפֶני� ַוְיָגֶרׁש עֹוָלם ְזֹרֹעת ּוִמַּתַחת ֶקֶדם ֱא�ֵהי ְמֹעָנה .6
  ח פסוק לב פרק דברים :ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְלִמְסַּפר ַעִּמים ְּגֻב�ת ַיֵּצב ָאָדם ְּבֵני ְּבַהְפִרידוֹ  ּגֹוִים ֶעְליֹון ְּבַהְנֵחל .7
  א פסוק ט פרק משלי :ִׁשְבָעה ַעּמּוֶדיהָ  ָחְצָבה ֵביָתּה ָּבְנָתה ָחְכמֹות .8
  כה פסוק י פרק משלי :עֹוָלם ְיסֹוד ְוַצִּדיק ָרָׁשע ְוֵאין סּוָפה ַּכֲעבֹור .9

  יד פסוק י פרק דברים :ָּבּה ֲאֶׁשר ְוָכל ָהָאֶרץ ַהָּׁשָמִים ּוְׁשֵמי ַהָּׁשַמִים ֱא�ֶהי� ה'לַ  ֵהן .10
  כב פסוק מ קפר ישעיהו :ָלָׁשֶבת ָּכֹאֶהל ַוִּיְמָּתֵחם ָׁשַמִים ַכֹּדק ַהּנֹוֶטה ַּכֲחָגִבים ְוֹיְׁשֶביהָ  ָהָאֶרץ חּוג ַעל ַהֹּיֵׁשב .11
  יז פסוק א פרק בראשית :ָהָאֶרץ ַעל ְלָהִאיר ַהָּׁשָמִים ִּבְרִקיעַ  ֱא�ִהים ֹאָתם ַוִּיֵּתן .12
  כד פסוק עח פרק תהלים :ָלמוֹ  ָנַתן ָׁשַמִים ּוְדַגן ֶלֱאֹכל ָמן ֲעֵליֶהם ַוַּיְמֵטר .13
  יג פסוק ח פרק א יםמלכ :עֹוָלִמים ְלִׁשְבְּת� ָמכֹון ָל� ְזֻבל ֵּבית ָבִניִתי ָּבֹנה .14
  טו פסוק סג פרק ישעיהו :ִהְתַאָּפקּו ֵאַלי ְוַרֲחֶמי� ֵמֶעי� ֲהמֹון ּוְגבּוֹרֶת� ִקְנָאְת� ַאֵּיה ְוִתְפַאְרֶּת� ָקְדְׁש� ִמְּזֻבל ּוְרֵאה ִמָּׁשַמִים ַהֵּבט .15
  ט פסוק מב פרק תהלים :ַחָּיי ְלֵאל ְּתִפָּלה ִעִּמי ִׁשירוֹ  ּוַבַּלְיָלה ַחְסּדוֹ  ה' ְיַצֶּוה יֹוָמם .16
  ד פסוק ל פרק איוב :ַלְחָמם ְרָתִמים ְוֹׁשֶרׁש ִׂשיחַ  ֲעֵלי ַמּלּוחַ  ַהֹּקְטִפים .17
 דברים: ּוְדָבׁש ָחָלב ָזַבת ֶאֶרץ ַלֲאֹבֵתינּו ִנְׁשַּבְעּתָ  ַּכֲאֶׁשר ָלנּו ָנַתָּתה ֲאֶׁשר ָהֲאָדָמה ְוֵאת ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַעְּמ� ֶאת ּוָבֵר� ַהָּׁשַמִים ִמן ָקְדְׁש� ִמְּמעֹון ַהְׁשִקיָפה .18

  טו:כו
 כח פרק דברים :ִתְלֶוה �א ְוַאָּתה ַרִּבים ּגֹוִים ְוִהְלִויתָ  ָיֶד� ַמֲעֵׂשה ָּכל ֵאת ּוְלָבֵר� ְּבִעּתוֹ  ַאְרְצ� ְמַטר ָלֵתת ַהָּׁשַמִים ֶאת ַהּטֹוב אֹוָצרוֹ  ֶאת ְל� ה' ִיְפַּתח .19

  יב פסוק
  ח-ז פסוק קמח פרק תהלים :ְדָברוֹ  ֹעָׂשה ְסָעָרה רּוחַ  ְוִקיטֹור ֶׁשֶלג ּוָבָרד ֵאׁש :ְּתֹהמֹות ְוָכל ַּתִּניִנים ָהָאֶרץ ִמן ה' תאֶ  ַהְללּו .20
  ה פסוק ה פרק תהלים :ָרע ְיגְֻר� �א ָאָּתה ֶרַׁשע ָחֵפץ ֵאל �א ִּכי .21
 אמ" :ָהָאָדם ְּבֵני ָּכל ְלַבב ֶאת ְלַבְּד� ָיַדְעּתָ  ַאָּתה ִּכי ְלָבבוֹ  ֶאת ֵּתַדע ֲאֶׁשר ְּדָרָכיו ְּכָכל ָלִאיׁש ְוָנַתּתָ  ְוָעִׂשיתָ  ְחּתָ ְוָסלַ  ִׁשְבֶּת� ְמכֹון ַהָּׁשַמִים ִּתְׁשַמע ְוַאָּתה .22

  לט:ח
  טו פסוק פט פרק תהלים :ָפֶני� ְיַקְּדמּו ֶוֱאֶמת ֶחֶסד ִּכְסֶא� ְמכֹון ּוִמְׁשָּפט ֶצֶדק .23
  יז פסוק נט פרק ישעיהו :ִקְנָאה ַּכְמִעיל ַוַּיַעט ִּתְלֹּבֶׁשת ָנָקם ִּבְגֵדי ַוִּיְלַּבׁש ְּבֹראׁשוֹ  ְיׁשּוָעה ְוכֹוַבע ַּכִּׁשְרָין ְצָדָקה ַוִּיְלַּבׁש .24
  י פסוק לו פרק תהלים: אֹור ִנְרֶאה ְּבאֹוְר� ַחִּיים ְמקֹור ִעְּמ� ִּכי .25
  כד פסוק ו פרק שופטים: ָהֶעְזִרי ֲאִבי ְּבָעְפָרת עֹוֶדּנּו ַהֶּזה ַהּיֹום ַעד ָׁשלֹום ה' לוֹ  ַוִּיְקָרא ה'לַ  ִמְזֵּבחַ  ִּגְדעֹון ָׁשם ַוִּיֶבן .26
  ה פסוק כד פרק תהלים: ִיְׁשעוֹ  ֵמֱא�ֵהי ּוְצָדָקה ה' ֵמֵאת ְבָרָכה ִיָּׂשא .27
 א שמואל: ַהָּקַלע ַּכף ְּבתֹו� ְיַקְּלֶעָּנה ֹאְיֶבי� ֶנֶפׁש ְוֵאת ֱא�ֶהי� ה' ֵאת ַהַחִּיים ִּבְצרֹור ְצרּוָרה יֲאֹדנִ  ֶנֶפׁש ְוָהְיָתה ַנְפֶׁש� ֶאת ּוְלַבֵּקׁש ִלְרָדְפ� ָאָדם ַוָּיָקם .28

  כט פסוק כה פרק
  טז פסוק נז פרק ישעיהו: ָעִׂשיִתי ֲאִני ּוְנָׁשמֹות ַיֲעטֹוף ִמְּלָפַני רּוחַ  ִּכי ֶאְּקצֹוף ָלֶנַצח ְו�א ָאִריב ְלעֹוָלם �א ִּכי .29
  י פסוק סח פרק תהלים: כֹוַנְנָּתּה ַאָּתה ְוִנְלָאה ַנֲחָלְת� ֱא�ִהים ָּתִניף ְנָדבֹות ֶּגֶׁשם .30
  ה פסוק סח פרק תהלים: ְלָפָניו ְוִעְלזּו ְׁשמוֹ  ְּבָיּה ָּבֲעָרבֹות ָלֹרֵכב ֹסּלּו ְׁשמוֹ  ַזְּמרּו ֵלא�ִהים ִׁשירּו .31
  כו פסוק לג פרק דברים: ְׁשָחִקים ּוְבַגֲאָותוֹ  ְּבֶעְזֶר� ִיםָׁשמַ  ֹרֵכב ְיֻׁשרּון ָּכֵאל ֵאין .32
  יב פסוק יח פרק תהלים: ְׁשָחִקים ָעֵבי ַמִים ֶחְׁשַכת ֻסָּכתוֹ  ְסִביבֹוָתיו ִסְתרוֹ  ֹחֶׁש� ָיֶׁשת .33
  כב פסוק ב פרק דניאל :ְׁשֵרא ִעֵּמּה ּוְנהֹוָרא ַבֲחׁשֹוָכא ָמה ָיַדע ּוְמַסְּתָרָתא ַעִּמיָקָתא ָּגֵלא הּוא .34

  כב פסוק א פרק יחזקאל :ִמְלָמְעָלה ָראֵׁשיֶהם ַעל ָנטּוי ַהּנֹוָרא ַהֶּקַרח ְּכֵעין ָרִקיעַ  ַהַחָּיה ָראֵׁשי ַעל ּוְדמּות .35

  יד פסוק יד פרק ישעיהו :ְלֶעְליֹון ֶאַּדֶּמה ָעב ָּבֳמֵתי ַעל ֶאֱעֶלה .36

  י פסוק צ פרק תהלים :ַוָּנֻעָפה ִחיׁש ָגז ִּכי ָוָאֶון ָעָמל ְוָרְהָּבם ָׁשָנה ְׁשמֹוִנים ְגבּוֹרתּבִ  ְוִאם ָׁשָנה ִׁשְבִעים ָבֶהם ְׁשנֹוֵתינּו ְיֵמי .37

  ג פסוק ג פרק ישעיהו :ָלַחׁש ּוְנבֹון ֲחָרִׁשים ַוֲחַכם ְויֹוֵעץ ָפִנים ּוְנׂשּוא ֲחִמִּׁשים ַׂשר .38

  כ פסוק קמז פרק תהלים :ָיּה ְללּוהַ  ְיָדעּום ַּבל ּוִמְׁשָּפִטים ּגֹוי ְלָכל ֵכן ָעָׂשה �א .39

  יא פסוק ד פרק השירים שיר: ְלָבנֹון ְּכֵריחַ  ַׂשְלֹמַתִי� ְוֵריחַ  ְלׁשֹוֵנ� ַּתַחת ְוָחָלב ְּדַבׁש ַּכָּלה ִׂשְפתֹוַתִי� ִּתֹּטְפָנה ֹנֶפת .40

  כו פסוק כז פרק משלי :ַעּתּוִדים ָׂשֶדה ּוְמִחיר ִלְלבּוֶׁש� ְּכָבִׂשים .41

 א פרק יחזקאל :ָסִביב לוֹ  ְוֹנַגּה ֵאׁש ְּכַמְרֵאה ָרִאיִתי ּוְלַמָּטה ָמְתָניו ּוִמַּמְרֵאה ּוְלָמְעָלה ָמְתָניו ִמַּמְרֵאה ָסִביב ָלּה ֵּבית ֵאׁש ְּכַמְרֵאה ַחְׁשַמל ְּכֵעין אָוֵארֶ  .42
  כז פסוק

  יד פסוק א פרק יחזקאל :ַהָּבָזק ְּכַמְרֵאה ָוׁשֹוב ָרצֹוא ְוַהַחּיֹות .43

  ד פסוק א פרק יחזקאל :ָהֵאׁש ִמּתֹו� ַהַחְׁשַמל ְּכֵעין ּוִמּתֹוָכּה ָסִביב לוֹ  ְוֹנַגּה ִמְתַלַּקַחת ְוֵאׁש ָּגדֹול ָעָנן ַהָּצפֹון ִמן ָּבָאה ְסָעָרה רּוחַ  ְוִהֵּנה ָוֵאֶרא .44

  טו פסוק א פרק יחזקאל :ָניוּפָ  ְלַאְרַּבַעת ַהַחּיֹות ֵאֶצל ָּבָאֶרץ ֶאָחד אֹוַפן ְוִהֵּנה ַהַחּיֹות ָוֵאֶרא .45

  יב פסוק ג פרק יחזקאל :ִמְּמקֹומוֹ  ה' ְּכבֹוד ָּברּו� ָּגדֹול ַרַעׁש קֹול ַאֲחַרי ָוֶאְׁשַמע רּוחַ  ַוִּתָּׂשֵאִני .46

  א פסוק טו פרק שמות :ַבָּים ָרָמה ְוֹרְכבוֹ  סּוס ָאהּגָ  ָגֹאה ִּכי ה'לַ  ָאִׁשיָרה ֵלאֹמר ַוֹּיאְמרּו ה'לַ  ַהֹּזאת ַהִּׁשיָרה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ּוְבֵני ֹמֶׁשה ָיִׁשיר ָאז .47

 

I.  דרשות relating to creation 

a. ר' יוסי’s דרשה on the foundations of the world (vv. 1-9) 

b. various דרשות about the number of “heavens”, their names and what occurs there (vv. 10-37) 

II. Rulings about teaching עשה מרכבהמ  

a. Type of person who may be taught (vv. 38-39) 

b. Need for discretion (vv. 40-41) 

c. Range of verses to be taught (v. 42) 

d. Explanation of several passages from מעשה מרכבה (vv. 43-46) 

i. יחזקאל::ישעיה :רבא (only difference is villager vs. city boy) 

ii. ר"ל: homily on v. 47 

 


