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   ויכוח משה רבינו והמלאכים  ויכוח משה רבינו והמלאכים  ויכוח משה רבינו והמלאכים     ---"בשעה שעלה משה למרום" "בשעה שעלה משה למרום" "בשעה שעלה משה למרום" 
 

 

 
 

 תלמוד בבלי מסכת שבת דף פח/ב

אמרו מלאכי ואמר רבי יהושע בן לוי בשעה שעלה משה למרום 

השרת לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם מה לילוד אשה 

חמודה גנוזה בינינו אמר להן לקבל תורה בא אמרו לפניו : 

שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא 

מה אנוש כי תזכרנו ובן  העולם אתה מבקש ליתנה לבשר ודם ?

תנה בכל הארץ אשר אדם כי תפקדנו ה' אדנינו מה אדיר שמך 

 הודך על השמים ...
 

אמר לפניו רבונו של עולם תורה שאתה נותן לי מה כתיב בה 

אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים אמר להן למצרים 

 ...ירדתם לפרעה השתעבדתם תורה למה תהא לכם 

מיד הודו לו להקדוש ברוך הוא שנאמר ה' אדונינו מה אדיר שמך 

וגו' ואילו תנה הודך על השמים לא כתיב מיד כל אחד ואחד 

נעשה לו אוהב ומסר לו דבר שנאמר עלית למרום שבית שבי 

 ם בשכר שקראוך אדם לקחת מתנות...לקחת מתנות באד
 
 השרת לערער על מתן תורה-או מלאכימה ר? 
 מפרשים: מדינא דבר מצרא 
 

 הלכות שכנים פרק יב  -רמב"ם יד החזקה 

המוכר קרקע שלו לאחר יש לחבירו שהוא בצד המצר 
שלו ליתן דמים ללוקח ולסלק אותו וזה הלוקח הרחוק 

ר הוא בין שמכר כאילו הוא שליח של בן המצר בין שמכ
אפילו היה  יש בו דין בן המצרשלוחו בין שמכרו ב"ד 

בן הלוקח ת"ח ושכן וקרוב למוכר ובן המצר ע"ה רחוק 
ומסלק את הלוקח ודבר זה משום שנאמר  המצר קודם

ועשית הישר והטוב אמרו חכמים הואיל והמכר אחד 
טוב וישר הוא שיקנה מקום זה בן המצר יותר מן הוא 

 הרחוק.

 הו ה"תירוץ" לטענתם הצודקת של המלאכים ?ומ 
 

 
 
 

 
 שנת ]תרנ"ח[  -פרשת יתרו  -תירוץ השפת אמת ספר שמות 

דאיתא שהמלאכים לא הניחו ליתן התורה לתחתונים. 
כי באמת הם קרובים אל התורה. ואית בזה משום דינא 

 דבר מצרא.. 

. משום שרוצה במתנה ליכא דינא דבר מצראאבל 
ר. אבל במכירה כל שהמצרן נותן ליתן לזה ולא לאח

 כמו הלוקח הוא קודם.
 

 התירוץ על טענתם
 על פי מפרשים שונים

 התירוצים 
 אינם מספקים כי:

 בחי' מכירהגם יש בה  מתנה
 אחרתתורה אין להשיג  מטלטלין

 לא נמצא בתשובת משה ישראל קרויים בנים
 בא בשם כלל ישראל איש האלקים –משה 

 משה מדגיש תחתוניותם הכבודחצובות מתחת כסא 

 
  יעשו המלאכים עם התורה ובכלל יקשה: מה

 האם לא הבינו זאתשמצוותיה תלויות ב"איברים"? 
 ה"בן איש חיל"ו המגיד מדובנא המשל של  מעצמם ?

 
 

 !אבל מה עם טענת "בר מצרא"?

  
 

 תירוצו של הרבי בשיחתו: דיורא עדיף !
 

 
 

 פרק לו  -חלק ראשון  -תניא הספר 
 

נה מודעת זאת מארז"ל שתכלית בריאת עולם הזה הוא וה

  שנתאוה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים....
 

.... והנה תכלית השתלשלו' העולמו' וירידתם ממדרגה 

הואיל ולהם ירידה למדרגה אינו בשביל עולמות העליוני' 

אלא התכלית הוא עו"הז התחתון שכך עלה מאור פניו ית' 

ת רוח לפניו ית' כד אתכפיא ס"א ברצונו ית' להיות נח

שיאיר אור ה' אין סוף ב"ה ואתהפך חשוכא לנהורא 

עו"הז כולו ביתר שאת  במקום החשך והס"א של כל

 ויתר עז ויתרון אור מן החשך מהארתו בעולמות

 ....עליונים

 

 
 הלכות שכנים פרק יד -רמב"ם יד החזקה 

וצה ובן המצר ר לבנות בה בתיםהיה רוצה הלוקח לקנותה 

 :משום יישוב הארץ ואין בה דין בן המצר. הלוקח זוכה לזרעה
 

 

  יעשו "חקל תפוחין קדישין" בעליונים . –מלאכים 
  

  יעשו "דירה"... "דיורא עדיף" –ישראל! 
 

 משה לטענת המלאכים:-וזוהי תשובת
א"כ אינכם "תחתונים" ואינכם מסוגלים בכלל  –"יצר הרע יש ביניכם ?" 

 לעשות לו ית' "דירה" לעצמותו , גם לא "דירה בעליונים" ! 
 העצמות, יכול להמשיך את ה"עצמות" !-כי רק מי שיש בו כח

 

 ברם, עדיין יקשה :
היא, ודי לישראל  מצוות מעשיותהדירה" ע"י -והלא "עשיית

? ישאירוה התורה" למה להם-"פנימיות לימוד! ב"נגלה"
 האלוקית?-של הנשמה פשוטה"-ויסתפקו ב"אמונה למלאכים ...

 



 
 

 גמדרש רבה שמות פרשה יב פסקה 
 

)ג( ויאמר ה' אל משה נטה ידך על השמים הה"ד )תהלים קלה( כל 
אשר חפץ ה' עשה וגו' אמר דוד אע"פ שגזר הקב"ה )שם קטו( השמים 

 שמים לה' והארץ נתן לבני אדם
 

משל למה"ד למלך שגזר ואמר בני רומי לא ירדו לסוריא ובני סוריא 
שמים לא יעלו לרומי כך כשברא הקב"ה את העולם גזר ואמר ה

 שמים לה' והארץ נתן לבני אדם
 

 כשבקש ליתן התורה בטל גזירה ראשונה ואמר:

התחתונים יעלו לעליונים והעליונים ירדו 

 לתחתונים
ואני המתחיל שנאמר וירד ה' על הר סיני וכתיב )שם כד( ואל משה 

 אמר עלה אל ה' הרי כל אשר חפץ ה' עשה בשמים ובארץ וגו'.

                      
 תורה-קודם מתן

 העליונים ] אור האין סוף [ והתחתונים ]החפץ הגשמי [
 מקבילים שלעולם לא נפגשו-היוו שני קוים

 ולכן מצוות שקיימו האבות 
 לא חדרה הקדושה בחפצא של המצוה 

                           
 : תורה-אחר מתן
 

 כשיהודי מקיים מצוה
 ווהסוף חודרת לחפצא של המצ-קרינת אור אין

  ומקדש את החומר של דצח"ם.

 
 החסידי: –הפירוש וזהו 

 הקדמת נעשה לנשמע 
 המעלה"-כרונולוגית" אלא "קדימת-לא רק "קדימה

 גשמי-רק ע"י העשיה של פעולה גשמית עם חפץכי 
 : החדרת הא"ס לחומר הנברא מתממשת המטרה

 
 משא"כ  "נשמע" :

 הרגשית-השכלתנית או החוויה-כלומר, התובנה 
 הרוחני ואינם פועלים לא על הגוף-רים במישורנות

 דדצח"מ ולא על האובייקטים של הנבראים
 

 
 :היא הגדולה-והשאלה

 

 כבר אם אמנם ירדו העליונים למטה ונתייחדו
 ?שמעות של "והתחתונים יעלו למעלה"מהי המ

 שהרי נדרשת פעולת משה[ –]ואין לומר שזו תוצאה 
 

 וביאור הענין:
 עבודת השם:בשני מסלולים המה 

 ]"חפצא"[ האובייקטיבי = עליונים יירדו למטה-המסלול
 ]"גברא"[ המסלול הסובייקטיבי = תחתונים יעלו למעלה

   

 המסלול האובייקטיבי : חובות האיברים
 גשמי של מצוה-כל מעשה

 חשמלי המפעיל את האור-כפתורתינוק הלוחץ על כמוהו כ 
 ניקה...ו"הבנתו" באלקטרומבלי הבט על "כוונותיו" 
 

 המצווה?-ועד היכן נמשך וחודר אור
 

 

 עולם האצילות
 

 עולם הבריאה
 

 עולם היצירה
 מדבר

 חי

 צומח

 דומם

התחתון שאין תחתון 
 ממנולמטה 

 ה"אני"
 הבהמית-של נפש

 ה"סובייקט"
 

 הלבבות-המסלול הסובייקטיבי : חובות
 

 וביא-אינו מרגיש נשיקתששלילת אפקט "התינוק היישן"  
 ]ה"גברא"[ שיתוף השכל והרגש הסובייקטיביים

 ה"אני" בקשר עם הבורא-מעורבות
 

       התבוננות בגדולת ה'  וההשבה אל הלב בתפילה
 

 תיקון  ליל שבועות: להפסיק לישון !...
 

 הנושא:-סיכום

 "ושמענו ועשינו" "נעשה ונשמע"
 הלבבות-חובות האיברים-חובות

 סוף-המשכת אור אין
 תאובייקטיבי

 תחושת אלוקיות
 סובייקטיבית

 מופעלת
 טכני קבוע-ע"י מעשה

 על פי הוראות ההלכה

 מופעלת
 ע"י התבוננות והפנמה
 על פי חושי המתבונן

 הקדושה חודרת רק
 בחפצא

האיבר והחפץ בהם נעשית 
 המצוה

 הקדושה מורגשת גם
 בגברא

 שכלו ורגשותיו של
 מקיים המצוה

 הקב"ה
 פיהו-יישקני מנשיקות

 האדם
 ר וחש את הנשיקהע

 תורה"-ספר "משנה ד' ספרים הראשונים

 חסידות הלכה

 רב"י רב

 הצד ההכרתי = דומיננטי המעשי = דומיננטי-הצד

 יש להקדים "נשמע" יש להקדים "נעשה

 "ושמענו ועשינו" "נעשה ונשמע"
 

 בירור ה"חפצא" המבצעים:-עיקרון
 חשיבות מעשה טכני של הנחת תפילין

 (יהודי שאינו מזדהה שכלית ורגשיתאפילו ע"י )
 

 בירור ה"גברא" עיקרון ההתבוננות והתפילה:
 שיבות התחברות ה"אני" עם ה"אנכי"ח

  

 בכח "משה רבנו שבכל דור"רק נפעל 

 ]גופא בתר רישא אזיל = ר"ת:גבר"א[
 התורה גם כן-נצחון משה רבנו: קבלת פנימיות

 

  הלחם-שתיוזהו סוד: 

 [מן השמיםלחם מן הארץ ולחם ]

 

 !התורה בשמחה ובפנימיות-בלתק


