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Eïn Aya

Enseignement n°27 - Traité Brakhot - Chapitre 1

(ברכות ה א): "ואמר רבי לוי בר חמא אמר ריש לקיש, מאי
דכתיב ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצוה אשר

כתבתי להורותם, ואתן לוחות האבן אלו עשרת
הדברות, והתורה זו מקרא כו', להורותם זו גמרא, מלמד
שכולם נתנו למשה מסיני".

קרא כאן הלוחות לוחות אבן, לדעתי בכוונה מדוייקת, וכן בעוד
איזה מקומות. וכבר העיר ע"ז יפה הגאון רי"צ מעקלענבורג

ז"ל בסידור עיון תפילה שלו בתפילת שחרית לשבת,
ובביאור הכתב והקבלה. ולדעתי הנה, האבן היא החומר
שעליו הי' חרות מכתב אלקים. והנה המשנים את התורה
ברשעת דעותיהם יאמרו, כי צריך לשמור רק את רוח

התורה וכוונתה בכללה, אך המעשים, הוא חומר התורה,
הם משנים לפי רוח הזמן. כדי להוציא מדעות נכזבות כאלה,
נתן הקב"ה את עשרת הדברות, שהן אות הברית על כל

התורה כולה, בחומר אבן, חומר קשה שאין שום שינוי יכול
לשלוט בו, כדחז"ל : של סנפירינון היו, שאפי' פטיש יפוצץ

על ידם, להורות שאפי' החומר של התוה"ק אין שום שינוי יכול
לפול בו ח"ו. וכל המעשים שאנו מצווים מפי השי"ת בעשיית
המצות, הם חק עולם דבר צוה לדור ודור. והנה המהרסים בנו,
פינת דעותיהם הרעות על עניני תורה שבע"פ, שמצינו פעמים
נגד פשטא דקרא, ודימו שח"ו שינו חז"ל בתוה"ק. אבל באמת
הכל קבלו למשה מסיני בתורה שבע"פ, ע"כ אמר, את לוחות
האבן אלו עשרת הדברות, שחומר שלהם ג"כ חזק בלא שום
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שינוי. ואין אפשרות לשינוי שיחול עליו, והתורה והמצוה אשר
כתבתי להורותם וכולם נתנו למשה מסיני, ולא נשתנה ולא
ישתנה ח"ו דבר א', ודבר אלקינו יקום לעולם.
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