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12.2.1 

 11b ('משנה א)  12b (שאין דרכו להשכים והשכים)  

 

  ו פסוק יח פרק ויקרא: ה' ֲאִני ֶעְרָוה ְלַגּלֹות ִתְקְרבּו �א ְּבָׂשרוֹ  ְׁשֵאר ָּכל ֶאל ִאיׁש ִאיׁש .1
  טו פסוק כד פרק ויקרא :ֶחְטאוֹ  ְוָנָׂשא ֱא�ָהיו ְיַקֵּלל ִּכי ִאיׁש ִאיׁש ֵלאֹמר ְּתַדֵּבר ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְוֶאל .2
  ב, כ ויקרא :ָבָאֶבן ִיְרְּגֻמהּו ָהָאֶרץ ַעם יּוָמת מֹות ַלֹּמֶל� ִמַּזְרעוֹ  ִיֵּתן ֲאֶׁשר ְּבִיְׂשָרֵאל ַהָּגר ַהֵּגר ּוִמן ִיְׂשָרֵאל ִמְּבֵני ִאיׁש ִאיׁש ֹּתאַמר ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְוֶאל .3
  ל פסוק יח פרק ויקרא: ֱא�ֵהיֶכם ה' ֲאִני ָּבֶהם ִתַּטְּמאּו ְו�א ִלְפֵניֶכם ַנֲעׂשּו ֲאֶׁשר ַהּתֹוֵעֹבת ֵמֻחּקֹות ֲעׂשֹות ְלִבְלִּתי ִמְׁשַמְרִּתי ֶאת ּוְׁשַמְרֶּתם .4
  יד פסוק לא פרק שמות :ַעֶּמיהָ  ִמֶּקֶרב ַהִהוא ַהֶּנֶפׁש ְוִנְכְרָתה ְמָלאָכה ָבּה ָהֹעֶׂשה לּכָ  ִּכי יּוָמת מֹות ְמַחְלֶליהָ  ָלֶכם ִהוא ֹקֶדׁש ִּכי ַהַּׁשָּבת ֶאת ּוְׁשַמְרֶּתם .5
  יז,  יב שמות :םעֹולָ  ֻחַּקת ְלֹדֹרֵתיֶכם ַהֶּזה ַהּיֹום ֶאת ּוְׁשַמְרֶּתם ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ ִצְבאֹוֵתיֶכם ֶאת הֹוֵצאִתי ַהֶּזה ַהּיֹום ְּבֶעֶצם ִּכי ַהַּמּצֹות ֶאת ּוְׁשַמְרֶּתם .6
  לב, ד דברים ... ַהָּׁשָמִים ְקֵצה ְוַעד ַהָּׁשַמִים ּוְלִמְקֵצה ָהָאֶרץ ַעל ָאָדם ֱא�ִהים ָּבָרא ֲאֶׁשר ַהּיֹום ְלִמן ְלָפֶני� ָהיּו ֲאֶׁשר ִראֹׁשִנים ְלָיִמים ָנא ְׁשַאל ִּכי .7
  ה פסוק קלט פרק תהלים :ֶּפָכהּכַ  ָעַלי ַוָּתֶׁשת ַצְרָּתִני ָוֶקֶדם ָאחֹור .8
) ג( :ַהָּמִים ְּפֵני ַעל ְמַרֶחֶפת ֱא�ִהים ְורּוחַ  ְתהֹום ְּפֵני ַעל ְוֹחֶׁש� ָוֹבהּו ֹתהּו ָהְיָתה ְוָהָאֶרץ) ב( :ָהָאֶרץ ְוֵאת ַהָּׁשַמִים ֵאת ֱא�ִהים ָּבָרא ְּבֵראִׁשית) א( .9

 ְוַלֹחֶׁש� יֹום ָלאֹור ֱא�ִהים ַוִּיְקָרא) ה( :ַהֹחֶׁש� ּוֵבין ָהאֹור ֵּבין ֱא�ִהים ַוַּיְבֵּדל טֹוב ִּכי ָהאֹור ֶאת ֱא�ִהים ַוַּיְרא) ד( :אֹור ַוְיִהי אֹור ְיִהי ֱא�ִהים ַוֹּיאֶמר
  א פרק בראשית: ֶאָחד יֹום ֹבֶקר ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ָלְיָלה ָקָרא

  יב פסוק יח פרק תהלים :ְׁשָחִקים ָעֵבי ַמִים ְׁשַכתחֶ  ֻסָּכתוֹ  ְסִביבֹוָתיו ִסְתרוֹ  ֹחֶׁש� ָיֶׁשת .10
  יא פסוק לד פרק ישעיהו :ֹבהּו ְוַאְבֵני ֹתהּו ַקו ָעֶליהָ  ְוָנָטה ָבּה ִיְׁשְּכנּו ְוֹעֵרב ְוַיְנׁשֹוף ְוִקּפֹוד ָקַאת ִויֵרׁשּוהָ  .11
  טו קפסו לח פרק איוב :ִּתָּׁשֵבר ָרָמה ּוְזרֹועַ  אֹוָרם ֵמְרָׁשִעים ְוִיָּמַנע .12
  י פסוק ג פרק ישעיהו :ֹיאֵכלּו ַמַעְלֵליֶהם ְפִרי ִּכי טֹוב ִּכי ַצִּדיק ִאְמרּו .13
  ט פסוק יג פרק משלי :ִיְדָע� ְרָׁשִעים ְוֵנר ִיְׂשָמח ַצִּדיִקים אֹור .14
 כ-יט פסוק ג פרק משלי: ָטל ִיְרֲעפּו יםּוְׁשָחקִ  ִנְבָקעּו ְּתהֹומֹות ְּבַדְעּתוֹ  :ִּבְתבּוָנה ָׁשַמִים ּכֹוֵנן ָאֶרץ ָיַסד ְּבָחְכָמה ה' .15
  ז פסוק סה פרק תהלים :ִּבְגבּוָרה ֶנְאָזר ְּבֹכחוֹ  ָהִרים ֵמִכין .16
  יא פסוק כו פרק איוב :ִמַּגֲעָרתוֹ  ְוִיְתְמהּו ְירֹוָפפּו ָׁשַמִים ַעּמּוֵדי .17
  טו פסוק פט פרק תהלים :ָפֶני� ְיַקְּדמּו ֶוֱאֶמת ֶחֶסד ִּכְסֶא� ְמכֹון ּוִמְׁשָּפט ֶצֶדק .18
  ו פסוק כה פרק תהלים :ֵהָּמה ֵמעֹוָלם ִּכי ַוֲחָסֶדי� ה' ַרֲחֶמי� ְזֹכר .19
  יא פסוק לה פרק בראשית :ֵיֵצאּו ֵמֲחָלֶצי� ּוְמָלִכים ִמֶּמּךָ  ִיְהֶיה ּגֹוִים ּוְקַהל ּגֹוי ּוְרֵבה ְּפֵרה ַׁשַּדי ֵאל ֲאִני ֱא�ִהים לוֹ  ַוֹּיאֶמר .20
  ד פסוק א פרק נחום :ֻאְמָלל ְלָבנֹון ּוֶפַרח ְוַכְרֶמל ָּבָׁשן ֻאְמַלל ֶהֱחִריב ַהְּנָהרֹות ְוָכל ַוַּיְּבֵׁשהּו ַּבָּים ּגֹוֵער .21
  ד פסוק ב פרק בראשית :ְוָׁשָמִים ֶאֶרץ ֱא�ִהים ה' ֲעׂשֹות ְּביֹום ... .22
  ו פסוק ט פרק עמוס :ְׁשמוֹ  ְיֹקָוק ָהָאֶרץ ְּפֵני ַעל ַוִּיְׁשְּפֵכם ַהָּים ְלֵמי אַהֹּקרֵ  ְיָסָדּה ֶאֶרץ ַעל ַוֲאגָֻּדתוֹ  ַמֲעלֹוָתיו ַבָּׁשַמִים ַהּבֹוֶנה .23
  א פסוק סו פרק ישעיהו :ְמנּוָחִתי ָמקֹום ֶזה ְוֵאי ִלי ִּתְבנּו ֲאֶׁשר ַבִית ֶזה ֵאי ַרְגָלי ֲהֹדם ְוָהָאֶרץ ִּכְסִאי ַהָּׁשַמִים ה' ָאַמר ֹּכה .24

  יג פסוק מח פרק ישעיהו :ַיְחָּדו ַיַעְמדּו ֲאֵליֶהם ֲאִני ֹקֵרא ָׁשָמִים ִטְּפָחה ִמיִניִוי ֶאֶרץ ָיְסָדה ָיִדי ַאף .25

 

I. 'משנה א: restrictions in instructing certain esoteric disciplines: 

a. עריות – not to 3  

i. perhaps based on verses (1 or 4 

1. rejection (vv. 2-3, 5-6) 

ii. reason: 1 may engage the teacher and the other two converse, mis-hearing important 

nuances) 

b. בראשית – not to 2 

i. based on v. 7 

ii. related אגדות about creation – vv. 8-21 

1. includes dispute about nature of light created on first day 

iii. dispute between ב"ה/ב"ש as to whether שמים or ארץ were created first (v. 9; vv. 22-25) 

c. מרכבה – not to 1, unless he is sufficiently wise and can piece it together himself  


