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(יח) וַ יִּ ֵּתן ֶאל מ ֶֹשה כְּ כַ ֹּלתֹו לְּ ַדבֵּ ר ִּאתֹו ְּב ַהר ִּסינַ י ְּשנֵּ י לֻ חֹת ָה ֵּע ֻדת לֻ חֹת

יֹוצאת ֵּמ ַהר
הֹוש ַע ֶבן לֵּ וִּ יְּ ,בכָ ל יֹום וָ יֹום ַבת קֹול ֵּ
[משנה ב] ָא ַמר ַר ִּבי יְּ ֻ

ֹלהים :לב (א) וַ יַ ְּרא ָה ָעם כִּ י ב ֵֹּשש מ ֶֹשה לָ ֶר ֶדת ִּמן
ֶא ֶבן כְּ ֻת ִּבים ְּב ֶא ְּצ ַבע ֱא ִּ

תֹורה ֶשכָ ל ִּמי
אֹומ ֶרת אֹוי לָ ֶהם לַ ְּב ִּריֹות ֵּמ ֶעלְּ בֹונָ ּה ֶשל ָ
חֹורב ַּומכְּ ֶרזֶ ת וְּ ֶ
ֵּ

ֹלהים ֲא ֶשר יֵּ לְּ כּו
ֹאמרּו ֵּאלָ יו קּום ֲע ֵּשה לָ נּו ֱא ִּ
ָה ָהר וַ יִּ ָק ֵּהל ָה ָעם ַעל ַא ֲהרֹן וַ י ְּ

תֹורה נִּ ְּק ָרא נָ זּוףֶ ,שנֶ ֱא ַמר נֶ זֶ ם זָ ָהב ְּב ַאף ֲחזִּ יר ִּא ָשה יָ ָפה
עֹוסק ַב ָ
ֶש ֵּאינֹו ֵּ

לְּ ָפנֵּ ינּו כִּ י זֶ ה מ ֶֹשה ָה ִּאיש ֲא ֶשר ֶה ֱעלָ נּו ֵּמ ֶא ֶרץ ִּמ ְּצ ַריִּ ם ֹלא יָ ַד ְּענּו ֶמה ָהיָ ה

ֹלהים
ֹלהים ֵּה ָמה וְּ ַה ִּמכְּ ָתב ִּמכְּ ַתב ֱא ִּ
אֹומר וְּ ַהלֻ חֹת ַמ ֲע ֵּשה ֱא ִּ
וְּ ָס ַרת ָט ַעם ,וְּ ֵּ

אמר ֲאלֵּ ֶהם ַא ֲהרֹן ָפ ְּרקּו נִּ זְּ ֵּמי ַהזָ ָהב ֲא ֶשר ְּב ָאזְּ נֵּ י נְּ ֵּשיכֶ ם ְּבנֵּ יכֶ ם
לֹו( :ב) וַ יֹ ֶ

חֹורין
הּוא ָחרּות ַעל ַהלֻ חֹתַ ,אל ִּת ְּק ָרא ָחרּות ֶאלָ א ֵּחרּותֶ ,ש ֵּאין לְּ ָך ֶבן ִּ

ְּּובנ ֵֹּתיכֶ ם וְּ ָה ִּביאּו ֵּאלָ י( :ג) וַ יִּ ְּת ָפ ְּרקּו כָ ל ָה ָעם ֶאת נִּ זְּ ֵּמי ַהזָ ָהב ֲא ֶשר

תֹורה ֲה ֵּרי זֶ ה
עֹוסק ְּב ַתלְּ מּוד ָ
תֹורה ,וְּ כָ ל ִּמי ֶש ֵּ
עֹוסק ְּב ַתלְּ מּוד ָ
ֶאלָ א ִּמי ֶש ֵּ

ְּב ָאזְּ נֵּ ֶיהם וַ יָ ִּביאּו ֶאל ַא ֲהרֹן( :ד) וַ יִּ ַקח ִּמיָ ָדם וַ יָ ַצר אֹתֹו ַב ֶח ֶרט וַ יַ ֲע ֵּשהּו ֵּעגֶ ל

ִּמ ְּת ַעלֶ הֶ ,שנֶ ֱא ַמר ִּּומ ַמ ָתנָ ה נַ ֲחלִּ ֵּיאל ִּּומנַ ֲחלִּ ֵּיאל ָבמֹות:

ֹלהיָך יִּ ְּש ָר ֵּאל ֲא ֶשר ֶה ֱעלּוָך ֵּמ ֶא ֶרץ ִּמ ְּצ ָריִּ ם( :ה) וַ יַ ְּרא
ֹאמרּו ֵּאלֶ ה ֱא ֶ
ַמ ֵּסכָ ה וַ י ְּ
ֹאמר ַחג לַ ה' ָמ ָחר( :ו) וַ יַ ְּשכִּ ימּו
ַא ֲהרֹן וַ יִּ ֶבן ִּמזְּ ֵּב ַח לְּ ָפנָ יו וַ יִּ ְּק ָרא ַא ֲהרֹן וַ י ַ

ג .שבת פח ע"א

ִּמ ָמ ֳח ָרת וַ יַ ֲעלּו עֹֹלת וַ יַ גִּ שּו ְּשלָ ִּמים וַ יֵּ ֶשב ָה ָעם לֶ ֱאכֹל וְּ ָשתֹו וַ יָ ֻקמּו לְּ ַצ ֵּחק:

אמר רבי אלעזר :בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע יצתה בת קול

(ז) וַ יְּ ַד ֵּבר ה' ֶאל מ ֶֹשה לֶ ְך ֵּרד כִּ י ִּש ֵּחת ַע ְּמָך ֲא ֶשר ֶה ֱעלֵּ ָית ֵּמ ֶא ֶרץ

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

ִּמ ְּצ ָריִּ ם( :ח) ָסרּו ַמ ֵּהר ִּמן ַה ֶד ֶרְך ֲא ֶשר ִּצּוִּ ִּיתם ָעשּו לָ ֶהם ֵּעגֶ ל ַמ ֵּסכָ ה

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

ֹלהיָך יִּ ְּש ָר ֵּאל ֲא ֶשר ֶה ֱעלּוָך ֵּמ ֶא ֶרץ
ֹאמרּו ֵּאלֶ ה ֱא ֶ
וַ יִּ ְּש ַת ֲח וּו לֹו וַ יִּ זְּ ְּבחּו לֹו וַ י ְּ

והדר לשמע.

ֹאמר ה' ֶאל מ ֶֹשה ָר ִּא ִּיתי ֶאת ָה ָעם ַהזֶ ה וְּ ִּהנֵּ ה ַעם ְּק ֵּשה
ִּמ ְּצ ָריִּ ם( :ט) וַ י ֶ

ד .עולת ראיה | ח"ב עמ' רמה

פ

אֹותָך לְּ גֹוי
ע ֶֹרף הּוא( :י) וְּ ַע ָתה ַהנִּ ָיחה לִּ י וְּ יִּ ַחר ַא ִּפי ָב ֶהם וַ ֲאכַ לֵּ ם וְּ ֶא ֱע ֶשה ְּ
ֹאמר לָ ָמה ה' יֶ ֱח ֶרה ַא ְּפָך ְּב ַע ֶמָך
ֹלהיו וַ י ֶ
גָ דֹול( :יא) וַ יְּ ַחל מ ֶֹשה ֶאת ְּפנֵּ י ה' ֱא ָ
ֹאמרּו
את ֵּמ ֶא ֶרץ ִּמ ְּצ ַריִּ ם ְּבכ ַֹח גָ דֹול ְּּוביָ ד ֲחזָ ָקה( :יב) לָ ָמה י ְּ
הֹוצ ָ
ֲא ֶשר ֵּ
ֹּלתם ֵּמ ַעל ְּפנֵּי
הֹוצ ָיאם לַ ֲהרֹג א ָֹתם ֶב ָה ִּרים ּולְּ כַ ָ
ִּמ ְּצ ַריִּ ם לֵּ אמֹר בְּ ָר ָעה ִּ
ָה ֲא ָד ָמה שּוב ֵּמ ֲחרֹון ַא ֶפָך וְּ ִּהנָ ֵּחם ַעל ָה ָר ָעה לְּ ַע ֶמָך( :יג) זְּ כֹר לְּ ַא ְּב ָר ָהם
לְּ יִּ ְּצ ָחק ּולְּ יִּ ְּש ָר ֵּאל ֲע ָב ֶדיָך ֲא ֶשר נִּ ְּשבַ ְּע ָת לָ ֶהם ָבְך וַ ְּת ַד ֵּבר ֲאלֵּ ֶהם ַא ְּר ֶבה ֶאת
זַ ְּר ֲעכֶ ם כְּ כֹוכְּ ֵּבי ַה ָש ָמיִּ ם וְּ כָ ל ָה ָא ֶרץ ַהזֹאת ֲא ֶשר ָא ַמ ְּר ִּתי ֶא ֵּתן לְּ זַ ְּר ֲעכֶ ם
וְּ נָ ֲחלּו לְּ עֹלָ ם( :יד) וַ יִּ נָ ֶחם ה' ַעל ָה ָר ָעה ֲא ֶשר ִּד ֶבר לַ ֲעשֹות לְּ ַעמֹו :פ
ּושנֵּ י לֻ חֹת ָה ֵּע ֻדת ְּביָ דֹו לֻ חֹת כְּ ֻת ִּבים ִּמ ְּשנֵּ י
(טו) וַ יִּ ֶפן וַ יֵּ ֶרד מ ֶֹשה ִּמן ָה ָהר ְּ
ֹלהים ֵּה ָמה
ֶע ְּב ֵּר ֶיהם ִּמזֶ ה ִּּומזֶ ה ֵּהם כְּ ֻת ִּבים( :טז) וְּ ַהלֻ חֹת ַמ ֲע ֵּשה ֱא ִּ
הֹוש ַע ֶאת
ֹלהים הּוא ָחרּות ַעל ַהלֻ חֹת( :יז) וַ יִּ ְּש ַמע יְּ ֻ
וְּ ַה ִּמכְּ ָתב ִּמכְּ ַתב ֱא ִּ
ֹאמר ֵּאין
ֹאמר ֶאל מ ֶֹשה קֹול ִּמלְּ ָח ָמה ַב ַמ ֲחנֶ ה( :יח) וַ י ֶ
קֹול ָה ָעם בְּ ֵּרעֹה וַ י ֶ

ההבדל שבין העבד ובן החורין ,איננו רק הבדל מעמדי ,מה שבמקרה
זה הוא משועבד לאחר ,וזה הוא בלתי משועבד .אנו יכולים למצא עבד
משכיל שרוחו הוא מלא חירות ,ולהיפך ,בן חורין שרוחו הוא רוח של
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
לו להרגיש את חייו בתור חיים מגמתיים שהם שוים את ערכם .מה
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
מוסרית - ,במה שאותו האחר מוצא שהוא יפה ושהוא טוב.

לּושה קֹול ַענֹות ָאנֹכִּ י ש ֵֹּמ ַע( :יט) וַ יְּ ִּהי
בּורה וְּ ֵּאין קֹול ֲענֹות ֲח ָ
קֹו ל ֲענֹות גְּ ָ

ואנחנו לאורה הפנימי של החירות העצמית הזאת" ,חרות על הלוחות,

כַ ֲא ֶשר ָק ַרב ֶאל ַה ַמ ֲחנֶ ה וַ יַ ְּרא ֶאת ָה ֵּעגֶ ל ְּּומחֹֹלת וַ יִּ ַחר ַאף מ ֶֹשה וַ יַ ְּשלֵּ ְך

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

מידו ִּמיָ ָדיו ֶאת ַהלֻ חֹת וַ יְּ ַש ֵּבר א ָֹתם ַת ַחת ָה ָהר:

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

אונקלוס
הֹושּוע יָ ת ָקל ַע ָמא ,כַ ד ְּמיַ ְּב ִּבין; וַ ֲא ַמר ,לְּ מ ֶֹשהָ ,קל ְּק ָר ָבא,
ַ
ּוש ַמע יְּ
(יז) ְּ
ְּב ַמ ְּש ִּר ָיתא( .יח) וַ ֲא ַמר ,לָ א ָקל גִּ ָב ִּרין ְּדנָ ְּצ ִּחין ִּב ְּק ָר ָבא ,וְּ ַאף לָ א ָקלַ ,חלָ ִּשין
ְּד ִּמ ַת ְּב ִּרין; ָקל ִּד ְּמ ָחיְּ כִּ יןֲ ,אנָ א ָש ַמע.

שקנינו ע"י הפלא הגדול היחיד בעולם ,שנעשה עמנו בעת שגאלנו ה'
יתברך וגאל את אבותינו ממצרים לחירות עולם.

ה .שמות | פרק כד
ֹאמר ה' ֶאל מ ֶֹשה ֲעלֵּ ה ֵּאלַ י ָה ָה ָרה וֶ ְּהיֵּ ה ָשם
(יב) וַ י ֶ
תֹורה וְּ ַה ִּמ ְּצוָ ה ֲא ֶשר
וְּ ֶא ְּתנָ ה לְּ ָך ֶאת לֻ חֹת ָה ֶא ֶבן וְּ ַה ָ
כָ ַת ְּב ִּתי לְּ הֹור ָֹתם:
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ואמר רבי לוי בר חמא אמר רבי שמעון בן לקיש :מאי דכתיב ואתנה
לך את לחת האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורותם ,לחות  -אלו
עשרת הדברות ,תורה  -זה מקרא ,והמצוה  -זו משנה ,אשר כתבתי -
אלו נביאים וכתובים ,להורותם  -זה תלמוד; מלמד שכולם נתנו למשה
מסיני.

וזהו "ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל ומחולות" [וראה כי
גדל טעותם עד אשר לא חשבוהו לספק כלל ,כי לא רצו לעמוד אולי
ירד משה ולהביט מרחוק אל ביאתו ,רק היו משוקעים בתועבות העגל
אשר חשבוהו לאלקי] הבין טעותם" ,ויחר אף משה וישלך מידיו את
הלוחות" ,רצונו לומר כי אין שום קדושה וענין אלקי כלל בלעדי
מציאות הבורא יתברך שמו .ואם הביא הלוחות ,היו כמחליפים עגל
בלוח ולא סרו מטעותם .אולם כאשר שבר הלוחות ,ראו איך המה לא
הגיעו אל מטרת האמונה ב"ה ותורתו הטהורה.

ולפי דברי ריש לקיש בריש ברכות ,הכוונה על אשר כתב השם
בנשמות כלל ישראל שכל אחד קיבל חלקו מסיני ,והוא כתוב על לוח
לבם ,חרותה במקור נשמותיהם' :כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש'
 -זהו גמרא .ודו"ק.

וזהו דברי הגמרא בכמה מקומות (תענית כו ,א) ומכילתא (יתרו יט ,ב)
שגם על עת עמידתם בהר נאמר "ובלבם יכזבו לו"  -שעדיין לא נחקק
בתוכם הציור האמיתי להאמין בנמצא מחוייב המציאות בלתי מושג
ובלתי מצוייר ,ולכך טעו בעגל.

ח .דברים | פרק לד

י .שערי ישר | הקדמה

מֹורא ַהגָ דֹול ֲא ֶשר ָע ָשה מ ֶֹשה לְּ ֵּעינֵּ י כָ ל
(יב) ּולְּ כֹל ַהיָ ד ַה ֲחזָ ָקה ּולְּ כֹל ַה ָ
יִּ ְּש ָר ֵּאל:

ואפשר לבאר על פי זה ענין שבירת הלוחות שלא ראיתי ביאור ענין
זה ,שבהשקפה ראשונה הוא ענין סתום ,היתכן שמשה רבינו ע"ה היה
חושב שבשביל שעשו ישראל את העגל ,ישארו בלי תורה ח"ו ,והיה
ראוי לו להמתין מללמדם עד שיתקנו מעשיהם ,אבל לא לשברם
לגמרי ואח"כ להתנפל לפני ה' לבקש לוחות שניות.

ו .ברכות ה ע"א

ז .משך חכמה | שמות כד ,יב

רש"י
לעיני כל ישראל  -שנשאו לבו לשבור הלוחות לעיניהם ,שנאמר (לעיל
ט ,יז) ואשברם לעיניכם ,והסכימה דעת הקדוש ברוך הוא לדעתו,
שנאמר (שמות לד ,א) אשר שברת ,יישר כחך ששברת:

ט .משך חכמה | שמות ,פרק לב ,יט
ועל זה צווח משה ככרוכיא :האם תדמו כי אני ענין ואיזו קדושה בלתי
מצות ה' ,עד כי בהעדר כבודי עשיתם לכם עגל! חלילה ,גם אני איש
כמוכם ,והתורה אינה תלויה בי ,ואף אם לא באתי היתה התורה
במציאותה בלי שינוי חלילה .והראיה ,כי ל"ח שנה שהיו נזופים במדבר
לא היה הדיבור מתיחס למשה.
ואל תדמו כי המקדש והמשכן המה ענינים קדושים מעצמם ,חלילה!
השם יתברך שורה בתוך בניו ,ואם "המה כאדם עברו ברית" (הושע ו,
ז) ,הוסר מהם כל קדושה ,והמה ככלי חול 'באו פריצים ויחללוה'.
וטיטוס נכנס לקודש הקדשים וזונה עמו ולא ניזוק (גיטין נו ,ב) ,כי
הוסר קדושתו.
ויותר מזה ,הלוחות " -מכתב אלקים"  -גם המה אינם קדושים בעצם
רק בשבילכם ,וכאשר זנתה כלה בתוך חופתה המה נחשבים לנבלי
חרש ואין בהם קדושה מצד עצמם ,רק בשבילכם שאתם שומרים
אותם.
סוף דבר :אין שום ענין קדוש בעולם מיוחס לו העבודה והכניעה ,ורק
השי"ת שמו הוא קדוש במציאותו המחוייבת ,ולו נאוה תהילה ועבודה.
וכל הקדושות המה מצד ציווי שצוה הבורא לבנות משכן לעשות בו
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
עושים רצונם של מקום בזמן "שפניהם איש אל אחיו" וכו' ודו"ק.
ולכן "אין בארון רק (שני) לוחות" (מלכים  -א ח ,ט) והספר תורה (בבא
בתרא יד ,א) ,והכרובים המה מבחוץ על הכפורת ,לא בארון ,רק
שמורים למציאות המלאכים ,כמבואר במורה חלק ג פרק מה.

והנה חז"ל קבלו שסגולה מיוחדת היתה בלוחות הראשונות ,דאמרינן
בגמרא עירובין דף נ"ד מאי דכתיב חרות על הלוחות ,אלמלא לא
נשתברו הלוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל ,היינו שהיתה
סגולה בהם שאם למד אדם פעם אחת ,היה שמור בזכרונו לעולם.
וענין זה הרגיש משה רבינו ע"ה שעלול עי"ז להיות חילול הקודש נורא
מאד ,שאפשר שיזדמן שיהיה איש מושחת ומגואל במעשים רעים,
בקי בכל חדרי התורה ,ולמד משה רבינו ע"ה ק"ו מקרבן פסח שאמרה
תורה וכל בן נכר לא יאכל בו ,ולכן מצא משה רבינו ע"ה שראוי
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
אבנים ,וענין הלוחות הוא דבר המעמיד ומקיים שלא יהיו אותיות
פורחות באויר ,וכיון שהיו מעשה ה' היה עומד לעד ,אבל השניות שהיו
מעשה אדם אינם מתקיימים רק בתנאים וגדרים.
ותחלת קבלת התורה ע"י משה רבינו ע"ה היתה דמות ואות לכל בני
ישראל מקבלי התורה ,שכמו שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו
ע"ה פסל לך שני לוחות אבנים ,כמו כן הוא רמז לכל מקבלי התורה,
שיכין כל איש ישראל לוחות לעצמו ,לכתוב עליהם דבר ה' ,וכפי
הכשרתו בהכנת הלוחות ,כן תהיה קבלתו ,מתחילה וכן גם אח"ז אם
יתקלקלו אצלו הלוחות ,אז לא תתקיים התורה.
ועי"ז לא יהיה מצוי כל כך ענין פחד משה רבינו ע"ה ,שלפי ערך מעלת
האדם ביראת ה' ובמדות ,שהוא לוח לבבו ,לפי ערך זה ינתן לו מן
השמים קנין התורה ,ואם יפול אח"כ ממדרגתו ,לפי ערך זה תשכח
התורה ממנו ,וכמו שאמרו חז"ל שכמה ענינים גורמים לשכחת התורה
רח"ל.

