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   , משנה א משנה מסכת חגיגה פרק ב .  1

אלא אם כן היה  ולא במרכבה ביחיד אין דורשין בעריות בשלשה ולא במעשה בראשית בשנים 
חכם ומבין מדעתו כל המסתכל בארבעה דברים ראוי לו כאילו לא בא לעולם מה למעלה מה 

 שלא חס על כבוד קונו ראוי לו שלא בא לעולם: למטה מה לפנים ומה לאחור וכל 
 
 , משנה י משנה מסכת מגילה פרק ד .  2
 ... אין מפטירין במרכבה ורבי יהודה מתיר...
 
 פירוש המשנה לרמב"ם מסכת מגילה פרק ד משנה ח  .  3
וטעם מי שאומר אין מפטירין במרכבה, כדי שלא ישאלו ההמון כשישמעוה על דברים שאינם ...

  והלכה כר' יהודה. ... הם אלא ספקות.מוסיפין ל
 
   , הלכה ט רמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק יג .  4

ומפטירין  בעצרת קורין בשבעה שבועות, ומנהג פשוט שקורים ביום טוב הראשון בחדש השלישי 
 ... במרכבה

 
   , הלכה יא רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ב .  5

ם אלו כמו טיפה מן הים הם ממה שצריך לבאר בענין זה, דברים אלו שאמרנו בענין זה בשני פרקי
 . מעשה מרכבהוביאור כל העיקרים שבשני פרקים אלו הוא הנקרא  

 
     , הלכה יג רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ד .  6

פרדס כמו  הם שחכמים הראשונים קוראין אותוועניני ארבעה פרקים אלו שבחמש מצות האלו 
אף על פי שגדולי ישראל היו וחכמים גדולים היו לא כולם היה בהן  , וארבעה נכנסו לפרדס שאמרו 

שאין ראוי לטייל בפרדס אלא מי שנתמלא   ואני אומרכח לידע ולהשיג כל הדברים על בוריין, 
כריסו לחם ובשר, ולחם ובשר הוא לידע האסור והמותר וכיוצא בהם משאר המצות, ואף על פי  

ודבר קטן   דבר גדול מעשה מרכבה ם שהרי אמרו חכמים שדברים אלו דבר קטן קראו אותן חכמי
הוויות דאביי ורבא, אעפ"כ ראויין הן להקדימן, שהן מיישבין דעתו של אדם תחלה, ועוד שהם  
הטובה הגדולה שהשפיע הקדוש ברוך הוא ליישוב העולם הזה כדי לנחול חיי העולם הבא, ואפשר  

 שידעם הכל קטן וגדול איש ואשה בעל לב רחב ובעל לב קצר.
 
 ישעיהו פרק ו  . 7

ש   ת )א( בִּ ה אֶּ אֶּ ר  אֶּ יָּהּו וָּ ְך ֻעזִּ לֶּ ת  ה'ַנת מֹות ַהמֶּ ים אֶּ אִּ לֵׁ יו מ  שּולָּ א ו  שָּ נִּ ם ו  א רָּ סֵׁ ב ַעל כִּ ֹישֵׁ
ל: יכָּ יו  ַההֵׁ נָּ ה פָּ ַכסֶּ ם י  ַתיִּ ש  ד בִּ חָּ אֶּ ם ל  ַפיִּ נָּ ש כ  ם שֵׁ ַפיִּ נָּ ש כ  ַמַעל לֹו שֵׁ ים מִּ דִּ ים ֹעמ  פִּ רָּ )ב( ש 

יו ּו לָּ ה ַרג  ַכסֶּ ם י  ַתיִּ ש  ף:ּובִּ עֹופֵׁ ם י  ַתיִּ ש  ָאַמר  בִּ ל זֶּה ו  ה אֶּ א זֶּ רָּ קָּ דֹוש )ג( ו  דֹוש קָּ דֹוש קָּ   ה' קָּ
בָּ  בֹודוֹ -צ  ץ כ  ָארֶּ ל הָּ ֹלא כָּ  : אֹות מ 
 
 יחזקאל פרק א  . 8

ת   פ  ר נִּ בָּ ַהר כ  ה ַעל נ  תֹוְך ַהּגֹולָּ י ב  ש ַוֲאנִּ ה ַלֹחדֶּ שָּ י ַבֲחמִּ יעִּ בִּ ר  נָּה בָּ ים שָּ ֹלשִּ ש  י בִּ הִּ חּו )א( ַוי 
אֹות א   ה ַמר  אֶּ ר  אֶּ ם וָּ ַמיִּ ים:-ַהשָּ  ֹלהִּ

 
 יחזקאל פרק ג  . 9

דֹול  ַמע ַאֲחַרי קֹול ַרַעש ּגָּ ש  אֶּ י רּוַח וָּ נִּ אֵׁ שָּ בֹוד  )יב( ַותִּ רּוְך כ  קֹומוֹ  ה' בָּ מ   : מִּ
 
 תלמוד בבלי מסכת חגיגה דף יג עמוד ב  .  10

שראה את המלך, ולמה   לבן כפר  -אמר רבא: כל שראה יחזקאל ראה ישעיה. למה יחזקאל דומה 
 שראה את המלך.  לבן כרך  -ישעיה דומה 

 
 תרגום יונתן נביאים ישעיהו פרק ו  .  11

ין  רִּ ָאמ  ין ו  ן דֵׁ ין מִּ ין דֵׁ לִּ ַקב  יש)ג( ּומ  יּה  ַקדִּ תֵׁ נ  כִּ ית ש  לָָּאה בֵׁ א עִּ רֹומָּ י מ  מֵׁ ש  יש בִּ ַעל   ַקדִּ
יּה תֵׁ בּור  א עֹוַבד ג  עָּ יש ַאר  ַלם ּו ַקדִּ עָּ יו ל  א זִּ עָּ ל ַאר  יָּא כָּ אֹות ַמל  בָּ יָּ צ  ַמיָּא י  ל  י עָּ מֵׁ ל  עָּ ל 

יּה: רֵׁ קָּ  י 


