
 בס"ד

ַ ְקָראא  תַלַתִּ ֵַחרּו ָלא ַָחרּותֶַא
 

 לב-לא| פרק  שמותא. 

ֻדת ֻלחֹת  י ֻלחֹת ָהעֵּ נֵּ יַני שְּ ַהר סִּ תֹו בְּ ר אִּ ַדבֵּ ַכֹּלתֹו לְּ ן ֶאל מֶֹשה כְּ תֵּ )יח( ַויִּ

ים: ַבע ֱאֹלהִּ ֶאצְּ ים בְּ ֻתבִּ ן לב  ֶאֶבן כְּ ש מֶֹשה ָלֶרֶדת מִּ י בֹשֵּ א ָהָעם כִּ )א( ַוַירְּ

כּו  לְּ ים ֲאֶשר יֵּ ה ָלנּו ֱאֹלהִּ ָליו קּום ֲעשֵּ רּו אֵּ ל ָהָעם ַעל ַאֲהרֹן ַויֹאמְּ ָקהֵּ ָהָהר ַויִּ

נּו ֶמה ָהָיה  ם ֹלא ָיַדעְּ ַריִּ צְּ ֶאֶרץ מִּ יש ֲאֶשר ֶהֱעָלנּו מֵּ י ֶזה מֶֹשה ָהאִּ ינּו כִּ ָפנֵּ לְּ

י ַהָזָהב ֲאֶשרלֹו: )ב( ַויֹ מֵּ זְּ קּו נִּ ֶהם ַאֲהרֹן ָפרְּ יֶכם  אֶמר ֲאלֵּ נֵּ יֶכם בְּ שֵּ י נְּ נֵּ ָאזְּ בְּ

י ַהָזָהב ֲאֶשר  מֵּ זְּ קּו ָכל ָהָעם ֶאת נִּ ָפרְּ תְּ ָלי: )ג( ַויִּ יאּו אֵּ ָהבִּ יֶכם וְּ נֹתֵּ ּובְּ

ָיָדם ַוָיַצר אֹתֹו ַבֶח  ַקח מִּ יאּו ֶאל ַאֲהרֹן: )ד( ַויִּ יֶהם ַוָיבִּ נֵּ ָאזְּ ֶגל בְּ הּו עֵּ ֶרט ַוַיֲעשֵּ

א  ם: )ה( ַוַירְּ ָריִּ צְּ ֶאֶרץ מִּ ל ֲאֶשר ֶהֱעלּוָך מֵּ ָראֵּ שְּ ֶלה ֱאֹלֶהיָך יִּ רּו אֵּ ָכה ַויֹאמְּ ַמסֵּ

ימּו  כִּ ָרא ַאֲהרֹן ַויֹאַמר ַחג ַלה' ָמָחר: )ו( ַוַישְּ קְּ ָפָניו ַויִּ ַח לְּ בֵּ זְּ ֶבן מִּ ַאֲהרֹן ַויִּ

ָמֳחָרת ַוַיֲעלּו עֹֹלת ַויַ  ק: מִּ ַצחֵּ ָשתֹו ַוָיֻקמּו לְּ ֶשב ָהָעם ֶלֱאכֹל וְּ ים ַויֵּ ָלמִּ שּו שְּ גִּ

ֶאֶרץ          פ יָת מֵּ ָך ֲאֶשר ֶהֱעלֵּ ת ַעמְּ חֵּ י שִּ ד כִּ ר ה' ֶאל מֶֹשה ֶלְך רֵּ ַדבֵּ )ז( ַויְּ

ָכה  ֶגל ַמסֵּ ם ָעשּו ָלֶהם עֵּ יתִּ ּוִּ ן ַהֶדֶרְך ֲאֶשר צִּ ר מִּ ם: )ח( ָסרּו ַמהֵּ ָריִּ צְּ מִּ

ַתֲח  שְּ ֶאֶרץ ַויִּ ל ֲאֶשר ֶהֱעלּוָך מֵּ ָראֵּ שְּ ֶלה ֱאֹלֶהיָך יִּ רּו אֵּ חּו לֹו ַויֹאמְּ בְּ זְּ וּו לֹו ַויִּ

ה  שֵּ ה ַעם קְּ נֵּ הִּ י ֶאת ָהָעם ַהֶזה וְּ יתִּ ם: )ט( ַויֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹשה ָראִּ ָריִּ צְּ מִּ

ֶאֱעֶש  ם וְּ י ָבֶהם ַוֲאַכלֵּ ַחר ַאפִּ יִּ י וְּ יָחה לִּ ַעָתה ַהנִּ גֹוי עֶֹרף הּוא: )י( וְּ ָך לְּ ה אֹותְּ

ַעֶמָך  ָך בְּ י ה' ֱאֹלָהיו ַויֹאֶמר ָלָמה ה' ֶיֱחֶרה ַאפְּ נֵּ ַחל מֶֹשה ֶאת פְּ ָגדֹול: )יא( ַויְּ

רּו  ָיד ֲחָזָקה: )יב( ָלָמה יֹאמְּ כַֹח ָגדֹול ּובְּ ם בְּ ַריִּ צְּ ֶאֶרץ מִּ אָת מֵּ ֲאֶשר הֹוצֵּ

יָאם ַלֲהרֹג אָֹתם ֶב  ָרָעה הֹוצִּ אמֹר בְּ ם לֵּ ַריִּ צְּ י מִּ נֵּ ַעל פְּ ַכֹּלָתם מֵּ ים ּולְּ ָהרִּ

ָרָהם  ַאבְּ כֹר לְּ ַעֶמָך: )יג( זְּ ם ַעל ָהָרָעה לְּ ָנחֵּ הִּ ֲחרֹון ַאֶפָך וְּ ָהֲאָדָמה שּוב מֵּ

ֶבה ֶאת  ֶהם ַארְּ ר ֲאלֵּ ַדבֵּ ָת ָלֶהם ָבְך ַותְּ ַבעְּ שְּ ל ֲעָבֶדיָך ֲאֶשר נִּ ָראֵּ שְּ יִּ ָחק ּולְּ צְּ יִּ לְּ

י ַהָשָמיִּ  בֵּ כֹוכְּ ֲעֶכם כְּ ֲעֶכם ַזרְּ ַזרְּ ן לְּ י ֶאתֵּ תִּ ָכל ָהָאֶרץ ַהֹזאת ֲאֶשר ָאַמרְּ ם וְּ

ַעמֹו: פ ֶבר ַלֲעשֹות לְּ ָנֶחם ה' ַעל ָהָרָעה ֲאֶשר דִּ עָֹלם: )יד( ַויִּ ָנֲחלּו לְּ          וְּ

י  נֵּ שְּ ים מִּ ֻתבִּ ָידֹו ֻלחֹת כְּ ֻדת בְּ י ֻלחֹת ָהעֵּ נֵּ ן ָהָהר ּושְּ ֶרד מֶֹשה מִּ ֶפן ַויֵּ )טו( ַויִּ

יֶה  רֵּ ָמה ֶעבְּ ים הֵּ ה ֱאֹלהִּ ַהֻלחֹת ַמֲעשֵּ ים: )טז( וְּ ֻתבִּ ם כְּ ֶזה הֵּ ֶזה ּומִּ ם מִּ

הֹוֻשַע ֶאת  ַמע יְּ שְּ ים הּוא ָחרּות ַעל ַהֻלחֹת: )יז( ַויִּ ַתב ֱאֹלהִּ כְּ ָתב מִּ כְּ ַהמִּ וְּ

ין  ָחָמה ַבַמֲחֶנה: )יח( ַויֹאֶמר אֵּ לְּ עֹה ַוֹיאֶמר ֶאל מֶֹשה קֹול מִּ רֵּ קֹול ָהָעם בְּ

י קֹו הִּ ַע: )יט( ַויְּ י שֹמֵּ ין קֹול ֲענֹות ֲחלּוָשה קֹול ַענֹות ָאנֹכִּ אֵּ בּוָרה וְּ ל ֲענֹות גְּ

ְך  לֵּ ַחר ַאף מֶֹשה ַוַישְּ חֹֹלת ַויִּ ֶגל ּומְּ א ֶאת ָהעֵּ ַכֲאֶשר ָקַרב ֶאל ַהַמֲחֶנה ַוַירְּ

ר אָֹתם ַתַחת ָהָהר: ַשבֵּ ָיָדיו ֶאת ַהֻלֹחת ַויְּ  מידו מִּ

 אונקלוס

הֹושּוַע ָית ָק  ַמע יְּ ָרָבא, )יז( ּושְּ מֶֹשה, ָקל קְּ ין; ַוֲאַמר, לְּ בִּ ַיבְּ ל ַעָמא, ַכד מְּ

ין  ַאף ָלא ָקל, ַחָלשִּ ָרָבא, וְּ קְּ ין בִּ חִּ ָנצְּ ין דְּ ָברִּ יָתא. )יח( ַוֲאַמר, ָלא ָקל גִּ רִּ ַמשְּ בְּ

ין, ֲאָנא ָשַמע. כִּ ָחיְּ מְּ ין; ָקל דִּ רִּ ַתבְּ מִּ  דְּ

 

 ופרק | אבות ב. 

ָכל יֹום ָויֹום ַבת קֹול[ משנה ב] י, בְּ וִּ הֹוֻשַע ֶבן לֵּ י יְּ ַהר  ָאַמר ַרבִּ את מֵּ יֹוצֵּ

יֹות רִּ אֹוֶמֶרת אֹוי ָלֶהם ַלבְּ ֶרֶזת וְּ ב ּוַמכְּ י  חֹורֵּ בֹוָנּה ֶשל תֹוָרה ֶשָכל מִּ ֶעלְּ מֵּ

ק ַבתֹוָרה ינֹו עֹוסֵּ ָשה ָיָפה ֶשאֵּ יר אִּ ַאף ֲחזִּ ָרא ָנזּוף, ֶשֶנֱאַמר ֶנֶזם ָזָהב בְּ קְּ  נִּ

ָמה ים הֵּ ה ֱאֹלהִּ ַהֻלֹחת ַמֲעשֵּ ר וְּ אֹומֵּ ָסַרת ָטַעם, וְּ ים  וְּ ַתב ֱאֹלהִּ כְּ ָתב מִּ כְּ ַהמִּ וְּ

ָראהּוא ָחרּות ַעל ַהֻלחֹת, ַא  קְּ ין  ל תִּ ָך ֶבן חֹורִּ ין לְּ רּות, ֶשאֵּ ָחרּות ֶאָלא חֵּ

ק י ֶשעֹוסֵּ י ֶזה ֶאָלא מִּ מּוד תֹוָרה ֲהרֵּ ַתלְּ ק בְּ י ֶשעֹוסֵּ ָכל מִּ מּוד תֹוָרה, וְּ ַתלְּ  בְּ

ל יאֵּ ַנֲחלִּ ל ּומִּ יאֵּ ַמָתָנה ַנֲחלִּ ַעֶלה, ֶשֶנֱאַמר ּומִּ תְּ  :ָבמֹות מִּ

 שבת פח ע"אג. 

ה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע יצתה בת קול אמר רבי אלעזר: בשע

ואמרה להן: מי גילה לבני רז זה שמלאכי השרת משתמשין בו? דכתיב 

ברכו ה' מלאכיו גברי כח עשי דברו לשמע בקול דברו, ברישא עשי, 

 והדר לשמע.

 ח"ב עמ' רמה|  עולת ראיהד. 

ההבדל שבין העבד ובן החורין, איננו רק הבדל מעמדי, מה שבמקרה 

ולים למצא עבד זה הוא משועבד לאחר, וזה הוא בלתי משועבד. אנו יכ

ך, בן חורין שרוחו הוא רוח של שכיל שרוחו הוא מלא חירות, ולהיפמ

עבד. החירות הצביונית היא אותה הרוח הנשאה, שהאדם וכן העם 

בכללו מתרומם על ידה, להיות נאמן להעצמיות הפנימית שלו, 

להתכונה הנפשית של צלם אלקים אשר בקרבו, ובתכונה כזאת אפשר 

חייו בתור חיים מגמתיים שהם שוים את ערכם. מה לו להרגיש את 

שאין כן בבעל הרוח של העבדות, שלעולם אין תוכן חייו והרגשתו 

מעורים בתכונתו הנפשית העצמית כי אם במה שהוא יפה וטוב אצל 

האחר השולט עליו איזה שליטה שהיא, בין שהיא רשמית בין שהיא 

 שהוא טוב.במה שאותו האחר מוצא שהוא יפה ו -מוסרית, 

ת העצמית הזאת, "חרות על הלוחות, ואנחנו לאורה הפנימי של החירו

תקרא חרות אלא חירות", נסע ונלך להבליט יותר ויותר את  אל

הפנימית, שקנינו ע"י גילוי שכינה, אותה החירות  עצמאותנו הרעננה

בעולם, שנעשה עמנו בעת שגאלנו ה'  שקנינו ע"י הפלא הגדול היחיד

 .עולם יתברך וגאל את אבותינו ממצרים לחירות

 כדפרק | שמות ה. 

ה ָשם  (יב) יֵּ ַלי ָהָהָרה ֶוהְּ ה אֵּ ַויֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹשה ֲעלֵּ

ָוה ֲאֶשר  צְּ ַהמִּ ַהתֹוָרה וְּ ָך ֶאת ֻלחֹת ָהֶאֶבן וְּ ָנה לְּ ֶאתְּ וְּ

הֹורָֹתם: י לְּ תִּ  ָכַתבְּ
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 ברכות ה ע"או. 

ואמר רבי לוי בר חמא אמר רבי שמעון בן לקיש: מאי דכתיב ואתנה 

אלו  -וה אשר כתבתי להורותם, לחות לך את לחת האבן והתורה והמצ

 -זו משנה, אשר כתבתי  -זה מקרא, והמצוה  -עשרת הדברות, תורה 

זה תלמוד; מלמד שכולם נתנו למשה  -אלו נביאים וכתובים, להורותם 

 מסיני.

 שמות כד, יב| משך חכמה ז. 

ולפי דברי ריש לקיש בריש ברכות, הכוונה על אשר כתב השם 

חד קיבל חלקו מסיני, והוא כתוב על לוח בנשמות כלל ישראל שכל א

: 'כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש' לבם, חרותה במקור נשמותיהם

 זהו גמרא. ודו"ק. -

 לדפרק | דברים ח. 

י ָכל  ינֵּ עֵּ כֹל ַהמֹוָרא ַהָגדֹול ֲאֶשר ָעָשה מֶֹשה לְּ כֹל ַהָיד ַהֲחָזָקה ּולְּ )יב( ּולְּ

ל: ָראֵּ שְּ  יִּ

 רש"י

שנשאו לבו לשבור הלוחות לעיניהם, שנאמר )לעיל  - י כל ישראללעינ

והסכימה דעת הקדוש ברוך הוא לדעתו,  ואשברם לעיניכם,ט, יז( 

 שנאמר )שמות לד, א( אשר שברת, יישר כחך ששברת:

 , יטשמות, פרק לב| משך חכמה ט. 

ועל זה צווח משה ככרוכיא: האם תדמו כי אני ענין ואיזו קדושה בלתי 

י בהעדר כבודי עשיתם לכם עגל! חלילה, גם אני איש מצות ה', עד כ

כמוכם, והתורה אינה תלויה בי, ואף אם לא באתי היתה התורה 

במדבר במציאותה בלי שינוי חלילה. והראיה, כי ל"ח שנה שהיו נזופים 

 לא היה הדיבור מתיחס למשה.

ואל תדמו כי המקדש והמשכן המה ענינים קדושים מעצמם, חלילה! 

ך שורה בתוך בניו, ואם "המה כאדם עברו ברית" )הושע ו, השם יתבר

ז(, הוסר מהם כל קדושה, והמה ככלי חול 'באו פריצים ויחללוה'. 

)גיטין נו, ב(, כי  וטיטוס נכנס לקודש הקדשים וזונה עמו ולא ניזוק

 הוסר קדושתו.

גם המה אינם קדושים בעצם  -"מכתב אלקים"  -ויותר מזה, הלוחות 

, וכאשר זנתה כלה בתוך חופתה המה נחשבים לנבלי רק בשבילכם

ם, רק בשבילכם שאתם שומרים חרש ואין בהם קדושה מצד עצמ

 אותם.

סוף דבר: אין שום ענין קדוש בעולם מיוחס לו העבודה והכניעה, ורק 

השי"ת שמו הוא קדוש במציאותו המחוייבת, ולו נאוה תהילה ועבודה. 

לעשות בו  הבורא לבנות משכן וכל הקדושות המה מצד ציווי שצוה

זבחים וקרבנות לשם יתברך בלבד. והכרובים, חלילה, אין להם עבודה 

ושום מחשבה וענין, רק זהו כמו הקברניט רוצה לדעת הרוח לאן נוטה, 

עושה תורן, כן עשה הבורא יתברך סימנים וציונים להודיע אם ישראל 

 וכו' ודו"ק. עושים רצונם של מקום בזמן "שפניהם איש אל אחיו"

א ח, ט( והספר תורה )בבא  -ולכן "אין בארון רק )שני( לוחות" )מלכים 

בתרא יד, א(, והכרובים המה מבחוץ על הכפורת, לא בארון, רק 

 שמורים למציאות המלאכים, כמבואר במורה חלק ג פרק מה.

וזהו "ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל ומחולות" ]וראה כי 

ד אשר לא חשבוהו לספק כלל, כי לא רצו לעמוד אולי גדל טעותם ע

ירד משה ולהביט מרחוק אל ביאתו, רק היו משוקעים בתועבות העגל 

וישלך מידיו את אשר חשבוהו לאלקי[ הבין טעותם, "ויחר אף משה 

בלעדי  הלוחות", רצונו לומר כי אין שום קדושה וענין אלקי כלל

לוחות, היו כמחליפים עגל מציאות הבורא יתברך שמו. ואם הביא ה

ראו איך המה לא בלוח ולא סרו מטעותם. אולם כאשר שבר הלוחות, 

 מטרת האמונה ב"ה ותורתו הטהורה. הגיעו אל

וזהו דברי הגמרא בכמה מקומות )תענית כו, א( ומכילתא )יתרו יט, ב( 

שעדיין לא נחקק  -שגם על עת עמידתם בהר נאמר "ובלבם יכזבו לו" 

האמיתי להאמין בנמצא מחוייב המציאות בלתי מושג  בתוכם הציור

 ובלתי מצוייר, ולכך טעו בעגל.

 הקדמה| שערי ישר י. 

ואפשר לבאר על פי זה ענין שבירת הלוחות שלא ראיתי ביאור ענין 

זה, שבהשקפה ראשונה הוא ענין סתום, היתכן שמשה רבינו ע"ה היה 

"ו, והיה חושב שבשביל שעשו ישראל את העגל, ישארו בלי תורה ח

ראוי לו להמתין מללמדם עד שיתקנו מעשיהם, אבל לא לשברם 

 .יותהתנפל לפני ה' לבקש לוחות שנלגמרי ואח"כ ל

והנה חז"ל קבלו שסגולה מיוחדת היתה בלוחות הראשונות, דאמרינן 

בגמרא עירובין דף נ"ד מאי דכתיב חרות על הלוחות, אלמלא לא 

ורה מישראל, היינו שהיתה נשתברו הלוחות הראשונות לא נשתכחה ת

 .פעם אחת, היה שמור בזכרונו לעולםסגולה בהם שאם למד אדם 

וענין זה הרגיש משה רבינו ע"ה שעלול עי"ז להיות חילול הקודש נורא 

מאד, שאפשר שיזדמן שיהיה איש מושחת ומגואל במעשים רעים, 

ולמד משה רבינו ע"ה ק"ו מקרבן פסח שאמרה  בקי בכל חדרי התורה,

ורה וכל בן נכר לא יאכל בו, ולכן מצא משה רבינו ע"ה שראוי ת

שלוחות אלה ישתברו ולהשתדל לקבל לוחות אחרים, היינו דהלוחות 

הראשונים היו מעשה אלקים כמו גוף הכתב כמו שמפורש בתורה, 

והלוחות האחרונים היו מעשה ידי אדם כמו שכתוב פסל לך שני לוחות 

ר המעמיד ומקיים שלא יהיו אותיות אבנים, וענין הלוחות הוא דב

אבל השניות שהיו פורחות באויר, וכיון שהיו מעשה ה' היה עומד לעד, 

 .אינם מתקיימים רק בתנאים וגדריםמעשה אדם 

ותחלת קבלת התורה ע"י משה רבינו ע"ה היתה דמות ואות לכל בני 

ישראל מקבלי התורה, שכמו שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו 

לך שני לוחות אבנים, כמו כן הוא רמז לכל מקבלי התורה,  ע"ה פסל

שיכין כל איש ישראל לוחות לעצמו, לכתוב עליהם דבר ה', וכפי 

, מתחילה וכן גם אח"ז אם הכשרתו בהכנת הלוחות, כן תהיה קבלתו

 .צלו הלוחות, אז לא תתקיים התורהיתקלקלו א

שלפי ערך מעלת , ועי"ז לא יהיה מצוי כל כך ענין פחד משה רבינו ע"ה

לפי ערך זה ינתן לו מן  האדם ביראת ה' ובמדות, שהוא לוח לבבו,

ואם יפול אח"כ ממדרגתו, לפי ערך זה תשכח השמים קנין התורה, 

ענינים גורמים לשכחת התורה  , וכמו שאמרו חז"ל שכמההתורה ממנו

.לרח"



 


