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Prehistory 

The Chazal teach that the Torah predates the creation of the world by thousands 

of years,1 and serves as the spiritual15 foundation (and blueprint2) for creation.3 In 

its primordial state, the Torah is described as letters of “black fire on white fire”4 

(a reference to the Written and Oral Torah5), enveloped within the realms of the 

supernal intellect.6 

The Zohar explains that the entire Torah is comprised of the “names of 

Hashem.”7 Ramban8 explains that while the Torah is comprised of letters that 

                                                 
 ".העולם שנברא קודם דורות וארבעה ושבעים מאות תשע לך שגנוזה גנוזה חמודה לפניו אמרו בא תורה לקבל(: "ב, פח) שבת( 1

 ".עולם של לברייתו תורה קדמה שנה אלפים(: "ג,  צ) תהלים ובמדרש

 אותה בונה אינו, פלטין בונה ודם בשר מלך שבעולם בנוהג, ה"הקב של אומנתו כלי הייתי אני אומרת התורה(: "א, א) רבה בראשית( 2

 היאך, חדרים עושה הוא היאך לדעת, לו יש ופינקסאות, דיפתראות אלא, עצמו מדעת אותה בונה אינו והאומן, אומן מדעת אלא עצמו מדעת

 ".תורה אלא ראשית ואין, אלקים ברא בראשית אמרה והתורה, ולםהע את ובורא, בתורה מביט ה"הקב היה כך, פשפשין עושה הוא

 אל הכל מוציאה זאת התחל והיתה, לעולם ההתחלה שהיא תחלה התורה היא עבודתו שסדר(: "המצות על דרוש' )ל"המהר דרשות' וראה

 שהיא השכלית התורה י"ע ת"השי כך ,זה על שעליו המלך בגזירת ידו על לפעל יצא פועל שהוא שכל הזה כאומן אומן נקראת שלכך, הפעל

 ".העולם ברא – כן הנקראת התורה שהיא – הראשית שהוא הדבר ידי עלש ל"ר' ברא ראשיתב' כתיב ולפיכך. לפעל כל את הוציא התחלה

 כל, קיםאל ברא זה לעומת זה את גם, נקשרים וחברים שותפים שני, האלהית והתורה כלו העולם באמת(: "א שער) יצחק עקידת גם וראה

 ".יעמודו ובעמדם ילכו בלכתם, ומתדמים מתייחסים עניניהם

'( ח שם) גבורה לי בינה אני ותושיה עצה לי מרשנא העולם את וברא בתורה נתיעץ עולמו את ה"הקב כשברא(: "א בראשית) תנחומא( 3

 ארץ ויסד שמים נטה ובה'( . . ה שיר) רבכעו שחורות תלתלים קווצותיו מרשנא שחורה באש לבנה אש גבי על כתובה היתה במה והתורה

 אם' ה נאם תיראו לא האותי שנאמר העולם את וישטף יצא שלא אוקיינוס ים חתם ובה ,(לג ירמיה' )וגו ולילה יומם בריתי לא אם מרשנא

 ולבנה חמה ברא ובה ,('ח משלי) תהום פני על חוג בחקו מרשנא העולם את יציף שלא התהום את חתם ובה ,'(ה שם' )וגו תחילו לא מפני

 שהעולם למדת הא ,(לא ירמיה) שמו צבאות' ה גליו ויהמו הים רוגע לילה לאור וכוכבים ירח חקת יומם לאור שמש נותן' ה אמר כה שנאמר

 ".התורה על אלא נתיסד לא

 מאש חצובה באש מובללת אש היא שחורה באש חרותה לבנה אש לו נתנה למשה ה"הקב לו שנתן התורה(: "ב, כה שקלים) ירושלמיוב

 ".למו דת אש מימינו דכתיב מאש ונתונה

 לבנה אש וזה, לאדם והצלחה חיים נותנת בעצמותה התורה כי –לבנה  אש גבי על שחורה א(: "אש א, ( להעיר מ'כתב סופר' )במדבר4

 נעשית זכה עב, ב( )יומא ל"רז ש"כמ, ל"ר לרעה מתהפכת היא לעשות מנת על לומד שאינו מי אבל. והצלחה הטוב על מראה ולובן, המאיר

 שחורה". אש גבה ועל, לבנה אש הוא שהיסוד, לבנה אש גבי על שחורה אש, השורפת אש והיא'. וכו לו נעשית זכה לא, חיים סם לו

אש ותורה שבעל פה  חסד לבנה אש שבכתב תורה סוד והוא, לבנה אש גבי על שחורה אש ניתנה חד(: "התורה יעקב )ערך קהלת (5

 שחורה". 

 שחורה שהיא בינה".  אש ג"ע חכמה שהיא לבנה אש כתב שנתנה התורה על רמז ב(: "והוא לב, ד"יוס פירוש )עם הקודש רוח וראה שער

 שסידר כאדם לפניו גנוזה היתה, שאמרנו כמו ברואה כולה התורה היתה שכבר פ"עב(: "ואע )דרשה סקילי יעקב לרבי המנחה' ( 'תורת6

 סיני הר ובמעמד, לפניו גנוזה התורה היתה כך, פיו על שיוציאם עד הפועל אל הכח מן הוציאם לא ועדיין, בהם הוגה והוא בלבו דברים

 עוזו".  מחביון המצות פרטי יצאו מועד ובאהל

 ".קדישא בשמא כליל דלא באורייתא מלה לך דלית, היא קדישא שמא כלא אורייתא תנינן(: "א ,פז ב"ח) זוהר( 7
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