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כלומר טעמי� שלו צפוני� ועלומי� 
  )ח"ר(                .                          כמי� עמוקי�

 

  
  

פ שהיא קשה ללמוד "וזו היא תורה שבע...

ויש בה צער גדול שהיא משולה לחש� 

ע� ההולכי� בחש� ראו אור גדול שנאמר ה

אלו בעלי התלמוד שראו אור ) ישעיה ט(

ה מאיר עיניה� באסור והיתר "גדול שהקב

בטמא ובטהור ולעתיד לבא ואוהביו כצאת 

  ).שופטי� ה(השמש בגבורתו 
  
  

  )'תנחומא פרשת נח ג(                                       

 

  תלמודה של בבל
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, די�כ שני התלמו"וכדומה לזה היו אח...

דהירושלמי קדושתו רבה מהבבלי באשר 

וכמאמר רבא , י אמוראי קמא"נעשה ע

ד אנא בהדי תרגימנא דסבי "בשבת דקל

הרי הודה שקדושת הראשוני� , למה לי

וג� כי קדושת אר$ , יותר לכוי" את האמת

מ הרי ידענו דכח "מ, ישראל היה מועיל

ג "ואע, תלמוד בבלי מכובד מהירושלמי

ד במחשכי� הושיבני "דכ שנקרא בסנהדרי"

אלא , ו"מ אינו לגנאי ח"מ, זה תלמוד בבלי

 �כחה הנפלא להאיר הלכה אפילו במחשכי

שאי" בה אור אר$ , היינו בבבל וחו$ לאר$

ולולי כח התלמוד בבלי לא הגענו , הקדש

�  ...לאור ההוראה ש
  

  )א,ב שמות לד"העמק דבר לנצי(                            
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אמטול דדיירי בארעא דחשוכה אמרי 

ל "� ז"הרמב' פי. שמעתתא דחשיכ"

ירמיה לטעמיה דאמר ' בתשובת שאלה דר

במחשכי� הושיבני כמתי עול� זה תלמוד 

� דלא נהירי להו" טעמי וטעמא משו, בבלי

דמתנייתא כהלכה כמה דנהירי לרבנ" 

זירא נמי בעי דלשתכח ' ור. דאר$ ישראל

ליה טעמי דבבלאי משו� דלא נהיר" ליה 

דמנהגא , בתר דשמע טעמא דמערבאי

דעלמא דמדכר איניש טפי מאי דגמר 

, מיהו לאו בכל הדורות היה כ". ברישא

וו אלא בימי רבה ורב יוס% ואביי ורבא דה

כדאיתא בהשוכר את , להו שמדות

�נמי בפרק אלו טרפות ' ואמרי. הפועלי

זירא אמר להו ' ור, ערקו רבה ורב יוס%

, שהיו בורחי" מחמת השמדות, ערוקאי

זירא שע� כל זאת לא ישכחו ' ואמר להו ר

ואמרינ" בפרק המנחות . דברי התורה

והנסכי� והיו חיי� תלואי� ל� מנגד זה 

וא� כ� , לשנה הלוקח תבואה משנה

ללוקח תבואה משנה לשנה כל שכ" 

וזהו טעמ" , לשמדות שיש בו סכנת נפשות

אבל אחרי כ" . ירמיה' זירא ור' של ר

ש בימי רב אשי "נתגברה התורה בבבל כ

מימות רבי ועד רב אשי לא מצינו ' דאמרי

כ דברי רבינו "ע. תורה וגדולה במקו� אחד

  .ל וחיי� ה� למוצאיה�"ז
  )ש�א "ריטב(                                                        
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כנגד חמשה , כתיב' אור'חמש פעמי� , אמר רבי סימו"): ה"ג ס"פ(במדרש רבה פרשת בראשית 

' במחשכי� הושיבני כמתי עול�, ')כד א(" פרק זה בורר במסכת סנהדרי.  'חומשי תורה כו

  .זה תלמודא של בבל, אמר רבי ירמיה, )ו, איכה ג(
  

, ג� התורה היא חיינו ואור� ימינו. כי התלמוד אור ומאיר עינינו, )ה(ולפו� ריהטא הוא תמוה

 �ריש המוזכר ב' אור'שמפרש ה] סימו") [סימאי(ג� המדרש דרבי . 'מתי עול�'וקורא אות

שגנזו הקדוש ברו� הוא ', ויבדל') ד, בראשית א(וכתיב ש� , בראשית על חמשה חומשי תורה

  .בשלמא א� קאי על האור הנראה לבני אד� שיי� גניזה, אי� שיי� גניזה, )חגיגה יב א(
  

דהיינו , והיא שתי תורות', תורה אחת') כט, במדבר טו(כמו שכתוב , הנה התורה היא אחת

כי כל תורה שבעל פה רמוזה בתורה , ובאמת הכל תורה אחת. רה שבעל פהתורה שבכתב ותו

רק , וליכא מידי דלא יהיה רמוז בתורה היטב', מנא הני מילי'ו', מנל"'כגו" כל , שבכתב

' עור'ונתלבש ב' כתנות אור'שנגנז , ואור השכל נתמעט בסבת חטא אד�, שנתחש� השכל

  ).חגיגה יב א(וגנזו ' צפה הקדוש ברו� הוא כו' דלויב'וזהו . 'עיני� לה� ולא יראו, '""בעי
  

, רק אחר היגיעה הגדולה, אינה מובנת התורה שבכתב –כח התמעטות שכל האד� ]מ)[ב(והנה 

אי" דברי תורה מתקיימי� אלא במי שממית עצמו ) ברכות סג ב(ל "וכמו שאמרו רבותינו ז

ולזה צריכה התורה שבכתב . 'ת באהלזאת התורה אד� כי ימו')ו) (יד, במדבר יט(שנאמר , עליה

כמו שעינינו רואות בדור , שאלולא כ" היתה מבוארת בעצמה, דהיינו התלמוד, ביאור ופירוש

אחר כ� לא , היו מביני� דבר עמוק בלי פירוש, שלהקדמוני� שהיה לה� שכל בהיר, אחר דור

  .להכל לפי חשכת השכ, ואחר כ� פירוש על פירוש, היו מביני� בלתי פירוש
  

ומתו� הבנה זו היה יודע , היה מבי" תורה שבכתב, על כ" אילו לא חטא אד� והיה שכל בהיר

, והביא מיתה לעול�, רק מכח שחטא וסילק האור, שבעל פה] תורה[ולא היה צרי� , הכל

עד שהוצרכה , ולהמית עצמו עליה, שהוא הפירוש, הוצר� לייגע ולהיות לו תורה שבעל פה

זהו תלמוד ', במחשכי� הושיבני כמתי עול�'ואז מבואר .  היותה נכתבתל] שבעל פה[התורה 

והיה , ואילו היה בית המקדש קיי�. החש� והמיתה שהביא לעול� גר� לזה, רצונ� לומר, בבלי

וממית עצמו , 'ולא חש�, אז היה התורה אור ומשמח את הלב, האור הול� וגובר כלעתיד

    .'עליה
  )ב"בית חכמה שס, תולדות אד� –שני לוחות הברית (                                                                            

  
עשה 'ועל שבכתב מרומז . כי העיקר הוא להיות זוכר את הכל, ותורה שבעל פה אי" לכותבה

�עד שהוצרכו , ונתוס% ביותר החוש�, ומפני חטאינו נתחשכנו עד שנחרב הבית', סימני

  .ולהיותו נכתב, וד בבלילתלמ
  )א"בית חכמה קצ, תולדות אד� –שני לוחות הברית (                                                         

  


