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  .יג �ד חגיגה
  סיכו� מרחק השני� שבי� האר� עד סו� גובה החיות

  

   כל הגובהסיכו�  מה הוא שיעורו  

  500   שנה500  מהאר� לרקיע

  4,000   שנה3,500  רקיעי�' ז * עוביו של רקיע

  7,000   שנה3,000  אוירי�' ו* בי� רקיע לרקיע 

  1 שנה7,500   שנה500  מרקיע שביעי לרגלי חיות

   שנה15,000   שנה7,500  חיות כנגד כול�רגלי הכפות 

   שנה30,000   שנה15,000  קרסולי החיות כנגד כול�

   שנה60,000   שנה30,000  שוקי החיות כנגד כול�

   שנה120,000   שנה60,000  רכובי החיות כנגד כול�

   שנה240,000   שנה120,000  ירכי החיות כנגד כול�

   שנה480,000   שנה240,000  גופי החיות כנגד כול�

   שנה960,000   שנה480,000  צוארי החיות כנגד כול�

   שנה1,920,000   שנה960,000  ראשי החיות כנגד כול�

   שנה3,840,000   שנה1,920,000  קרני החיות כנגד כול�

   שנה7,680,000   שנה3,840,000  רגלי כסא הכבוד כנגד כול�

   שנה15,360,000   שנה7,680,000  כסא הכבוד כנגד כול�
  

  ?2מעשה מרכבה סדר הלימוד ב הוא מה
  

  עד היכ� מוסרי�   עד היכ� מלמדי�  
  ראשי פרקי�

  לא ' מהיכ� אפי
 3מוסרי� ראשי פרקי�

 ללישנא   �����  'מש� עד ריש פרק ב "ָוֵאֶרא" עד 4מתחילה  לרבי
  �����  'מש� עד ריש פרק ב "ַחְ�ַמל"מתחילה עד  יצחק' לר  קמא

 לאיכא   'מש� עד ריש פרק ב  "ָוֵאֶרא"מתחילה עד   �����  לרבי
  'מש� עד ריש פרק ב "ַחְ�ַמל"מתחילה עד   ����� יצחק' לר דאמרי

                                                           

ל ובס� הכל הוא "כנגד שבעה רקיעי	 ושמונה אוירי	 הנ, והיינו חמש עשרה פעמי	 חמש מאות שנה 1
אותיות ' תקח ב" ישרה"בתיבת " רגליה	 רגל ישרה"סימ� לדבר ) ה ורגלי"בד(' וכתבו התוס,  שנה7500

והיינו . ה ה	 רמז לחמש עשרה פעמי	 חמש מאות"ר יעלה חמש מאות ואותיות י"האמצעיות שה	 ש
  .ה הוא תחת רגלי החיות"שסימ� ישר

ָוֵאֶרא ְ�ֵעי�  ")כח�כז:יחזקאל א(המסתיי	 בשני פסוקי	 אלו , מעשה מרכבה הוא פרק ראשו� ביחזקאל 2
ַחְ$ַמל ְ�ַמְרֵאה ֵא$ ֵ-ית ָל� ָסִביב ִמַ+ְרֵאה ָמְתָניו *ְלָמְעָלה *ִמַ+ְרֵאה ָמְתָניו *ְלַמָ&ה ָרִאיִתי ְ�ַמְרֵאה ֵא$ ְונַֹג� 

 'ה ָסִביב ה*א ַמְרֵאה 6ְמ*ת ְ�ב/ד ְ�ַמְרֵאה ַה$ֶ4ֶת ֲאֶ$ר ִיְהֶיה ֶבָעָנ� ְ-י/	 ַה$ֶ2ֶ	 ֵ�� ַמְרֵאה ַה1ַֹג�. ל/ ָסִביב
שה	 ) רב יהודה ורב עינא( מבואר שאמרו סבי דפומבדיתא' ובגמ". ָוֶאְרֶאה ָוֶא8ֹל ַעל 8ַָני ָוֶאְ$ַמע ק/ל ְמַדֵ-ר

. ה� ה� מעשה המרכבהרב יוס9 אמר להו ו, )א:יחזקאל ב" (ויאמר אלי ב� אד	"למדו במעשה מרכבה עד 
יו שמשמע  מדבריו שאת כל הפרק עד סופו היינו עד סו9 שני הפסוקי	 האחרוני	 על' והקשתה הגמ

ואילו מהברייתא מבואר שכבר מתחילת הפסוקי	 אסורי	 לדרוש במעשה , אפשר לדרוש במעשה מרכבה
 .כדלהל�' ומתרצת הגמ". ַחְ$ַמל"יצחק עד תיבת ' ולר, )ְ�ֵעי� ַחְ$ַמל( "ָוֵאֶרא"מרכבה לרבי עד תיבת 

  .אלא א	 הוא חכ	 הוא מבי� מדעתו 3
 .'מתחילת ספר יחזקאל בריש פרק א', פי 4
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  :חגיגה ד� יג

  ?מה ה� השינוי� שנעשו למעלה בי� זמ� המקדש לבי� אחר החורב�

  

  אחר החורב�  בזמ� המקדש  

  היו רק ארבע כנפי�   היו לה� שש כנפי�   בכנפי החיות הקודש

  דודי� במספר הג
  של מעלה

  "ֲהֵי� ִמְסָ#ר ִלְגד�ָדיו"
  )ג:איוב כה(

" �ֶאֶל� ;ְלִפי� ְיַ�ְ-��ֵ+* ְוִר&% ִרְבָב
��  1)י:דניאל ז ("ָקָדמ%ִהי ְיק�מ

  

  ?איזה מכנפי החיות נתמעטו

  

  ומני�  איזה נתמעטו  

  "בו ואיננוהתעי� עיני< " האמצעיות שמעופפי� ואומרי� בה� שירה לרב חננאל אמר רב

 מזה שראה יחזקאל רגליה�  אות� שמכסות בה� רגליה�  לרבנ�

  

  ?כיצד מתיישבי� שני הפסוקי� דלהל�

  

ֶאֶל� +ְלִפי� ְיַ&ְ)&%ֵ$! ְוִר�� ִרְבָב� "  
  )י:דניאל ז ("ָקָדמ�ִהי ְיק%מ%�

   "ֲהֵי& ִמְס0ָר ִלְגד%ָדיו"
  )ג:איוב כה(

  בזמ� בית המקדש  אחר החורב�  'לסתמא דגמ

  לגדודי� עצמ� אי� מספר  כל אלו ה� מספר גדוד אחד  רבי משו� אבא יוסי

   �לנהר דינור   ירמיה' לר
  דהיינו המשרתי� את הכסא

  המשרתי� לפניו

  

                                                           

ואילו מהפסוק אכ� יש תירוצי� אחרי� ליישוב סתירת הפסוקי� , ומשמע שיש איזה מספר 1
�  .וכדלהל


