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 תורה שבכתב ותורה שבעל פה
 
אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש  ,בשעה שעלה משה למרום :אמר רבי יהושע בן לוי"

 :אמרו לפניו .לקבל תורה בא :אמר להן ?מה לילוד אשה בינינו ,רבונו של עולם :ברוך הוא
חמודה גנוזה שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם אתה 

ה' אדנינו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על  ...יתנה לבשר ודםמבקש ל
רבונו של  :אמר לפניו ...ר להן תשובההחז :אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה ...!השמים

 ',להיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים-אנכי ה' א' ?מה כתיב בה -תורה שאתה נותן לי  ,עולם
מיד הודו לו  ...?תורה למה תהא לכם ?לפרעה השתעבדתם ?למצרים ירדתם :אמר להן

ואילו תנה הודך על  ]בכל הארץ[ה' אדנינו מה אדיר שמך  :שנאמר ,להקדוש ברוך הוא
  .]שבת פח:[" השמים לא כתיב

התהום.  עד" שואלים מלאכי השרת את הקב"ה ושאלתם נוקבת ?"מה לילוד אשה בינינו
ם מבמקולעמוד ול אדם קרוץ חומר מה מעשיו של ילוד אשה בעולמות העליונים? כיצד יכ

 כיצד יתכנו לאדם מהלכים בין העומדים האלה?של השכלים הנבדלים? 

אינו מבין את עומק שאלתם של מלאכי השרת ועונה: "לקבל תורה מראה עצמו כהקב"ה 
חמודה גנוזה שגנוזה לך בא". המלאכים אינם מוותרים ומנסחים את שאלתם ניסוח חדש: "

 ?",וארבעה דורות קודם שנברא העולם אתה מבקש ליתנה לבשר ודםתשע מאות ושבעים 
חומרי  אדםיכול , אך זו גופא שאלתנו כיצד בא ודאי יודעים אנו שמשה רבינו לקבל תורה

ולית , תורה שכולה רוחנית תורה שקדמה לעולם ,סופית-להית אין-תורה אלקבל ומוגבל 
 . כלל ש תפיסה בהינילבר א

התורה מתאימה לבני אדם יותר שעונה נו לענות להם והוא הקב"ה אומר למשה רבי
 תיה מיועדות לבשר ודם בלבד.ומאשר למלאכים שהרי מצו

ברור שהתורה שקיבל משה  שיב כהלכה,ה לאהמלאכים שאלו כעניין, אך משה לכאורה 
שהרי לא ניתן לתת לבני אדם תורה שאינה מתאימה להם, שאלת  ,רבינו מתאימה לבשר ודם

לרמה של בני אדם, ועל שאלה נוקבת זו חמדה גנוזה היא מדוע הקב"ה מוריד  המלאכים
 משה רבינו אינו משיב. 

 
 ות שתי שאלות שונות. השאלה הראשונה היא מסתתרניתן להבין שבשאלות המלאכים 

אדם קרוץ חומר להבין  מסוגללתת תורה לבני אדם, ה ניתןהאם  -"מה לילוד אשה בינינו" 
האם  - "אתה מבקש ליתנה לבשר ודם ...חמודה גנוזה"אלה השנייה היא להית? הש-תורה א

 ?למאוס בתורה ולזלזל בה שעלוליםאדם  לתת "חמודה גנוזה" לבני ראוי ונכון

. המלאכים סוברים בחברתהשהמלאכים צודקים בשאלה אחת וטועים משה רבינו עונה 
שיכולתם להבין ים נבדלים שכל הוא היותםשיש להם יתרון כפול על בני אדם, יתרון אחד 

שהם מקיימים רצון בוראם  נוסף הואיתרון ו, מושגים של קדושה גבוהה מהיכולת האנושית
משה מודה לטענתם ה תחת טובה. עבוגדים בבוראם וגומלים ראדם במלואו, ואילו בני 

היא יתרונם של בני אדם על המלאכים כיוון  הבגידהיכולת . וחולק על השנייה הראשונה
, לאכים ממלאים את רצון בוראם מהכרח ואילו בני אדם מקיימים רצון בוראם מרצוןשהמ
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. עם ישראל ירד למצרים, שרוי בין המלאכים לעולם "עומדים", ואילו האדם "מהלך"
ם קנאה, ויש לו אפשרות להתמודד עם כל ומות העולם, מתמודד עם יצר הרע ועא

אמור  - וחזור להן תשובה" יכסא כבודהמכשלות הללו ולהגיע עד כסא הכבוד. "אחוז ב
בני אדם יכולים אכן  .להגיע לכסא הכבוד ואינם יכוליםלהם שהם עומדים במקום אחד 

יכולים להגיע בעוצמתם ובעבודת ה' שלהם עד כסא אך  ,לרדת בשפלותם לבאר שחת
 הכבוד. 

מצב רואים את ה תםא ."לקבל תורה בא" :למלאכיםכנראה תורף תשובתו של הקב"ה  זה
אני רואה את המצב  ,ובני אדם הם יצורים שפלים חמדה גנוזהשהתורה היא  הנוכחי,

ותאפשר  לדבקות בה' בותבואש זו תדליק את הל התורהש ט מאויקלעם ישראל העתידי ש
 .להם להגיע עד כסא הכבוד

 
בדבריו של משה רבינו רמוזה גם התשובה לשאלה הראשונה. בני אדם אינם מסוגלים 

לתרגם ניתן התורה שקדמה לעולם תתקע"ד דורות ואין להם תפיסה בה כלל, אך  להבין את
 ם של בני אדם. תלתורה המתאימה ליכול ,את התורה שקדמה לעולם ,האידאות את אידאת

ני מסננים ומתאם. שני המסננים שעוברת להית תהיה תורת חיים היא -כדי שהתורה הא
 ,, ותורה שבעל פהל התורה שקדמה לעולםלהי ש-את האור הא נתהמסנ ,תורה שבכתב הם

ם התורה והמסננת את האידאה של התורה שבכתב. המתאם הוא משפט המלך המסייע לייש
 שבעל פה בעולם המעשה. 

 
 בחכמה זוסופית. אין לנו תפיסה -להית האין-מה לעולם היא החכמה האהתורה שקד

", "אש צירוף שמותיו של הקב"ה", דה גנוזה"ו"חמולכן אנו מתארים אותה בסמלים: 
 .שחורה על גבי אש לבנה" וכד'

תורה הכתובה בשפה של בני אדם. ל את תרגומהלבני אדם מחייבת להית -אנתינת תורה 
להית הכתובה "אש -היא בבואה של התורה הא ,שניתנה לנו מפי הגבורה ,כתבבהתורה ש

מפני שהיא מדברת  ביןאת התורה שבכתב אנו מסוגלים לה שחורה על גבי אש לבנה".
ה מצוות המתאימות לבני אדם. מובן עוסקת במאורעות של בני אדם, ומצובלשון בני אדם, 

בה תפיסה, שאין אנו מסוגלים לעמוד על כל עומקה, שהרי היא בבואה של תורה שאין לנו 
שאנו מסוגלים להבין את הרובד הגלוי שבה. בתורה זו  אך היא נכתבה בצורה כזאת

 להית העליונה מתלבשת בשפה של בני אדם. -אהאידאה ה
 

ה אידאים, יאת התורה שבכתב אנו מסוגלים להבין אך איננו מסוגלים לקיים. ציווי
וניסוחה שניתן מפי הגבורה מבטא אמת שמימית שאיננה יכולה להתממש בעולם המעשה. 

 התורה שבעל פה.  -לפיכך אנו זקוקים למסנן נוסף 

י שניתנה לנו מפ ,שבכתבהתורה  ה של התורה שבכתב.התורה שבעל פה היא בבוא
אידאה  ,להית-אידאה א עבורנומהוה  ,הגבורה כבבואה של התורה שקדמה לבריאת העולם

שאינה יכולה להתממש בעולם, ולכן אנו זקוקים לתורה שבעל פה שתראה לנו את הדרך 
 להית בעולם המעשה.-האידאה הא לקיום
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 נוסחה וגובשה בידיכללותיה ופרטותיה מסיני אך היא  ניתנה אף היאהתורה שבעל פה 
חכמים מדעתם על חידשו דינים שדברי קבלה שנמסרו מדור לדור, וחלקה  חלקה ,בני אדם

בני אדם ולכן מתאימים לעולם  בידיעוצבו אלו ואלו פי י"ג המידות שנתנו למשה מסיני. 
 הממשי שלנו.

והתורה שבעל פה משקפת את ית לה-שהתורה שבכתב משקפת את האמת הא ,הבנה זו
ה"סתירות" בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה. התורה מסבירה את  ,יתהאמת הארצ

להית בעולם -היא יישום האידאה הא על פהלהית והתורה שב-שבכתב היא האידאה הא
 המעשה. 

 שתי דוגמאות ליסוד זה. נציע 

לבניך ודברת בם בשבתך  ושננתם .והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך"
ה שאדם יהיה . התורה שבכתב מצוז[-]דברים ו, ו" בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך

שקוע בכל זמנו ובכל עתו בקבלת עול מלכות שמים, והתורה שבעל פה מיישמת אידאה זו 
של  ליצור ליום מסגרתבמציאות ומצוה לקבל עול מלכות שמים בתחילת היום ובסופו, וכך 

 עול מלכות שמים. קבלת

פה מלמדת שמשלם  התורה שבכתב מצווה עין תחת עין, והתורה שבעל ."עין תחת עין"
ממון להית לא ניתן לשלם -נת האמת האאדם אינו סחיר, ולכן מבחיהגוף ממון תחת העין. 

תמורת נזק גופני. התורה שבכתב מלמדת אותנו את ערך חיי אדם וערך גופו של אדם, 
ית לא ניתן ולא רצל בגוף חברו הוא "עין תחת עין", אך מבחינת האמת האועונשו של החוב

 ראוי ליישם דין זה במציאות, ולכן אומרת התורה שבעל פה שמשלם ממון תחת עין.

 

התורה שבעל פה היא בבואה של התורה שבכתב, והתורה שבכתב היא בבואה של 
יונקת כולה על פה התורה הכתובה אש שחורה על גבי אש לבנה, אך אף התורה שב

אידאה הזקוקה למערכת מעשית נוספת שתשלימה. מערכת זו היא  אף היאמהקודש, ו
 משפט המלך. 

להי המושלם, וישומה בעולם -ית של הצדק הארצהתורה שבעל פה היא האידאה הא
הממשי זקוק למערכת תומכת נוספת. "בית דין מכין ועונשין שלא מן התורה ולא לעבור על 

. התורה שבעל פה אינה עוסקת בסדר ]סנהדרין מו.[אלא כדי לעשות סייג לתורה" דברי תורה 
מערכת נוספת שתעסוק נדרשת , ולכן הלהי בעולם המעש-ין האיהחברתי אלא ביישום הענ

 בסדר החברתי.
 

להינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמך וחיי עולם נטע בתוכנו". -"ברוך אתה ה' א
]טור או"ח סי' נטע בתוכנו" זו תורה שבעל פה  כתב, ו"חיי עולם"תורת אמת" זו תורה שב

 . קלט[

חותמו של הקב"ה אמת ולכן אף תורתו היא אמת מוחלטת ומזוקקת. תורה שבעל פה 
שהתגבשה על ידי בשר ודם מהוה "חיי עולם" מפני שהיא מאפשרת לבני אדם קרוצי חומר 

 להית. -לחיות בעולם הארצי על פי האידאה הא


