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  פה שבעל ותורה שבכתב תורה
  

 המאה בן הפרשן עבור הזדמנות היה הברית לוחות כשבידו סיני מהר משה של ירידתו תיאור
  . פה שבעל התורה של תוקפה את שוב ולהוכיח לנסות, מקלנבורג צבי יעקב' ר, ט"הי

 את לפרש" :היא שבהן יקריתוהע, בפירושו מטרות המכ ועצמל קבע מקלנבורגצ "רי
מטרה זו באה לידי . )הפירוש בשער כך" (פה שבעל התורה עם לאחדם הפשט דרך על המקראות

 קיום התערערות עם ההתמודדות רקע  שנכתב על"והקבלה הכתב "ופירוש בשם גם ביטוי
 עלשב התורה (המצוות תוקף על ערערו שהאחרונים מכיוון. הרפורמית התנועה וניצני המצוות

, הן חד פה שבעל והתורה שבכתב התורהש להוכיח למטרה" הכתב והקבלה"בעל  לו שם, )פה
 בפירושים – האחד: אופנים בשני יתנהנ זו הוכחה 1.אחרתה ללא האחת את לקיים ניתן לא וכי

 אשר בפירושים –אחר וה, פה שבעל לתורה שבכתב התורה שבין הקשר בדבר הצהרתיים
צ "רי מוכיח בהןש, פרשתנו מתוך דוגמאות המכ כאן נביא. מסוימות במצוות זה קשר מדגימים
  :פה שבעל התורה גם כלולה שבכתב בתורהש מקלנבורג

  

ַוִּיֶפן ַוֵּיֶרד מֶׁשה ִמן ָהָהר ּוְׁשֵני ֻלחֹת ָהֵעֻדת ְּבָידֹו ֻלחֹת ְּכֻתִבים ִמְּׁשֵני ֶעְבֵריֶהם ִמֶּזה ּוִמֶּזה ֵהם "
 יש כי, לרמז עבריהם משני לפרש ויתכן... ומזה מזה בריהםע משני. )טו:לב" (ְּכֻתִבים

 פשטי ומלבד, כפולה התורה כי יבאר... ונסתר נגלה עברים שני התורה דברי למשמעות
 הגדול בנס תועלת מה כי, מכוון יותר השני והפירוש... חכמה תעלומות עוד בה יש התורה
נס (ניסא למגנא  ה"קב עבד ולא, למפרע השני מצד נקראות הדברות עשרת שיהיה הזה

 לוח כל על ארבעים שהיו) ו"פ שקלים (בירושלמי ס"ר לדעת וביותר. )ללא סיבה, בחינם
 צדדי ארבעה מכל אחד בסגנון הדברים עשרת שנכפלו לומר מתיישבת הדעת אין, ולוח

 מצד להפכו שיצטרך מבלי אותם לקרוא יוכל הלוחות שיאחזו צד שמכל בכדי, הלוחות
, שבתורה והנסתר הנגלה הלוחות על מבואר שהיה היא האמתית הכוונה אבל, לצד

 בכל האלה פנים ארבעה היו ס"ר ולדעת, סוד דרוש רמז פשט, פנים לארבעה המתחלק
 הלוחות צדדי על, ומזה מזה ז"לפי ויהיה, לוח בכל ארבעים אמר לכן, הלוחות משתי אחד
  .וואחורי הלוח פני על, עבריהם ומשני, ומשמאל מימין

  

 ייתכן לא, לדעתו: לכאורה לוגיות בטענות נכונות המדרש את מוכיח "הכתב והקבלה"בעל 
 מסתברים לכן. בלבד נוחותשם ל הלוחות של צד מכל לקריאה יםניתנ היו ברותיהד שעשרת
 בלוחות רקש נראה להלן .התורה של פירושים כתובים היו הלוחות שעל המדרש דברי

                                                 
 הפולמוס – תמורות של בעידן לתורה אורתודוקסית פרשנות, דל' מ: הדוקטור בעבודת בפירוט ראו   1

 . ח"תשס גן רמת, אילן בר אוניברסיטת, ם"ומלבי מקלנבורג צ"רי של בפירושיהם
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 חטאהעם בעקבות  שלהרוחנית  הירידה לאחר ואילו, ירושיםהפ כל כתובים היו הראשונים
  :השניים  בלוחותןכ הדברכבר לא היה , העגל

  

 )...טז:לב" (ַהֻּלחֹת ַעל ָחרּות הּוא לִֹהים-אֱ  ִמְכַּתב ְוַהִּמְכָּתב ֵהָּמה לִֹהים-אֱ  ַמֲעֵׂשה ְוַהֻּלחֹת"
 למעיין נשאר שלא עד וחותהל על ומפורש מבואר היה "לִֹהים-אֱ  ִמְכַּתב", המקרא וטעם
 הם האלה הדברים עשרת כי דרכו יורה האמת הנה ,שבו הפנימי במכוון ספק שום בם

 מן בידינו מקובל שהוא וכמו, מספר לאין פרטים ופרטי פרטים תחתיהם הכוללים דברות
 מה וכפי בתורה לפנינו הכתובים מצות ג"התרי כל כוללים שהם האמתית הקבלה

  . פ"בעש בתורה שמבוארים
  

 עוסקות שלהן הפשט משמעות צדמ שכן, פשוט אדם לכל ברור ברותיהד עשרת תוכן ,ולדעת
 שלא ודאיּו, ")שכליות מצוות ("במיוחד םעליה לצוות צורך שאין מוסר בענייני עשרת הדיברות

 םוה ,פרטים פרטי ברותיהד לעשרת שיש הדעת נותנת לכן. סיני הר מעמד מוכ נשגב במעמד
 ניכרתכבר  כאן. אגדההן ב הלכהב הן ע"התושב פירושי את וגם המצוות ג"תרי כל את יםכולל

  . שונים ממקורות דבריהם ציטוטעל  הלוגית תוטענ הבססהת והלאה ומכאן ,ל"חז דברי השפעת
 אותם ומשכלל המדרש דברי על מתבסס הפרשן שבה, טמעַ  שונה, נוספת דוגמה      להלן 
  :לצרכיו

 חדתא במכילתא אמרו)... כג:לג" (ֵיָראּו לֹא ּוָפַני ֲאחָֹרי ֶאת ְוָרִאיתָ  ַּכִּפי ֶאת ַוֲהִסרִֹתי"
 פני לראות יכול אדם אין, יראו לא ופני אחורי את וראית) ב"ע ה"ס' ד רות (י"דרשב
"  ּוִמֶּזה ֵהם ְּכֻתִביםִמֶּזה" הכתוב שאמר ממה כי... פ"שבע מתורה אלא שבכתב התורה

 שבלוחות מבואר 2,"ַהֻּלחֹת- לִֹהים הּוא ָחרּות ַעל-ִמְכַּתב אֱ ", עבריהם משני ]כלומר[
 מטה וירדנו... 'ואגדותי' הלכותי עם מצות ג"בתרי התורה כל מפורש היה הראשונות

 חלק, שבתורה הנעלמים הדברים אמנם, הכתובה התורה רק בידינו שאין עד, מטה
 וגם, מעט מעט רק לנו מתגלים שאינם, פה על בקבלה רק בידינו אינם והאגדות ההלכות

 וראית כאן הכתוב שאמר וזהו. אלוה בסיוע סגולה ליחידי ואולי, רבה יגיעה אחר רק זה
 ואחרי. פ"שבע מתורה אלא שבכתב התורה פני לראות יכול אדם אין' וגו אחורי את

 כל להבין ההשתדלות עלינו חל', וגו 'אחורי את וראית' במאמר המובן רבותינו שלמדונו
 שבתורה הפנימית הכוונה להעלים' ית טובו ממידת הוא ככה ...זה בדרך כולה פרשהה
 המבואר לפי שבכתב התורה מקיימי את גדושה במידה לחונן כדי) והאגדות ההלכות(

 עונש הענישם לבלי תורה עוזבי עם הרחמים במידת ולהתנהג... הקבלה מפי פה על להם
, תחלה שכתבתי זו שבפרשה המלות ביאור על לבו את המשכיל הקורא יתן ואם... נצחי

 עניינו להיות, בעיניו שייטב אקווה, רבותינו לדעת שהוא האחרון זה פירוש על ויתבונן
 מצאתים לא שראיתי הפירושים וכל, זו פרשה בו שנאמר והזמן העת לפי מאד מסכים
  .העניין לפי ראויים

  

" פנים "המילים את מקובלשלא כ שןהפר מסביר )כאן הובא שלא (ופירוש של הראשון בחלקו
 מכן לאחר. מגשימים לפירושים זדקקלה בלי ל-הא את משה ראה כיצד להסביר כדי ,"אחור"ו

 רבותינו מדברי כי ודע, הפשט אל מעט לקרבו העניין בזה ל"הנ זהו: "מקלנבורגצ "רי מסכם
לפתח  ממשיך ואה. "בתורה גדול ויסוד מאד נפלאה אלה בכתובים אחרת כוונה על נתעוררתי
 רוצהש עיקריה הרעיון. בפסוק למילים קשרוהוא מו ל"חז דברי על המבוסס רעיון יתר באריכות
: ומפרט ממשיך הוא. שבכתב התורה עם ואחדותה ע"התושב של קדמותה הוא הפרשן להביע
 חטא של הירידה לאחר. ע"התושב מרכיבי כל עם שבכתב התורה את הכילו הראשונים הלוחות
 את בתורה לגלות כדי לעמול עלינו ומעתה, ע"התושב, הנסתרות הכוונות את ל- הא עליםה העגל
 כל על התורה את שיקיים מי: כפול הוא זו בשיטה היתרון). פ"שבע התורה (בקבלה לנו הידוע
 עונש יקבל כראוי המצוות את יקיים ולא כהלכה נּהיבי שלא מי אך ,גדול לשכר יזכה פרטיה
  .מפורשים אינם שהדברים מכיוון ,יותר מתון
 כי ואומר כאן שהביא הפירוש על התנצלות מעין מקלנבורגצ "רי מוסיף ופירוש םבסיו      

 בחלקו להסתפק שהיה אפשר נראה". העניין לפי ראויים מצאתים לא שראיתי הפירושים כל)ו"(

                                                 
לִֹהים - ְוַהֻּלחֹת ַמֲעֵׂשה ֱאלִֹהים ֵהָּמה ְוַהִּמְכָּתב ִמְכַּתב אֱ . ּוִמֶּזה ֵהם ְּכֻתִביםִמֶּזה" :כדלהלן הכתוב בשלמותו הוא   2

 .)טז-טו:לב" ַהֻּלחֹת- הּוא ָחרּות ַעל
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 שהוא רושפי ולהוסיף להאריך בחר הפרשן אולם, )כאן הובא לא שכאמור( הפירוש של הראשון
  .ע"התושב של מעמדה קוזילח ההזדמנות את לנצל כדי ,מהפשט רחוקהוא ש מודהעצמו 

 את לקורא אך, ע"התושב על כך להגן הצורך את להבין לנו קשה ימינו במציאותש ייתכן      
 צו, בוער צורך זה היה הפירוש כתיבת שבזמן מובן היסטוריות בעיניים והקבלה הכתב פירוש
  . השעה

  
  דל מיכל ר"ד

   ביהדות יסוד ללימודי המרכז
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