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לימוד המרכבה וסתרי תורה
)י"ג א'( )שנינו במשנה (:ולא במרכבה ביחיד .תני רבי חייא :אבל מוסרין לו ראשי פרקים.
אמר רבי זירא :אין מוסרין ראשי פרקים )ראשי פרשיות שבה( אלא לאב בית דין ,ולכל מי שלבו דואג בקרבו
)ואינו מיקל את ראשו(.
איכא דאמרי :והוא שלבו דואג בקרבו )תרתי בעינן(.
שר ֲח ִמ ׁ ּ ִשים וּנְ ׂ
אמר רבי אמי :אין מוסרין סתרי תורה אלא למי שיש בו חמשה דבריםׂ ַ " :
שוּא ָפנִ ים וְ יוֹ ֵעץ וַ ֲחכַ ם
ֲח ָר ׁ ִשים וּנְ בוֹ ן לָ ַח ׁש"1.
ואמר רבי אמי :אין מוסרין דברי תורה לנכרי ,שנאמר "ל ֹא ָע ָ ׂ
שה כֵ ן לְ כָ ל גּ וֹ י ו ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים ַ ּבל ְי ָדעוּם".
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אמר ליה רבי יוחנן לרבי אלעזר :תא אגמרך במעשה המרכבה! אמר ליה :לא קשאי )לא זקנתי ,ובעינן לבו דואג(.
כי קש ,נח נפשיה דרבי יוחנן .אמר ליה רבי אסי :תא ואגמרך במעשה מרכבה .אמר ליה :אי זכאי ,גמירתא
מרבי יוחנן רבך.
רב יוסף הוה גמיר מעשה המרכבה .סבי דפומבדיתא הוו תנו במעשה בראשית .אמרו ליה :ליגמור לן מר מעשה
מרכבה! אמר להו :אגמרון לי מעשה בראשית!
בתר דאגמרון אמרו ליה :ליגמרון מר במעשה מרכבה!
אמר להו :תנינא בהו "דְּ בַ ׁש וְ ָחלָ ב ַּת ַחת לְ ׁשוֹ נֵ ְך" 3,דברים המתוקין מדבש וחלב יהו תחת לשונך .רבי אבהו אמר
מהכאּ ְ " :כ ָב ִ ׂ
שים לִ לְ בו ׁ ֶּש ָך" 4,דברים שהן כבשונו של עולם )סתרו של עולם( יהיו תחת לבושך.
ֹאמר ֵאלָ י ֶ ּבן ָא ָדם".
אמרו ליה :תנינן בהו עד "וַ ּי ֶ
אמר להו :הן הן מעשה המרכבה.
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מיתיבי :עד היכן מעשה המרכבה?
רבי אומר :עד "וָ ֵא ֶרא" 7בתרא )וָ ֵא ֶרא ְ ּכ ֵעין ַח ׁ ְש ַמל ,ולא הוא בכלל(.
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ישעיהו ג,ג.
תהילים קמז,כ.
שיר השירים ד,יא.
משלי כז,כו.
ְ
ָ
ּ
ֹאמר ֵאלָ י ֶ ּבן ָא ָדם ֲעמֹד ַעל ַרגְ לֶ יך וַ ֲא ַד ֵ ּבר א ָֹתך" .יחזקאל ב,א.
כבר שנינו עד "וַ י ֶ
אם עד כאן שניתם הרבה שניתם ,ששני מקראות הללו )שני פסוקים אחרונים בפרק א( שהן וארא כעין החשמל וגו' כמראה הקשת
וגו' )וָ ֵא ֶרא ְ ּכ ֵעין ַח ׁ ְש ַמל ְ ּכ ַמ ְר ֵאה ֵא ׁש ֵ ּבית לָ ּה ָסבִ יב ִמ ּ ַמ ְר ֵאה ָמ ְתנָ יו וּלְ ָמ ְעלָ ה ו ִּמ ּ ַמ ְר ֵאה ָמ ְתנָ יו וּלְ ַמ ָּטה ָר ִא ִיתי ְ ּכ ַמ ְר ֵאה ֵא ׁש וְ נֹגַ ּה לוֹ ָסבִ יב.
ְ ּכ ַמ ְר ֵאה ַה ֶ ּק ׁ ֶשת ֲא ׁ ֶשר ְיִהיֶה ֶב ָענָ ן ְ ּביוֹם ַה ֶ ּג ׁ ֶשם ֵ ּכן ַמ ְר ֵאה ַה ּנֹגַ ּה ָסבִ יב הוּא ַמ ְר ֵאה דְּ מוּת ְ ּכבוֹד ה' וָ ֶא ְר ֶאה וָ ֶא ּפֹל ַעל ּ ָפנַ י וָ ֶא ׁ ְש ַמע קוֹ ל ְמ ַד ֵ ּבר(.
הם שהקפידו עליהם חכמים מלדורשם ,שהן מדברין בצורת שכינה ומראהו .רש"י.
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רבי יצחק אומר :עד החשמל )עד התיבה הזו ,והיא בכלל ,לידרש .ומכאן ואילך אסור לדרוש(.
)ומתרץ( עד "וָ ֵא ֶרא" מגמרינן ,מכאן ואילך מסרינן ראשי פרקים.
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איכא דאמרי :עד "וָ ֵא ֶרא" מסרינן ראשי פרקים .מכאן ואילך ,אם הוא חכם מבין מדעתו ,אין; אי לא ,לא.
ומי דרשינן בחשמל? והא ההוא ינוקא דדרש בחשמל ונפקא נורא ואכלתיה!
שאני ינוקא דלאו מטי זימניה.
שיטות הראשונים
התנאים ללימוד מעשה מרכבה :כתב הרמב"ם "צִ ּו ּו ֲחכָ ִמים ָה ִר ׁ
אשוֹ נִ ים ׁ ֶשלּ ֹא לִ ְדר ֹׁש ִ ּב ְדבָ ִרים ֵאלּ ּו ֶא ָ ּלא לְ ִא ׁיש ֶא ָחד ִ ּבלְ ַבד,
ּמוֹד ִיעים אוֹתוֹ ׁ ֶש ֶמץ ִמן ַהדָּ בָ ר ,וְ הוּא ֵמבִ ין ִמדַּ ְע ּת ֹו
אשי ַה ּ ְפ ָר ִקים ,ו ִ
וְ הוּא ׁ ֶש ּי ְִהיֶ ה ָחכָ ם ו ֵּמבִ ין ִמ ַּד ְע ּתוֹ  ,וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך מוֹ ְס ִרין לוֹ ָר ׁ ֵ
וְ יוֹ ֵד ַע סוֹ ף ַהדָּ בָ ר וְ ָע ְמקוֹ  .ו ְּד ָב ִרים ֵאלּ ּו  -דְּ ָב ִרים ֲע ֻמ ִּקים ֵהן ַעד לִ ְמאֹד ,וְ ֵאין ָ ּכל דַּ ַעת וָ ַד ַעת ְראוּיָ ה לְ ָסבְ לָ ן .וַ ֲעלֵ ֶיהן ָא ַמר
"כ ָב ִ ׂ
ׁ ְשלֹמֹה ְ ּב ָחכְ ָמתוֹ דֶּ ֶר ְך ָמ ׁ ָשלּ ְ :
שים לִ לְ בו ׁ ֶּש ָך" )משלי כז,כו(ּ ָ .כ ְך ָא ְמר ּו ֲחכָ ִמים ְ ּבפֵ רו ּׁש ָמ ׁ ָשל זֶ ה :דְּ ָב ִרים ׁ ֶש ֵהם ִ ּכבְ ׁש ֹונ ֹו
יהם ָא ַמר" :י ְִהי ּו לְ ָך לְ ַבדֶּ ָך ,וְ ֵאין לְ זָ ִרים ִא ָּת ְך" )משלי
ׁ ֶש ָ ּלעוֹ לָ ם י ְִהי ּו לִ לְ בו ׁ ֶּש ָךּ ְ ,כלו ַֹמר :לְ ָך לְ ַבדְּ ָך ,וְ ַאל ִּת ְדר ֹׁש אוֹ ָתם ָ ּב ַר ִ ּבים .וַ ֲעלֵ ֶ
ה,יז( .וַ ֲעלֵ ֶיהם ָא ַמר" :דְּ בַ ׁש וְ ָחלָ ב ַּת ַחת לְ ׁשוֹ נֵ ְך" )שיר השירים ד,יא(; ָ ּכ ְך ּ ֵפ ְר ׁש ּו ֲחכָ ִמים ָה ִר ׁ
אש ֹונִ יםְּ :ד ָב ִרים ׁ ֶש ֵהם ִ ּכ ְד ַב ׁש וְ ָחלָ ב
ִהי ּו ַּת ַחת לְ ׁש ֹונְ ָך ".והשמיט הרמב"ם דברי רבי זירא ורבי אמי9.
יְ
הגיל הראוי ללימוד מעשה מרכבה :בגמרא אמר ליה רבי יוחנן לרבי אלעזר :תא אגמרך במעשה המרכבה .ואמר ליה:
לא קשאי .ופירש רש"י ,לא זקנתי ,ובעינן לבו דואג .ורבינו חננאל כתב ,כלומר איני בן חמישים שנה .והרמב"ם
השמיטו10.
שה ֶמ ְר ָ ּכ ָבה לְ ִענְ יַן ַמ ֲע ֵ ׂ
ההבדל בין לימוד מעשה בראשית למעשה מרכבה :כתב הרמב"ם" ,ו ַּמה ֵ ּבין ִענְ יַן ַמ ֲע ֵ ׂ
אשית?
שה ְ ּב ֵר ׁ ִ
ׁ ֶש ִענְ יַן ַמ ֲע ֵ ׂ
אשי ַה ּ ְפ ָר ִקים .וְ ִענְ יַן
מוֹס ִרין לוֹ ָר ׁ ֵ
שה ֶמ ְר ָ ּכבָ ה ֲ -אפִ לּ ּו לְ ֶא ָחד ֵאין דּ ו ְֹר ׁ ִשין בּ וֹ ֶ ,א ָ ּלא ִאם ֵ ּכן ָהיָ ה ָחכָ ם ו ֵּמבִ ין ִמדַּ ְע ּתוֹ ְ
ַמ ֲע ֵ ׂ
ּמוֹד ִיעים אוֹ תוֹ ָ ּכל ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל לֵ ַידע ִמדְּ ָב ִרים
אשית ְ -מלַ ּ ְמ ִדין אוֹ תוֹ לְ י ִָחידַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאינוֹ ֵמבִ ין אוֹ תוֹ ִמדַּ ְע ּתוֹ  ,ו ִ
שה ְ ּב ֵר ׁ ִ
שיג ּ ֵפרו ּׁש ו ֵּבאוּר ָ ּכל ַה ְּד ָב ִרים ַעל ֻ ּב ְריָן11".
ֵאלּ וּ .וְ לָ ּ ָמה ֵאין ְמלַ ּ ְמ ִדין אוֹת ֹו ָ ּב ַר ִ ּבים? לְ ִפי ׁ ֶש ֵאין ָ ּכל ָא ָדם יֵ ׁש לוֹ דַּ ַעת ְר ָחבָ ה לְ ַה ּ ִ ׂ
עד היכן מותר ללמוד מעשה מרכבה :כתב רבינו חננאל ,וקיימא לן כלישנא בתרא ,עד וארא ועד חשמל מסרינן ראשי
פרקין כדאמרן ,מיכן ואילך לא מסרינן אלא אם היה חכם מבין מדעתו.
אש ֹונִ ים קו ְֹר ִאין אוֹתוֹ
לימוד הפרד"ס :כתב הרמב"ם "וְ ִענְ יְנֵ י ַא ְר ָ ּב ָעה ּ ְפ ָר ִקים ֵאלּ ּו ׁ ֶש ְ ּב ָח ֵמ ׁש ִמצְ ווֹ ת ָה ֵאלּ ּו ֵ -הם ׁ ֶש ֲחכָ ִמים ָה ִר ׁ
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יחזקאל א,כז :וָ ֵא ֶרא ְ ּכ ֵעין ַח ׁ ְש ַמל ְ ּכ ַמ ְר ֵאה ֵא ׁש ֵ ּבית לָ ּה ָסבִ יב ִמ ּ ַמ ְר ֵאה ָמ ְתנָ יו וּלְ ָמ ְעלָ ה ו ִּמ ּ ַמ ְר ֵאה ָמ ְתנָ יו וּלְ ַמ ָּטה ָר ִא ִיתי ְ ּכ ַמ ְר ֵאה ֵא ׁש וְ נֹגַ ּה לוֹ
ָסבִ יב.
כלומר ,הכי קאמר :עד היכן מעשה מרכבה שנתנו לדרוש? עד וארא או עד החשמל .ומשם עד ויאמר ,הן הן מעשה מרכבה שהקפידו
עליהן חכמים .רש"י.
שאין מוסרין ראשי פרקים אלא לאב בית דין ,ולכל מי שלבו דואג בקרבו וכו' .וכן שאין מוסרין אלא למי שיש בו חמשה דברים וכו'.
מקורות :רמב"ם )הל' יסודי התורה ב,יב(.
והש"ך )יו"ד רמו,ד ,ס"ק ו( כתב ,ויש שכתבו שלא ללמוד קבלה עד שיהא בן ארבעים שנה ,כמש"כ בן ארבעים לבינה ,בשגם שצריך
קדושה וטהרה וזריזות ונקיות לזה .ורוב המתפרצים לעלות בחכמה זו קודם הזמן הראוי ,קומטו בלא עת ,כמ"ש כל זה בד' חכמי
האמת.
מקורות :רמב"ם )הל' יסודי התורה ד,יא(.
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ּ ַ'פ ְרדֵּ ס'ּ ְ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמרוַּ :א ְר ָ ּב ָעה נִ כְ נְ ס ּו לַ ּ ַפ ְרדֵּ ס .וְ ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ְ ּגדוֹ לֵ י ִי ְ ׂ
ש ָר ֵאל ָהיוּ ,וַ ֲחכָ ִמים ְ ּגדוֹ לִ ים ָהיוּ ,ל ֹא ֻ ּכ ָ ּלם ָהיָה ָ ּב ֶהן כּ ַֹח
לֵ ַידע וּלְ ַה ּ ִ ׂ
שיג ָ ּכל ַהדְּ בָ ִרים ַעל ֻ ּב ְריָן.
שר .וְ 'לֶ ֶחם ו ָּב ָ ׂ
אוֹמר ׁ ֶש ֵאין ָראוּי לְ ִה ַּט ֵ ּיל ַ ּב ּ ַפ ְרדֵּ ס ֶא ָ ּלא ִמי ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַמ ֵ ּלא ְ ּכ ֵרסוֹ לֶ ֶחם ו ָּב ָ ׂ
שר' זֶ ה  -הוּא לֵ ַידע ֵ ּבאוּר ָה ָאסוּר
וַ ֲאנִ י ֵ
וְ ַה ּ ֻמ ָּתר וְ כַ ּיוֹ צֵ א ָ ּב ֶהם ִמ ׁ ּ ְש ָאר ַה ּ ִמצְ ווֹת .וְ ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשדְּ בָ ִרים ֵאלּ ּו ' ָּד ָבר ָקטֹן' ָק ְרא ּו או ָֹתן ֲחכָ ִמיםֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ָא ְמר ּו ֲחכָ ִמים :דָּ ָבר
ָ ּגדוֹ ל ַ -מ ֲע ֵ ׂ
יַשבִ ין דַּ ְע ּת ֹו ׁ ֶש ָ ּל ָא ָדם
ימןֶ ׁ ,ש ֵהן ְמ ׁ ּ ְ
שה ֶמ ְר ָ ּכבָ ה ,וְ ָדבָ ר ָקטֹן ֲ -הוָ יָה דְּ ַא ַ ּביֵי וְ ָרבָ א; ַאף ַעל ּ ִפי כֵ ן ְרא ּויִין ֵהן לְ ַה ְקדִּ ָ
ְ
ְּת ִח ָ ּלה .וְ עוֹדֶ ׁ ,ש ֵהן ַה ּט ֹובָ ה ַה ְ ּגדוֹ לָ ה ׁ ֶש ִה ׁ ְש ּ ִפ ַיע ַה ָ ּקדו ֹׁש ָ ּברוּך הוּא לְ י ׁ ִּשוּב ָהעוֹ לָ ם ַה ֶּזה ְ ּכ ֵדי לִ נְ חֹל ַח ֵ ּיי ָהעוֹ לָ ם ַה ָ ּבא ,וְ ֶא ְפ ׁ ָשר
יש וְ ִא ׁ ּ ָשהּ ַ ,ב ַעל לֵ ב ָר ָחב ו ַּב ַעל לֵ ב ָקצָ ר ".וכן כתב הרמ"א12.
ׁ ֶש ֵ ּי ָד ֵעם ַהכּ ֹלּ ָ :גדוֹ ל וְ ָקטֹןִ ,א ׁ
שולחן ערוך
)יו"ד ,הלכות תלמוד תורה ,סימן רמו(

ד ... .וְ ֵאין לְ ָא ָדם לִ לְ מֹד ִ ּכי ִאם ִמ ְק ָראִ ,מ ׁ ְשנָ ה וְ ַתלְ מוּד וְ ַה ּפוֹ ְס ִקים ַה ִ ּנ ְמ ׁ ָשכִ ים ַא ֲח ֵר ֶיהם ,ו ָּבזֶ ה י ְִקנֶ ה ָהעוֹלָ ם ַה ֶּזה וְ ָהעוֹ לָ ם ַה ָ ּבאֲ ,א ָבל ל ֹא ְ ּבלִ ּמוּד
ימן מ''ה וְ ַתלְ ִמ ֵידי ַר ׁ ְש ָ ּב''א( ו ִּמ ָ ּכל ָמקוֹ ם ֻמ ָּתר לִ לְ מֹד ְ ּב ַא ְק ַראי ִ ּב ׁ ְש ָאר ָחכְ מוֹ ת ,וּבִ לְ ַבד ׁ ֶשלּ ֹא י ְִהי ּו ִס ְפ ֵרי ִמינִ ים ,וְ זֶ ה ּו
ׁ ְש ָאר ָחכְ מוֹ ת) .ריב''ש ִס ָ
נִ ְק ָרא ֵ ּבין ַה ֲחכָ ִמים ִט ּיוּל ְ ּב ַפ ְרדֵּ ס .וְ ֵאין לְ ָא ָדם לְ ַט ּיֵל ְ ּב ַפ ְרדֵּ ס ַרק לְ ַא ַחר ׁ ֶש ּ ִמ ֵ ּלא ְ ּכ ֵרסוֹ ָ ּב ָ ׂ
שר וְ ַייִן ,וְ הוּא לֵ ַידע ִא ּסוּר וְ ֶה ֵּתר וְ ִדינֵ י ַה ּ ִמצְ וֹ ת ַ)ר ְמ ַ ּב''ם

סוֹ ף ַמדָּ ע ס''פ ד' מהל' יְסוֹ ֵדי ַה ּתוֹ ָרה(...

 .12יו"ד רמו,ד .ר' ש"ך )ס"ק ו( שהשיג על דברי הרמ"א .וכן בביאור הגר"א )ס"ק יח( כתב על דברי הרמ"א :הוא מדברי הרמב"ם .ומפרש
שזהו ד' שנכנסו לפרדס ,ולכך נענשו שהיו כולם רכים בשנים חוץ מר"ע .ואחר אמרו בגמרא )חגיגה ט"ו ב'( מפני שהיו ספרי מינים
כו' .ור"א אמר לא קשאי )שם י"ג א'( .אבל לא ראו את הפרדס ,לא הוא ולא הרמב"ם .ולשון הרב אינו מתוקן ,שאם זהו פרדס ,היאך
אמר אבל לא כו' ,אין לך קיבול שכר יותר מזה ,כמ"ש )סוכה כ"ח א' וב"ב קל"ד א'( דבר קטן הוויות דאביי ורבא דבר גדול כו' .ועיין
ש"ך .ואמת שאין לאדם לטייל כו' ,כמ"ש בחגיגה י"ג א' אין מוסרין סתרי תורה כו' וכנ"ל .מקורות :רמב"ם )הל' יסודי התורה ד,יג(.

