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ב ִמְכַתב ֱאֹלִהים " ה ְוַהִמְכתָּ מָּ ה ֱאֹלִהים הֵׂ ְוַהלֹֻּחת ַמֲעשֵׂ

רּות ַעל ַהלֹֻּחת  ".הּוא חָּ

כלומר התורה מעידה שהלוחות הראשונים היו "מעשה 
בשונה מהלוחות השניים שהיו מעשה שמים,  -אלהים" 

רקי דרבי פמעשי בני אדם. כדברי 

 ר:חנא אומר' ת וז"ל: )פרק מ"ו(אליעזר 
הלוחות לא נבראו מן הארץ אלא מן 

 ,ב"הקמעשה ידיו של ה ,השמים
 "והלוחות מעשה אלהים הם" אמרשנ
פסל לך "ב"ה למשה קה רוכשאמ. 'וכו

מחצב סנפרינון  ",שני לוחות אבנים
 ,וך אהלו וחצבןנברא לו למשה בת

ם ול שני לוחות אבניויפס" אמרשנ
 ע"כ." וכו'. כראשונים

נמצא כי יש שוני בין הלוחות 

הראשונים שהיו יצירה שמימית לבין 
הלוחות השניים שהיו יצירה גשמית 

 מאבן סנפירינון שהיה כאן בארץ. 

)כי תשא  וכך כותב האלשיך הקדוש

כל ההבדל בין הלוחות  :(כ"ז ,ל"ד
הראשונים ללוחות השניים, הוא 
שבלוחות הראשונים גוף הלוחות וגם 
הכתב שבהם היה מלמעלה, ואילו 

פם היה מלמטה שנעשה על ידי משה בלוחות השניים גו
רבינו ואילו הכתב שבהם היה מלמעלה, כי ה' יתברך הוא 
זה שכתב עליהם, כפי שנאמר על הלוחות השניים "ַוִיְכֹתב 

. וכן הוא מה שאמר ה' למשה רבינו " )דברים י, ד(ַהלֹֻּחתַעל 
ִרים" "וְ  ַתְבִתי ַעל ַהלֹֻּחת ֶאת ַהְדבָּ כלומר שה' )שמות לד, א( כָָּֽ

אמר שהוא עצמו יכתוב עליהם את אותם הדברים שהיו 
. ומשום שרוחניות הכתב ובלוחות הראשונים קודם שנשבר

ת מ' וס' היתה גם בלוחות השניים, לכן גם בהם היו אותיו

ג  –)ראה גמ' שבת דף קד ע"א, מגילה דף ב ע"ב תלויות בדרך נס 

 .ע"א(

ל מ' וס' הסביר, כי הנס ש ית ארבערפר קסוהנה, ב
לא היה קיום לס"מ חות ולשבזמן ה תו, בא להורותחובל

 מכיון שפסקה זוהמתן של ישראל. הוא הסטרא אחרא, 

אולם לפי דברי אלשיך הקדוש, שגם 
מ' האותיות בלוחות השניים היה הנס של 

, על אף שבלוחות השניים חזרה וס'
העגל,  אחט ידזוהמתן של ישראל על י

השניים בא נס זה  צריך לומר, שבלוחות
זוכה  ,להורות, כי על ידי לימוד התורה

 .ולהחליש כוחה רא אחראטסלבטל את ה
שלא  )שבת ל.(מו שמצינו אצל דוד המלך וכ

יטה עליו כל עוד לשך המות היתה למלא
וכן מספרת הגמרא  שהיה עוסק בתורה.

לא יכול על רב חסדא, ש )כח.(במועד קטן 
כיון  ונשמתהיה מלאך המות לקחת את 
עלה מלאך  שהיה עוסק בתורה תדיר,

המות וישב על עץ ארז שעמד על יד בית 
מדרשו של רב חסדא. הארז נבקע, ושתק 
את רב חסדא מלימודו לרגע מחמת קול 
פקיעת הארז, ואז הצליח מלאך המות 

 חת את נשמתו. לק

ִרים  :(פרק ה' משנה ו')אומרת המשנה באבות  ה ְדבָּ רָּ ֲעשָּ
ָאֶרץ, ּוִפי  ן, ִפי הָּ לו הֵׂ שֹות, ְואֵׂ ין ַהְשמָּ ת בֵׂ ִנְבְראּו ְבֶעֶרב ַשבָּ
ב,  ִמיר, ְוַהְכתָּ ן, ְוַהַמֶטה, ְוַהשָּ ָאתֹון, ְוַהֶקֶשת, ְוַהמָּ ר, ּוִפי הָּ ַהְבאֵׂ

ב, ְוַהלּוחֹות  וכו'.  ְוַהִמְכתָּ

הוא שילוב של חול שבת ין השמשות של ערב זמן ב
הלוחות וכיון ש ,ספק חשיכה ספק אינה חשיכה"" – וקודש

שהורידם משה רבינו לארץ הראשונים היו מעשה שמים וכ
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היה בהם שילוב של רוחניות קיבלו את חוקי הארץ, 
  וגשמיות. 

אחר שנתבאר כי כל החילוק בין לוחות הראשונים 

ספר הקדמה לב בלשניים הוא בגוף הלוחות, יבואר מה שכת
 בשם המהר"ל מפראג ב"תפארת (ד"ה רשב"י)"שב שמעתתא" 

: "לא כרת (:ס יןגיט)הגמרא  לבאר מאמר, (ח"פרק ס)ישראל" 
ישראל אלא בשביל דברים שבעל פה,  הקב"ה ברית עם

פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת  שנאמר כי על
על  כי מצד תורה שבכתב הכתובה ,הביאור בזהשל". ישרא
 שום הוכחה על הקשר המיוחד והברית שיש בין איןקלף 

שלא נכתבה  רה שבעל פההקב"ה עם ישראל, אבל מצד התו
שיעסקו בה בעל פה, הנה  על הקלף, כי אם נמסרה לישראל

צריכה להיות כתובה על גבי הקלף,  כשם שהתורה שבכתב
 שבעל פה צריכה קלף שהוא גוף האדם שבו הוא כן התורה

הקב"ה,  עוסק בתורה, ומצד זה מתקדש הגוף ומתקשר עם
אלא  ישראל ועל כך אמרו: "לא כרת הקב"ה ברית עם

 ."בשביל דברים שבעל פה

בלוחות השניים הקלף הגשמי נכתב בו התורה כלומר, 
הגשמי שבכתב, ואילו התורה שבעל פה נכתבה על גופם 

 של עם ישראל. 

מאמר חקור הדין )מאמרות"  הרמ"ע מפאנו ב"עשרהוכתב 

 שכל התורה שבעל פה היתה כתובה על הלוחות, (ח"ב פט"ז
חידושי תורה  הראשונים, והוסיף שם כי מי שזוכה לחדש

לכוון לחידושי הלכות  הוא זוכה לאמיתה של תורה, הרי

תן "וועל זה אנו מתפללים ת, שהיו כתובים על הלוחו
שהיו כתובים  חלקנו בתורתך", שנזכה לכוון לדברי התורה

 ת.על הלוחו

מחדש יותר ומגלה את חלקו דם ככל שהאא, כי צנמ
הרי שהוא חוקק על גופו את התורה בתורה שבעל פה, 

כדוגמת  שבעל פה, ונעשה גופו יותר ויותר זך ורוחני
ואזי זוכה . הלוחות הראשונים שגם גוף הלוחות היה רוחני

מנו משבלוחות בנס היו עומדין', וסר  ס'ו 'מ'עלת להגיע למ
 הס"מ הוא מלאך המות. 

ר, כי תורת תורת הנסתאולם שונה הדבר אצל לימוד 

רת ואם אצל תוא בבחינת לוחות הראשונים, הנסתר הי
חוקק את לימודו בירת הלוחות אחר שכי לנתבאר הנגלה 

בתורת ולם גופו זך ורוחני. אועל ידי כך נעשה ופו, ג על
שגופו יהיה נקי וזך ורק אז ראוי הוא הנסתר, יש להקדים 

שגם  וניםשאללמוד את תורת הנסתר, כדוגמת הלוחות הר
 . גוף הלוחות היה רוחני ושמימי

 )פרשת כי תשא תרצ"ב( אמרי אמתק בספה"והנה כתב 
שאע"פ שהאותיות פרחו מן הלוחות, אולם הדיבר של 

וזהו מה נשאר ולא פרח.  ,בת לקדשו"שה"זכור את יום 
ושני לוחות אבנים "  :ת שחרית של שבתתפילים ברמשאו

 הוריד בידו וכתוב בהם שמירת שבת". 

 )פח.(ת במסכת שב גמראהונראה לבאר את דבריו, 
נעשה  דרש רבי סימאי, בשעה שהקדימו ישראלמביאה: 

השרת לכל אחד  לנשמע, באו ששים ריבוא של מלאכי
כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד  ואחד מישראל, קשרו לו שני

שחטאו ישראל ירדו מאה ועשרים ריבוא  כנגד נשמע, וכיון

ישראל את  ויתנצלו בני"חבלה ופירקום, שנאמר  מלאכי
ונטלן, אמר רבי יוחנן, וכולן זכה משה ב". עדים מהר חור

 '(ג, ט"כ איוב) רש"י: לשון] "ומשה יקח את האהל"ליה  דסמיך

לקיש,  מר רישא. [, והוא היה קירון אור פניו"בהלו נרו"
ופדויי ה' " "ה, י'(ל ישעיה)עתיד הקב"ה להחזירן לנו, שנאמר 

על ראשם, שמחה  ישובון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם
 שמעולם על ראשם".

קבלת שבת דרוש  דרושי) בא האר"י הקדוש בשער הכוונות

רבינו  כי בכל שבת קודש מחזיר משה ,ומגלה לנו'( א
גם תכוין וז"ל: , םלישראל את האורות הגדולים של הכתרי

כי  ,'ישמח משה במתנת חלקו'אל מה שביארנו בענין 
נתנו  ,ע"ה אל הר סיני לקבל התורהשה רבינו כשעלה מ

אליו אלף חלקי אורה הנרמזים באלף רבתי דאדם שת אנוש 
ון ונסתלקו ממנו בע ,וכשחטאו ישראל בעגל ברי הימים.בד

א סוד והי ,ישראל ולא נשתייר בו רק חלק אחד מן האלף
בדם ע"י י. ולפי שמשה לא א'ויקרא אל משה'האלף זעירא ד

לכן הקב"ה משלים אליו אלו  ,ון ישראלוחטא עצמו אלא בע
אותם  נתמחלקם של ישראל שהם בחי םהאלף חלקי

האורות והעטרות והעדיים שקבלו ישראל בהר סיני ואח"כ 
ויתנצלו בני ישראל את "נתנצלו ונתפרקו מהם כמש"ה 

 .שה נטלם ונשלם בחלקם של ישראלומ ",עדיים מהר חורב
  שער הכוונות. עכ"ל

אשר הזווה"ק מכנה יום זה צא, כי בשבת קודש נמ
רוחנית גבוהה לעליה כל יהודי זוכה נשמתא", "יומא ד

אשר בהם גם הגוף להגיע למצב של הלוחות הראשונים, ו
 ג"כ הקדמה הגלגולים בשערכתב  )לכן וגם הכתב היו שמימיים

 אחרי שבת בערב הנקבר כל כי י"האר ל"ז ממורי ושמעתי: וז"ל

, הקבר חיבוט רואה אינו, בכלל חמישית ושעה ביום שעות חמש

 הקבר חיבוט צער ליב, הקליפה ממנו מפרידה השבת קדושת כי

וט הקבר להסיר את , תפקיד של חיבוהיינו ".השישי יום סוד וזהו

ומחמת כן אינו יכול לעלות אל  אדם,חלק הגשמי שנדבק ב

נעשה רוחני, הגוף הגשמי קודש  ת, אבל בשבהעולמות העליונים

, (ולכן אין צורך בחיבוט הקבר להסיר את הגשמיות ממנו.
לו בת ים אשר קיברתולים ישראל לקבל חיזרה את הכויכ

  .הלוחות הראשונים

בלוחות מעתה מבוארים דברי ה'אמרי אמת', ש
כי להורות, אר על מקומו, הראשונים הדיבר כנגד השבת נש

ת קודש לוחות, זוכה כל יהודי בשבגם לאחר שבירת ה
 להגיע למצב של הלוחות הראשונים. 

לכן מן הראוי ללמוד תורת הקבלה ביום השבת, כמובא 
. וכ"כ החיד"א )למהר"ל מפראג פרק כ"ז(בתפארת ישראל 

)תהילים , ורמז בזה הפסוק )מערכת ק' אות י"א(במדבר קדמות 

כי  "השתחוו לה' בהדרת קודש" ר"ת קבלה. עיי"ש. '(כ"ט, ב
מצב של הלוחות זוכה היהודי להגיע ל ,בשבת קודש

ל לזכות לקדושת תורת הנסתר המצריכה גם ויכו וניםשאהר

 . גוף זך ונקי

  


