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  תורה שבכתב ותורה שבעל פה

  ל"רמזים בתורה לשתי תורות בספרות חז. א

   ב פרשה בחוקותי ספרא

  , והתורות והמשפטים החוקים אלה
 5  , המדרשות אילו החוקים

  , הדינים אילו והמשפטים
 תורות שתי וכי ע"ר אמר, פה בעל ואחד בכתב אחד לישראל להם ניתנו תורות ששתי מלמד והתורות

 זאת, המנחה תורת זאת, העולה תורת זאת, לישראל להם ניתנו הרבה תורות והלא לישראל להם היו
  , באהל ימות כי אדם התורה זאת השלמים זבח תורת זאת, האשם תורת
 10  , שבשמים לאביהם ישראל בין שליח ליעשות משה זכה ישראל בני ובין בינו' ה נתן אשר

  .מסיני משה י"ע ופירושיה ודקדוקיה הלכותיה התורה שניתנה מלמד, משה ביד סיני בהר

   שנא פיסקא דברים ספרי

 ועל+ ה כא דברים+ שנאמר מפיהם אלא יוצאות אינן הוריות שכל מלמד, ליעקב משפטיך יורו) י(
 בגדים ונגעי אדם נגעי אלו נגע. סוטה וריבי עגלה וריבי פרה ריבי אלו ריב. נגע וכל ריב כל יהיה פיהם
 15  . בתים ונגעי

   בכתב ואחת בפה אחת לישראל ניתנו תורות ששתי מלמד. לישראל ותורתך
   לישראל ניתנו תורות כמה לו אמר גמליאל רבן את הגמון אגניטוס שאל
  . בכתב ואחת בפה אחת שתים לו אמר

   עה פיסקא דברים ספרי

 20  בשחיטה חולין אף בשחיטה קדשים מה, צויתיך כאשר

   א עמוד כח דף חולין מסכת בבלי תלמוד

 ועל, הקנה ועל הושט על משה שנצטוה מלמד - צויתיך כאשר וזבחת+ ב"י דברים: +אומר רבי, דתניא
  . בבהמה שנים רוב ועל בעוף אחד רוב

   כא פסוק יב פרק דברים י"רש

 25 למשה שנאמרו שחיטה הלכות והן, ישחוט היאך בזביחה צווי שיש למדנו - צויתך כאשר' וגו וזבחת

  :בסיני

  כא פסוק יב פרק דברים ן"רמב

 מהלכה פה על צויתיך כאשר, )א כח חולין( רבותינו דעת על - צויתיך כאשר' וגו וזבחת וטעם) כא(
 כי ודע. בבהמה שנים רוב ועל בעוף אחד רוב ועל הקנה ועל הושט על משה שנצטוה מלמד, מסיני למשה

 30 יד במדבר( במדבר וישחטם שאמר בעבור תחוש ואל, הצואר סימני הכרת הוא הקדש בלשון שחיטה

. הצואר בסימני שהוא, "ושחטו" "ושחט" בקרבנות צוה והנה. כצאן אותם שזבח, מליצה היא כי, )טז
 כשבא ועתה, הקרבנות כמשפט שחוטים והם, שלמים אוכלים שהם מה כל שיהיה צוה מתחלה והנה

 חולין אותם ותאכל, קרבנות בהיותם - צויתיך כאשר ומצאנך מבקרך וזבחת אמר החולין בשר להתיר
 בהיותם מתחלה צוה כאשר זבוחין שיהיו ובלבד מקום בכל חולין שיתירם לומר, נפשך תאות בכל

 35 ראה( בספרי כשאמרו בזה נתכונו רבותינו ושמא. הנכון על זה מקרא של פשוטו וזהו, קרבנות כולם

, בכאן מפורשת השחיטה מצות והנה. בשחיטה חולין אף בשחיטה קדשים מה, צויתיך כאשר, )לט
  :בקבלה רבותינו מדברי ומבוארת

   א עמוד ה דף ברכות מסכת בבלי תלמוד

 האבן לחת את לך ואתנה+ ד"כ שמות+ דכתיב מאי: לקיש בן שמעון רבי אמר חמא בר לוי רבי ואמר
 40 זו - והמצוה, מקרא זה - תורה, הדברות עשרת אלו - לחות, להורותם כתבתי אשר והמצוה והתורה

  . מסיני למשה נתנו שכולם מלמד; תלמוד זה - להורותם, וכתובים נביאים אלו - כתבתי אשר, משנה
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  לישראל ולא לאומות –פ "ברית לתושבע –למה על פה  .ב

   מז פרשה) וילנא( רבה שמות

 שנגלה בשעה, נחשבו זר כמו תורתי רובי לו אכתוב) ח הושע( ד"הה, האלה הדברים את לך כתב 
 45 שמות( שנאמר, ואגדה תלמוד ומשנה מקרא הסדר על למשה אמרה לישראל תורה ליתן בסיני ה"הקב

 באותה למשה ה"הקב אמר לרב שואל שהתלמיד מה אפילו, האלה הדברים כל את אלהים וידבר) כ
 אמר, להם אותה אכתוב ע"רבש לפניו אמר, לישראל למדה לו אמר ה"הקב מפי שלמדה מאחר, שעה

 אותה וליטול בהם לשלוט עתידים כוכבים שעובדי לפני שגלוי מפני, בכתב להם ליתנה מבקש איני לו
 אני והאגדה והתלמוד והמשנה, במכתב להם נותן אני המקרא אלא כוכבים בעובדי בזוים ויהיו מהם
 50 אם לנביא אמר, מהם מובדלים יהיו בהם וישתעבדו כוכבים עובדי יבואו שאם, פה על להם נותן

 והתלמוד והמשנה בכתב המקרא את נותן להם עושה אני ומה, נחשבו זר כמו תורתי רובי לו אכתוב
 בין מבדילים שהם והתלמוד המשנה זו האלה הדברים פי על כי, המקרא זה כתב, פה בעל והאגדה
  . כוכבים העובדי לבין ישראל

  

 55   יד פרשה) וילנא( רבה במדבר

 להם נתן פה שבעל ותורה שבכתב תורה תורות שתי לישראל ה"הקב שנתן שנים בקר השלמים ולזבח
 למען חפץ' ה) מב/ ישעיהו/ שם( שנאמר ולזכותם מצות למלאם כדי מצות ג"תרי בה שיש שבכתב תורה
 נתנה לא כך שעל האומות משאר בה מצויינין להיות פה שבעל תורה להם נתן ויאדיר תורה יגדיל צדקו
 הכתוב אמר זה ועל ישראל שהם ויאמרו שבכתב תורה שעשו כשם ישמעאלים יזייפוה שלא כדי בכתב

 60 המשנה זה תורתי רובי לישראל אכתוב אם ה"הקב אמר נחשבו זר כמו תורתי רובי לו אכתוב) ח הושע(

  ,נחשבו זר כמו המקרא מן גדולה שהיא

   ב עמוד ס דף גיטין מסכת בבלי תלמוד

; נחשבו זר כמו תורתי רובי לו אכתוב+ 'ח הושע: +'שנא, פה על ומיעוט בכתב רוב - תורה: אלעזר ר"א
 נמי ואידך. האלה הדברים פי על כי+ ד"ל שמות: +'שנא, בכתב ומיעוט פה על רוב: אמר יוחנן' ור

. נחשבו זר כמו הלא? תורתי רובי לו אכתוב: מתמה קא אתמוהי ההוא! תורתי רובי לו אכתוב הכתיב 65 

 נחמני בר יהודה רבי דרש. למיגמרינהו דתקיפי משום ההוא! האלה הדברים פי על כי הכתיב נמי ואידך
 שמות: +וכתיב, האלה הדברים את לך כתוב+ ד"ל שמות: +כתיב, לקיש בן שמעון דרבי מתורגמניה

 פה שבעל דברים, פה על לאומרן רשאי אתה אי שבכתב דברים? כיצד הא, האלה הדברים פ"ע כי+ ד"ל
. הלכות כותב אתה ואי, כותב אתה אלה - אלה: תנא ישמעאל רבי דבי. בכתב לאומרן רשאי אתה אי
 70 כי+ ד"ל שמות: +שנאמר, פה שבעל דברים בשביל אלא ישראל עם ברית ה"הקב כרת לא: יוחנן ר"א

  .ישראל ואת ברית אתך כרתי האלה הדברים פי על

   הקדמה חולין מסכת שלמה של ים

  ראשונה הקדמה
, קץ אין הרבה' ספרי עשות הזהר בני מהמה ויותר) ב"י, ב"י קהלת( בחכמתו אמר השלום עליו שלמה
 75 כי', סופרי שנקראו חכמים דברי לשמוע הוא החיוב) ב"ע א"כ עירובין( פסין עושין' בפ ל"רז ודרשו

 הקיצור בתכלית שהוא, שבכתב תורה על מ"הל פ"שבע בתורה בקבלתם והוסיפו שחדשו מה] מלבד[
 שעשה הזה החכם הקדים כאשר, למשמרת משמרת ועשו וגזרו הוסיפו אף, באיכות וארוך בכמות
 מימות התורה חכמי בדברי הנמצא וכל, וחיבר ותיקן איזן) 'ט שם, שם(' שנאמ, )שם( לתורה אזנים
', וגו כדרבונות חכמים דברי) א"י שם, שם( עליהם אמר שהוא החכמים הן הן עתה עד ה"ע רבינו משה
 80 זה, מטהר וזה מטמא שזה, הדעות בריחוק מחלוקתותם על לתמוה ושלא, אחד מרועה נתנו כולם

, ש"לש דעתם אם, מקרב וזה מרחק זה, מחייב וזה פוטר זה, מכשיר וזה פוסל זה, מתיר וזה אוסר
 כל קבל כאלו, חיים אלהים דברי וכולם, )ב"ע ט"נ מ"ב( משגיחים היו לא קול בבת' אפי והראשונים

, אחד בנושא הפכים שני להיותו, מעולם משה מפי הדבר יצא שלא אף, משה מפי הגבורה מפי אחד
 שכל כמו, נתעולל אשר הפועל משכל שהוציא דבר בין שאין, וחיזוקו אישורו לרוב החכם דימהו כ"אעפ
 85 להיותו שכלו במופת ציירו שלא אף, מ"הל בקבלה הדיבור חוש בכח אליו שבא דבר לבין, ושלישי שני

 בהר היו הנשמות שכל לפי, לדבר טעם כתבו והמקובלים, איש מפי איש מ"הל הקבלה צד לולי, הכרח
, ראו וגם שמעו אשר הקולות והם, שבעתים מזוקק' ז פעמים' ז והם, צינורות ט"מ דרך וקבלו, סיני
, השגתו לפי שלו צינור דרך ראה אחד כל, בצינור המתחלקות הדיעות הן, הקולות את ראו ישראל וכל

' והב, לטהור יגיע שאחד עד, מזה רחוק זה, פחיתותה או עילוייה לרוב, העליונה נשמתו כח כפי וקבל
 90  .זה והבן, אמת והכל, הקצוות מן רחוק לאמצעי' הג, וטמא האחרון לקצה יגיע
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 בהשוותם ו"ק, במחלוקותם חיים אלקים דברי כולם אמיתיים חכמים שדברי מאחר, החכם אמר ולכן
 שום בו שיפול מבלי, ראוי אשר כפי היטב באר הגבורה מפי כתב לא למה משה עצמך הגע כ"א, יחד

 למשה היה ראוי ולגזור להוסיף ראוי שהיה מה זה זולת גם, ט"מ לא, לתורה אחד פנים ויהיה, ספק
 שראוי מה בבניינים ותוסיף, אותה גדור פרוצה בקעה שתמצא למקום תגיע באם, בספר להודיע
 95 ט"ע ק"ב( בה לעמוד יכול הצבור רוב כן אם אלא הצבור על גזרה גוזרין אין דרך על, ענין בשום להוסיף

 לעשות האפשרי מן שאינו כלומר, קץ אין הרבה ספרים עשות תמיהתו על החכם השיב זה על, )ב"ע
 הימים וכל גוילים השמים רקיעי כל יהיו אם כי, כמשמעו בעניינו ותכלית קץ אין כי, זה בענין ספרים

 לרוב, ממנה ויוצא בה שיחודש ומה, בה שיש הספקות כל עם אחת לפרשה כדי יספיקו לא דיו
 אדרבא ועוד, עליו ולהוסיף לשנות העליון משכל להעמיק ישראל חכמי שיכולין מה כל עם, תועלותיה

 100 יפול שלא א"שא ל"ר, הוספה על הוספה ל"ר, הוספה יותר עליו שיהיה ו"ק בתורה ז"כ כתב אם

 כלל, כמותה אלפים לאלף שנייה הוספה שתגיע עד, ראשונה בהוספה הדעת ועומק ושינויים ספקות
 מבלי התורה ספיקות כל ולבאר להודיע האפשרות מן בנמצא שאינו והודיע החכם אמר, הדבר

 כל, דור בכל השתולים לחכמים התורה מסר כ"ע, א"א מגעת אדם של ידו שתהא סוף עד, חילוקים
 לטהר בא ואם, השמים מן לו שיראו מה כפי ולהוסיף לעילוייה, חלק שכלו מקור חצוב לפי ואחד אחד

 105  .לחכימין חכמתא דיהיב רחמנא בריך, לו מסייעין

  פ בדורו של משה"תיאור מסירת תושבע. ג

   ב עמוד נד דף עירובין מסכת בבלי תלמוד

 אהרן נסתלק. פירקו משה לו ושנה אהרן נכנס, הגבורה מפי למד משה? משנה סדר כיצד, רבנן תנו
 ואיתמר משה לימין ישב אלעזר, בניו נסתלקו, פירקן משה להן ושנה בניו נכנסו. משה לשמאל וישב

, פירקן משה להן ושנה זקנים נכנסו. חוזר משה לימין אהרן לעולם: אומר יהודה רבי. אהרן לשמאל 110 

 וביד, שלשה בניו ביד, ארבעה אהרן ביד נמצאו. פירקן משה להן ושנה העם כל נכנסו, זקנים נסתלקו
 בניו להן שנו אהרן נסתלק. פירקו אהרן להן ושנה, משה נסתלק. אחד העם כל וביד, שנים הזקנים

 אדם חייב: אליעזר רבי אמר מכאן. ארבעה הכל ביד נמצא. פירקן זקנים להן שנו, בניו נסתלקו. פירקן
, כך - הגבורה מפי ומשה, משה מפי שלמד אהרן ומה, וחומר וקל. פעמים ארבעה לתלמידו לשנות
 115 .וכמה כמה אחת על - הדיוט מפי הדיוט

   ם"לרמב החזקה ליד הקדמה

  .מצותיך כל אל בהביטי אבוש לא אז
. והמצוה והתורה האבן לוחות את לך ואתנה שנאמר. ניתנו בפירושן בסיני למשה לו שניתנו המצות כל

 הנקראת היא זו ומצוה. המצוה פי על התורה לעשות וצונו. פירושה זו והמצוה. שבכתב תורה זו תורה
 120 וספר ושבט שבט לכל ספר ונתן. ידו בכתב שימות קודם רבינו משה כתבה התורה כל. פה שבעל תורה

 פירוש שהיא והמצוה. 'וגו אותו ושמתם הזה התורה ספר את לקוח שנאמר. לעד בארון נתנהו אחד
 אנכי אשר הדבר כל את שנאמר. ישראל כל ולשאר וליהושע לזקנים בה צוה אלא כתבה לא התורה

  .פה שבעל תורה נקראת זה ומפני. 'וגו לעשות תשמרו אותו אתכם מצוה

   למשנה ם"הרמב הקדמת

 125 כ"ואח המקרא לו אומר ה"הקב היה, פירושה עם לו ניתנה רבינו למשה ה"הקב שנתן מצוה שכל דע

 בא היה לישראל למודו סדר היה וכך, המחוכם המקרא אותו שכלל מה וכל וביאורו פירושו לו אומר
 נסתלק, פירושו ומלמדו אחת פעם שקבל המקרא לו מסדיר והוא, תחלה אהרן אצלו נכנס, לאהלו
 שהסדיר כמו משה להם מסדיר, בניו ואיתמר אלעזר כ"אח נכנסים. רבינו משה לימין לו ובא אהרן

 שבעים כ"אח נכנסים. אהרן לימין והשני רבינו משה לשמאל מהם אחד לו בא, ומסתלקים לאהרן
 130 גם ומסדיר' ה המבקש כל העם המון נכנסים כ"ואח, ובניו אהרן שלמד כמו כ"ג משה ומלמדם זקנים

 ממנו שמעו ובניו, ממשה פעמים ארבע מקרא אותו שמע שאהרן נמצא. ממנו כולם שישמעו כדי להם
 אותו ומסדיר אהרן וחוזר. מהם משה ומסתלק. אחת פעם העם ושאר, פעמים והזקנים, פעמים שלש

 בניו שגם נמצא. אהרן גם ומסתלק, הנמצאים לכל שאמרנו כמו פעמים ארבע ממשה ששמע המקרא
 אהרן הסתלקות אחרי ואיתמר אלעזר גם וחוזרים, מאהרן ואחת ממשה שלש פעמים ארבע שמעו

. מללמד ומסתלקים, הנמצאים לכל שאמרנו כמו פעמים ארבע ששמעו עצמו המקרא אותו ומסדירים 135 

 ופעם מאהרן ופעם ממשה פעמים שתי, פעמים ארבע המקרא אותו שמעו זקנים ששבעים נמצא
, אחת פעם ההמון לכל המקרא אותו ומסדירים זקנים שבעים גם כ"אח וחוזרין. ואיתמר מאלעזר

 ורביעית מבניו ושלישית מאהרן ושניה ממשה פעם, פעמים ארבע מקרא אותו שמעו העם שכל נמצא
. במגלות המקרא וכותבים, מהשליח ששמעו מה לזה זה ללמד העם ומתפזרים. זקנים משבעים

 140 ומלמדים, קריאתו וישכילו מקרא אותו שידעו עד ולשנן ללמד ישראל בית בכל השרים ומתפזרים



 1דף מספר , הרב מאיר ליכטנשטיין, פ"מבוא לתושבע, ע"ישיבת עתניאל תש

 

 המקרא כותבין והיו. ענינים כללי הוא הביאור ואותו', ה מאת שניתן המקרא אותו ביאור אותם
 בבריתא ה"ע ואמרו. פה שבעל ותורה שבכתב תורה ה"ע חכמים אומרים וכך, פה על הקבלה וזוכרים

 מה לך לומר אלא מסיני נאמרה כולה התורה כל והלא סיני בהר ל"ת מה סיני בהר משה אל' ה וידבר
 ופרטותיהן כללותיהן נאמרו המצות כל אף מסיני ודקדוקיה ופרטותיה כללותיה נאמרו שמטה

 145  .מסיני ודקדוקיהן

 הזכרים חובת זו שסוכה יתעלה' ה הודיעו וגם, ימים שבעת תשבו בסוכות' ה לו אמר, משל לך והנה
, הארץ מן הצומח בדבר אלא אותה מסככין ואין, דרכים להולכי ולא לחולים חובה ואינה, הנקבות ולא
, והבגדים המחצלאות כגון בארץ הצומח מן ואפילו בכלים ולא במשי ולא בצמר לא אותה מסככין ואין

 על אורך טפחים משבעה פחות חללה יהא ולא, הימים שבעת כל בה יהיו והשינה והשתיה והאכילה
 150 המצוה קבל השלום עליו השליח בא וכאשר. טפחים מעשרה פחות גבהה יהא ולא, רוחב טפחים שבעה

 והפירוש במגלות כתוב המקרא, ופירושיהם הם המצות עשרה ושלש מאות השש כל וכך, וביאורה הזו
 .פה על


