
 

 

  

  

  

  לימוד המרכבה וסתרי תורה

  רבי חייא: אבל מוסרין לו ראשי פרקים.  תניולא במרכבה ביחיד.  נו במשנה:)(שני (י"ג א')

, ולכל מי שלבו דואג בקרבו אלא לאב בית דין (ראשי פרשיות שבה)אמר רבי זירא: אין מוסרין ראשי פרקים 

  .(ואינו מיקל את ראשו)

  . (תרתי בעינן)איכא דאמרי: והוא שלבו דואג בקרבו 

רין סתרי תורה אלא למי שיש בו חמשה דברים: "אמר רבי אמי: אין מוסר ים ּוְנׂשּוא ָפִנים ְויֹוֵעץ ַוֲחַכם  ׂשַ ִ ֲחִמׁשּ

ים ּוְנבֹון ָלַחׁש     1".ֲחָרׁשִ

ה ֵכן ְלָכל ּגוֹ " ן דברי תורה לנכרי, שנאמראין מוסרי :ואמר רבי אמי ל  ְיָדעּוםלֹא ָעׂשָ ִטים ּבַ ּפָ    2".י ּוִמׁשְ

. (לא זקנתי, ובעינן לבו דואג) מרכבה! אמר ליה: לא קשאיעזר: תא אגמרך במעשה האמר ליה רבי יוחנן לרבי אל

גמירתא  ,אמר ליה: אי זכאי .בי אסי: תא ואגמרך במעשה מרכבהנח נפשיה דרבי יוחנן. אמר ליה ר ,כי קש

  מרבי יוחנן רבך. 

סבי דפומבדיתא הוו תנו במעשה בראשית. אמרו ליה: ליגמור לן מר מעשה  .רב יוסף הוה גמיר מעשה המרכבה

  אמר להו: אגמרון לי מעשה בראשית!  כבה!מר

  ו ליה: ליגמרון מר במעשה מרכבה!רבתר דאגמרון אמ

ַחת ְלׁשֹוֵנךְ דְּ "אמר להו: תנינא בהו  דברים המתוקין מדבש וחלב יהו תחת לשונך. רבי אבהו אמר  3",ַבׁש ְוָחָלב תַּ

ךָ "מהכא:  ים ִלְלבּוׁשֶ ָבׂשִ   יהיו תחת לבושך.  (סתרו של עולם) דברים שהן כבשונו של עולם 4",ּכְ

ן ָאָדם"נן בהו עד אמרו ליה: תני    5".ַוּיֹאֶמר ֵאָלי ּבֶ

   6אמר להו: הן הן מעשה המרכבה.

  : עד היכן מעשה המרכבה? מיתיבי

ֵעין ( בתרא 7"ָוֵאֶרא"רבי אומר: עד  ַמלָוֵאֶרא ּכְ    ., ולא הוא בכלל)ַחׁשְ

                                                
 ישעיהו ג,ג.   . 1
  תהילים קמז,כ.   . 2
  שיר השירים ד,יא.   . 3
   משלי כז,כו.   . 4
ן ָאָדם ֲעמֹד כבר שנינו עד "  . 5 ר ַוּיֹאֶמר ֵאָלי ּבֶ   יחזקאל ב,א. . "אָֹתךְ ַעל ַרְגֶליָך ַוֲאַדּבֵ
שהן וארא כעין החשמל וגו' כמראה הקשת (שני פסוקים אחרונים בפרק א) הרבה שניתם, ששני מקראות הללו  אם עד כאן שניתם  . 6

ֵעין ( וגו' ית ָוֵאֶרא ּכְ ַמְרֵאה ֵאׁש ּבֵ ַמל ּכְ ְרֵאה ַחׁשְ ְרֵאה ָמְתָניו ּוְלָמְעָלה ּוִמּמַ ַמ ָלּה ָסִביב ִמּמַ ה ָרִאיִתי ּכְ . ְרֵאה ֵאׁש ְונַֹגּה לֹו ָסִביבָמְתָניו ּוְלַמּטָ

בֹוד ה' וָ  מּות ּכְ ן ַמְרֵאה ַהּנַֹגּה ָסִביב הּוא ַמְרֵאה ּדְ ם ּכֵ ׁשֶ יֹום ַהּגֶ ר ִיְהֶיה ֶבָעָנן ּבְ ת ֲאׁשֶ ׁשֶ ַמְרֵאה ַהּקֶ רֶאְרֶאה ָוֶאּפֹל ַעל ּכְ ַמע קֹול ְמַדּבֵ ַני ָוֶאׁשְ  ).ּפָ

  . רש"יהם שהקפידו עליהם חכמים מלדורשם, שהן מדברין בצורת שכינה ומראהו. 

  ת”בעזהשי
  |  חגיגהמסכת: 

 י"ג| דף:  בפרק: 



 

 

  

  

  

  . ). ומכאן ואילך אסור לדרוש(עד התיבה הזו, והיא בכלל, לידרש רבי יצחק אומר: עד החשמל

   8מסרינן ראשי פרקים. מכאן ואילךמגמרינן,  "ָוֵאֶרא"עד (ומתרץ) 

  לא.  ,י לאא ;אין ,ן מדעתומכאן ואילך, אם הוא חכם מבי .מסרינן ראשי פרקים "ָוֵאֶרא"איכא דאמרי: עד 

  ומי דרשינן בחשמל? והא ההוא ינוקא דדרש בחשמל ונפקא נורא ואכלתיה! 

  שאני ינוקא דלאו מטי זימניה. 

  שיטות הראשונים

ְדָבִרים " הרמב"םכתב : התנאים ללימוד מעשה מרכבה ּלֹא ִלְדרֹׁש ּבִ ְלַבד, ִצּוּו ֲחָכִמים ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ א ְלִאיׁש ֶאָחד ּבִ ֵאּלּו ֶאּלָ

ֶמץ מִ  ָרִקים, ּומֹוִדיִעים אֹותֹו ׁשֶ י ַהּפְ ְך מֹוְסִרין לֹו ָראׁשֵ ְעּתֹו, ְוַאַחר ּכָ ְהֶיה ָחָכם ּוֵמִבין ִמּדַ ּיִ ְעּתֹו ְוהּוא ׁשֶ ָבר, ְוהּוא ֵמִבין ִמּדַ ן ַהּדָ

ָבר ְוָעְמקֹו. ַעת ָוַדַעת ְראּוָיה ְלָסְבָלן. ַוֲעֵליֶהן ָאַמר  -ּוְדָבִרים ֵאּלּו  ְויֹוֵדַע סֹוף ַהּדָ ל ּדַ ים ֵהן ַעד ִלְמאֹד, ְוֵאין ּכָ ָבִרים ֲעֻמּקִ ּדְ

ָך"  ים ִלְלבּוׁשֶ ָבׂשִ ל: "ּכְ ֶרְך ָמׁשָ ָחְכָמתֹו ּדֶ לֹמֹה ּבְ ְבׁשֹונֹו (משלי כז,כו)ׁשְ ֵהם ּכִ ָבִרים ׁשֶ ל ֶזה: ּדְ ֵפרּוׁש ָמׁשָ ְך ָאְמרּו ֲחָכִמים ּבְ . ּכָ

ים. ַוֲעֵליֶהם ָאַמר: "ִיְהיּו ְלךָ ׁשֶ  ַרּבִ ְדרֹׁש אֹוָתם ּבָ ָך, ְוַאל תִּ לֹוַמר: ְלָך ְלַבּדְ ָך, ּכְ עֹוָלם ִיְהיּו ִלְלבּוׁשֶ ְך"  ּלָ ָך, ְוֵאין ְלָזִרים ִאתָּ  משלי(ְלַבּדֶ

ַחת ְלׁשֹוֵנְך" ה,יז) ַבׁש ְוָחָלב תַּ ְך ּפֵ (שיר השירים ד,יא). ַוֲעֵליֶהם ָאַמר: "ּדְ ְדַבׁש ְוָחָלב ; ּכָ ֵהם ּכִ ָבִרים ׁשֶ ְרׁשּו ֲחָכִמים ָהִראׁשֹוִנים: ּדְ

ַחת ְלׁשֹוְנָך.    9דברי רבי זירא ורבי אמי. הרמב"םוהשמיט  "ִיְהיּו תַּ

אמר ליה: ו .מרכבהעזר: תא אגמרך במעשה האמר ליה רבי יוחנן לרבי אלמרא : בגללימוד מעשה מרכבההראוי הגיל 

 והרמב"םכתב, כלומר איני בן חמישים שנה.  ורבינו חננאללא זקנתי, ובעינן לבו דואג. , רש"י. ופירש לא קשאי

  10השמיטו.

ית? " ,הרמב"םכתב : ההבדל בין לימוד מעשה בראשית למעשה מרכבה ֵראׁשִ ה ּבְ ָבה ְלִעְנַין ַמֲעׂשֵ ה ֶמְרּכָ ין ִעְנַין ַמֲעׂשֵ ּוַמה ּבֵ

ִעְנַין מַ  ָבה ׁשֶ ה ֶמְרּכָ ָרִקים. וְ  -ֲעׂשֵ י ַהּפְ ְעּתֹו מֹוְסִרין לֹו ָראׁשֵ ן ָהָיה ָחָכם ּוֵמִבין ִמּדַ א ִאם ּכֵ ין ּבֹו, ֶאּלָ ִעְנַין ֲאִפּלּו ְלֶאָחד ֵאין ּדֹוְרׁשִ

ית  ֵראׁשִ ה ּבְ ְעּתֹו, -ַמֲעׂשֵ ֵאינֹו ֵמִבין אֹותֹו ִמּדַ י ׁשֶ ִדין אֹותֹו ְלָיִחיד, ַאף ַעל ּפִ ָבִרים  ְמַלּמְ כֹול ֵליַדע ִמּדְ ּיָ ל ׁשֶ ּומֹוִדיִעים אֹותֹו ּכָ

רּוׁש ּובֵ  יג ּפֵ ִ ַעת ְרָחָבה ְלַהׂשּ ל ָאָדם ֵיׁש לֹו ּדַ ֵאין ּכָ ים? ְלִפי ׁשֶ ַרּבִ ִדין אֹותֹו ּבָ ה ֵאין ְמַלּמְ ְרָין.ֵאּלּו. ְוָלּמָ ָבִרים ַעל ּבֻ ל ַהּדְ   11"אּור ּכָ

עד וארא ועד חשמל מסרינן ראשי  ,כלישנא בתרא מא לןוקיי, רבינו חננאל: כתב עד היכן מותר ללמוד מעשה מרכבה

  .סרינן אלא אם היה חכם מבין מדעתומיכן ואילך לא מ ,פרקין כדאמרן

ָחֵמׁש ִמְצוֹות ָהֵאּלּו " הרמב"ם: כתב לימוד הפרד"ס ּבְ ָרִקים ֵאּלּו ׁשֶ ָעה ּפְ ֲחָכִמים ָהִראׁשֹוִנים קֹוְרִאין אֹותֹו  -ְוִעְנְיֵני ַאְרּבָ   ֵהם ׁשֶ

                                                                                                                                                                         
ֵעין יחזקאל א,כז:   . 7 יתָוֵאֶרא ּכְ ַמְרֵאה ֵאׁש ּבֵ ַמל ּכְ ַמ  ַחׁשְ ה ָרִאיִתי ּכְ ְרֵאה ָמְתָניו ּוְלַמּטָ ְרֵאה ָמְתָניו ּוְלָמְעָלה ּוִמּמַ ְרֵאה ֵאׁש ְוֹנַגּה לֹו ָלּה ָסִביב ִמּמַ

  . ָסִביב
מעשה מרכבה שהקפידו הן הן  ,ומשם עד ויאמר .עד וארא או עד החשמל ?עד היכן מעשה מרכבה שנתנו לדרושכלומר, הכי קאמר:   . 8

  רש"י. עליהן חכמים.
וכו'.  אלא למי שיש בו חמשה דברים. וכן שאין מוסרין וכו' , ולכל מי שלבו דואג בקרבואלא לאב בית דיןאין מוסרין ראשי פרקים ש  . 9

  רמב"ם (הל' יסודי התורה ב,יב). קורות: מ
בשגם שצריך  ,בן ארבעים לבינה ש"ככמ ,ויש שכתבו שלא ללמוד קבלה עד שיהא בן ארבעים שנהוהש"ך (יו"ד רמו,ד, ס"ק ו) כתב,   . 10

כמ"ש כל זה בד' חכמי  ,קומטו בלא עת ,ורוב המתפרצים לעלות בחכמה זו קודם הזמן הראוי .קדושה וטהרה וזריזות ונקיות לזה

   .האמת
   (הל' יסודי התורה ד,יא).מקורות: רמב"ם   . 11

  ת”בעזהשי
  |  חגיגהמסכת: 

 י"ג| דף:  בפרק: 



 

 

  

  

  

  

  

ָרֵאל ָהיּו, ַוֲחָכִמים  דֹוֵלי ִיׂשְ ּגְ י ׁשֶ ס. ְוַאף ַעל ּפִ ְרּדֵ ָעה ִנְכְנסּו ַלּפַ ָאְמרּו: ַאְרּבָ מֹו ׁשֶ ס', ּכְ ְרּדֵ ֶהן ּכַֹח 'ּפַ ם ָהָיה ּבָ ּלָ דֹוִלים ָהיּו, לֹא ּכֻ ּגְ

ְרָין. ָבִרים ַעל ּבֻ ל ַהּדְ יג ּכָ ִ   ֵליַדע ּוְלַהׂשּ

ר'  ר. ְו'ֶלֶחם ּוָבׂשָ ֵרסֹו ֶלֶחם ּוָבׂשָ א ּכְ ְתַמּלֵ ּנִ א ִמי ׁשֶ ס ֶאּלָ ְרּדֵ ּפַ ל ּבַ ּיֵ ֵאין ָראּוי ְלִהּטַ אּור ָהָאס -ֶזה ַוֲאִני אֹוֵמר ׁשֶ ּור הּוא ֵליַדע ּבֵ

ָבר ָקטֹן' ָקְראּו אֹוָתן ֲחָכמִ  ָבִרים ֵאּלּו 'ּדָ ּדְ י ׁשֶ ְצוֹות. ְוַאף ַעל ּפִ ָאר ַהּמִ ְ ֶהם ִמׁשּ ר ְוַכּיֹוֵצא ּבָ תָּ ָבר ְוַהּמֻ ֲהֵרי ָאְמרּו ֲחָכִמים: ּדָ ים, ׁשֶ

דֹול  ָבה, ְוָדָבר ָקטֹן  -ּגָ ה ֶמְרּכָ י  -ַמֲעׂשֵ ֵיי ְוָרָבא; ַאף ַעל ּפִ ַאּבַ ָאָדם ֲהָוָיה ּדְ ּלָ ְעּתֹו ׁשֶ ִבין ּדַ ְ ֵהן ְמַיׁשּ יָמן, ׁשֶ ֵכן ְראּוִיין ֵהן ְלַהְקּדִ

ֵדי ִלנְ  ה ּכְ ּוב ָהעֹוָלם ַהּזֶ רּוְך הּוא ְלִיׁשּ דֹוׁש ּבָ יַע ַהּקָ ּפִ ִהׁשְ דֹוָלה ׁשֶ ֵהן ַהּטֹוָבה ַהּגְ ה. ְועֹוד, ׁשֶ ִחּלָ ר תְּ א, ְוֶאְפׁשָ י ָהעֹוָלם ַהּבָ חֹל ַחּיֵ

ָדֵעם ַהּכֹ  ּיֵ ַעל ֵלב ָרָחב ּוַבַעל ֵלב ָקָצר.ׁשֶ ה, ּבַ ָ דֹול ְוָקטֹן, ִאיׁש ְוִאׁשּ   12.הרמ"אוכן כתב  "ל: ּגָ

  שולחן ערוך

( "ד, הלכות תלמוד תורה, סימן רמו ו י )  

ִכים ַאֲחֵריֶהם...   ד.  ְמׁשָ ָנה ְוַתְלמּוד ְוַהּפֹוְסִקים ַהּנִ י ִאם ִמְקָרא, ִמׁשְ ִלּמּוד  ,ְוֵאין ְלָאָדם ִלְלמֹד ּכִ א, ֲאָבל לֹא ּבְ ה ְוָהעֹוָלם ַהּבָ ּוָבֶזה ִיְקֶנה ָהעֹוָלם ַהּזֶ

ָאר ָחְכמֹות ''א) .ׁשְ ּבָ ּלֹא ִיְהיּו ִסְפֵרי ִמיִנים, ְוֶזהּו  (ריב''ש ִסיָמן מ''ה ְוַתְלִמיֵדי ַרׁשְ ָאר ָחְכמֹות, ּוִבְלַבד ׁשֶ ׁשְ ַאְקַראי ּבִ ר ִלְלמֹד ּבְ ל ָמקֹום ֻמתָּ ּוִמּכָ

פַ  ין ַהֲחָכִמים ִטּיּול ּבְ סִנְקָרא ּבֵ ל .ְרּדֵ ר ְוַיִין ְוֵאין ְלָאָדם ְלַטּיֵ ׂשָ ֵרסֹו ּבָ א ּכְ ּלֵ ּמִ ס ַרק ְלַאַחר ׁשֶ ַפְרּדֵ ְצֹות ְוהּוא  ,ּבְ ר ְוִדיֵני ַהּמִ ''ם ֵליַדע ִאּסּור ְוֶהתֵּ (ַרְמּבַ

ע ס''פ ד' מהל' ְיסֹוֵדי ַהּתֹוָרה)   ... סֹוף ַמּדָ

  

                                                
ומפרש  .הוא מדברי הרמב"ם: כתב על דברי הרמ"א (ס"ק יח) הגר"אבביאור כן ור' ש"ך (ס"ק ו) שהשיג על דברי הרמ"א. יו"ד רמו,ד.   . 12

(חגיגה ט"ו ב') מפני שהיו ספרי מינים  ראואחר אמרו בגמ .ולכך נענשו שהיו כולם רכים בשנים חוץ מר"ע ,שזהו ד' שנכנסו לפרדס

היאך , שאם זהו פרדס, . ולשון הרב אינו מתוקןלא הרמב"םלא הוא ו ,אבל לא ראו את הפרדסאי (שם י"ג א'). ור"א אמר לא קש .כו'

ן ייוע. הוויות דאביי ורבא דבר גדול כו' כמ"ש (סוכה כ"ח א' וב"ב קל"ד א') דבר קטן ,אין לך קיבול שכר יותר מזה ,אמר אבל לא כו'

   ).(הל' יסודי התורה ד,יגמקורות: רמב"ם . אין מוסרין סתרי תורה כו' וכנ"לכמ"ש בחגיגה י"ג א'  ,ואמת שאין לאדם לטייל כו' .ש"ך

  ת”בעזהשי
  |  חגיגהמסכת: 

 י"ג| דף:  בפרק: 


