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12.2.3 

13b (כתוב אחד אומר)  15a (יורה כחץ הוה)  

  י פסוק א פרק יחזקאל :ְלַאְרַּבְעָּתן ֶנֶׁשר ּוְפֵני ְלַאְרַּבְעָּתן ֵמַהְּׂשֹמאול ׁשֹור ּוְפֵני ְלַאְרַּבְעָּתם ַהָּיִמין ֶאל ַאְרֵיה ּוְפֵני ָאָדם ְּפֵני ְּפֵניֶהם ּוְדמּות .1
  יד פסוק י פרק יחזקאל :ָנֶׁשר ְּפֵני ְוָהְרִביִעי ַאְרֵיה ְּפֵני ְוַהְּׁשִליִׁשי ָאָדם ְּפֵני ַהֵּׁשִני ּוְפֵני ַהְּכרּוב ְּפֵני ָהֶאָחד ְּפֵני ְלֶאָחד ָפִנים ְוַאְרָּבָעה .2
  ב פסוק ו פרק ישעיהו :ְיעֹוֵפף ּוִבְׁשַּתִים ַרְגָליו ְיַכֶּסה ּוִבְׁשַּתִים ָפָניו ְיַכֶּסה ִּבְׁשַּתִים ְלֶאָחד ְּכָנַפִים ֵׁשׁש ְּכָנַפִים ֵׁשׁש לוֹ  ִמַּמַעל ֹעְמִדים ְׂשָרִפים .3
  ו פסוק א פרק יחזקאל :ָלֶהם ְלַאַחת ְּכָנַפִים ְוַאְרַּבע ְלֶאָחת ָפִנים ְוַאְרָּבָעה .4
  ה פסוק כג פרק משלי: ָמִיםַהּׁשָ  ָיעּוף ְּכֶנֶׁשר ְכָנַפִים ּלוֹ  ַיֲעֶׂשה ָעֹׂשה ִּכי ְוֵאיֶנּנּו ּבוֹ  ֵעיֶני� ֲהָתִעיף .5
  ז פסוק א פרק יחזקאל :ָקָלל ְנֹחֶׁשת ְּכֵעין ְוֹנְצִצים ֵעֶגל ֶרֶגל ְּכַכף ַרְגֵליֶהם ְוַכף ְיָׁשָרה ֶרֶגל ְוַרְגֵליֶהם .6
  י פסוק ז פרק דניאל :ְּפִתיחּו ְוִסְפִרין ְיִתב ִּדיָנא קּומּוןיְ  ָקָדמֹוִהי ִרְבָבן ְוִרּבוֹ  ְיַׁשְּמׁשּוֵּנּה ַאְלִפין ֶאֶלף ֳקָדמֹוִהי ִמן ְוָנֵפק ָנֵגד נּור ִּדי ְנַהר .7
  ג פסוק כה פרק איוב :אֹוֵרהּו ָיקּום �א ִמי ְוַעל ִלְגדּוָדיו ִמְסָּפר ֲהֵיׁש .8
  יט פסוק כג פרק ירמיהו :ָיחּול ְרָׁשִעים ֹראׁש ַעל ִמְתחֹוֵלל ְוַסַער ָיְצָאה ֵחָמה ה' ַסֲעַרת ִהֵּנה .9

  טז פסוק כב פרק איוב :ְיסֹוָדם יּוַצק ָנָהר ֵעת ְו�א טּוֻקּמְ  ֲאֶׁשר .10
  כג פסוק ג פרק איכה :ֱאמּוָנֶת� ַרָּבה ַלְּבָקִרים ֲחָדִׁשים .11
  ו פסוק לג פרק תהלים :ְצָבָאם ָּכל ִּפיו ּוְברּוחַ  ַנֲעׂשּו ָׁשַמִים ה' ִּבְדַבר .12
 ז פרק דניאל :ָּדִלק נּור ַּגְלִּגּלֹוִהי נּור ִּדי ְׁשִביִבין ָּכְרְסֵיּה ְנֵקא ַּכֲעַמר ֵראֵׁשּה ּוְׂשַער ִחָּור ִּכְתַלג ְלבּוֵׁשּה ְיִתב יןיֹומִ  ְוַעִּתיק ְרִמיו ָכְרָסָון ִּדי ַעד ֲהֵוית ָחֵזה .13

  ט פסוק
  יא פסוק ה פרק השירים שיר :ָּכעֹוֵרב ְׁשֹחרֹות ַּתְלַּתִּלים ְקֻוּצֹוָתיו ָּפז ֶּכֶתם ֹראׁשוֹ  .14
  א פסוק סו פרק ישעיהו :ְמנּוָחִתי ָמקֹום ֶזה ְוֵאי ִלי ִּתְבנּו ֲאֶׁשר ַבִית ֶזה ֵאי ַרְגָלי ֲהֹדם ְוָהָאֶרץ ִּכְסִאי ַהָּׁשַמִים ה' ָאַמר ֹּכה .15
ם ֵמִסיר ְצָבאֹות ה' ָהָאדֹון ִהֵּנה ִּכי) א(  .16  ְוָנִביא ׁשֹוֵפט ִמְלָחָמה ְוִאיׁש ִּגּבֹור) ב( :ָמִים ַעןִמְׁש  ְוֹכל ֶלֶחם ִמְׁשַען ֹּכל ּוַמְׁשֵעָנה ַמְׁשֵען ּוִמיהּוָדה ִמירּוָׁשַלִ

 ִאיׁש ָהָעם ְוִנַּגׂש) ה( :ָבם ִיְמְׁשלּו ְוַתֲעלּוִלים ָׂשֵריֶהם ְנָעִרים ְוָנַתִּתי) ד( :ָלַחׁש ּוְנבֹון ֲחָרִׁשים ַוֲחַכם ְויֹוֵעץ ָפִנים ּוְנׂשּוא ֲחִמִּׁשים ַׂשר) ג( :ְוָזֵקן ְוֹקֵסם
 ַּתַחת ַהֹּזאת ְוַהַּמְכֵׁשָלה ָּלנּו ִּתְהֶיה ָקִצין ְלָכה ִׂשְמָלה ָאִביו ֵּבית ְּבָאִחיו ִאיׁש ִיְתֹּפׂש ִּכי(ו)  :ַּבִּנְכָּבד ְוַהִּנְקֶלה ַּבָּזֵקן ַהַּנַער ִיְרֲהבּו ְּבֵרֵעהּו ְוִאיׁש ְּבִאיׁש

  ג פרק ישעיהו  :ָעם ְקִצין ְתִׂשיֻמִני �א ִׂשְמָלה ְוֵאין ֶלֶחם ֵאין ְבֵביִתיּו ֹחֵבׁש ֶאְהֶיה �א ֵלאֹמר ַההּוא ַבּיֹום ִיָּׂשא ) ז( ָיֶד�
  ה פסוק ט פרק משלי :ָמָסְכִּתי ְּבַיִין ּוְׁשתּו ְבַלֲחִמי ַלֲחמּו ְלכּו .17
  י פסוק טז פרק משלי :ִּפיו ִיְמַעל �א ְּבִמְׁשָּפט ֶמֶל� ִׂשְפֵתי ַעל ֶקֶסם .18
  ו פסוק כ פרק שמות: ַלָּׁשְוא ְׁשמוֹ  ֶאת ִיָּׂשא ֲאֶׁשר ֵאת ה' ְיַנֶּקה �א ִּכי ַלָּׁשְוא �ֶהי�אֱ  ה' ֵׁשם ֶאת ִתָּׂשא �א .19
ם ְּבחּוצֹות ׁשֹוְטטּו .20   א פסוק ה פרק ירמיהו: ָלּה ְוֶאְסַלח ֱאמּוָנה ְמַבֵּקׁש ִמְׁשָּפט ֹעֶׂשה ֵיׁש ִאם ִאיׁש ִּתְמְצאּו ִאם ִבְרחֹובֹוֶתיהָ  ּוַבְקׁשּו ּוְדעּו ָנא ּוְראּו ְירּוָׁשַלִ
  ז פסוק קמח פרק תהלים ...ְּתֹהמֹות ְוָכל ַּתִּניִנים ָהָאֶרץ ִמן ה' ֶאת ַהְללּו .21
  ז פסוק קא פרק תהלים: ֵעיָני ְלֶנֶגד ִיּכֹון �א ְׁשָקִרים ֹּדֵבר ְרִמָּיה ֹעֵׂשה ֵּביִתי ְּבֶקֶרב ֵיֵׁשב �א .22
  טו פסוק קטז פרק תהלים: יוַלֲחִסידָ  ַהָּמְוָתה ה' ְּבֵעיֵני ָיָקר .23
  טז פסוק כה פרק משלי: ַוֲהֵקאתוֹ  ִּתְׂשָּבֶעּנּו ֶּפן ַּדֶּיּךָ  ֱאֹכל ָמָצאתָ  ְּדַבׁש .24

  כד פסוק כב פרק ויקרא: ַתֲעׂשּו �א ּוְבַאְרְצֶכם ה'לַ  ַתְקִריבּו �א ְוָכרּות ְוָנתּוק ְוָכתּות ּוָמעּו� .25

 

I. Continuation of אגדות relating to עשה מרכבהמ  (vv. 1-15) 

a. Resolution of number of wings ( יחזקאל v. ישעיה) – vv. 1-6 

b. Resolution of amount of angels (vv. 7-8) 

c. Discussion of “river of fire” (vv. 9-12) 

d. Resolution of color of divine hair (vv. 13-14) 

e. Resolution of number of divine thrones (v. 15) 

II. Homiletic interpretation of 'ישעיה ג (vv. 16-18) 

a. Aggadot about “honest men” in ירושלים (vv. 19-20) 

III. Stories about חכמים who studied מעשה מרכבה (vv. 21-25) 

a. Story of ריב"ז 

b. Story of “4 who entered the orchard”  


