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  ודרכי לימוד תורה לוחות ושברי לוחות מונחים בארון
 

ובפרשתנו , מסופר בגוף שלישיהוא בפרשת כי תשא : םיימעשה שבירת הלוחות מסופר פעמ
ויהי כאשר …ת בידוֻד מן ההר ושני לחת הֵע משהויפן וירד": כדלקמן, הוא מסופר בגוף ראשון

אף משה וישלך מידו את הלחת וישבר אותם תחת ת ויחר לֹקרב אל המחנה וירא את העגל ומחֹ
. חת הברית על שתי ידיּוואפן וארד מן ההר וההר בער באש ושני ל" ;) יט-טו , לב' שמ. ("ההר

' סרתם מהר מן הדרך אשר צוה ה, להיכם עשיתם לכם עגל מסכה-א' וארא והנה חטאתם לה
 .)יז-טו,   ט'דב  (יכםחת ואשליכם מעל שתי ידי ואשברם לעינואתפש בשני הֻל. אתכם

,  של הלוחותם שבירת אופןאחד ההבדלים נוגע לתיאור.  קיימים כמה הבדלים בפרטי הסיפור
ההשלכה של הלוחות מתפרשת , לפי המסופר בפרשת כי תשא. ובא לידי ביטוי גם בפרשנות

 ולא יכול משה לסבול את עצמו ולא: "המדרש אומר. כתאונה) פרק מה(בפרקי דרבי אליעזר 
כיוון שפרח הכתב נמצאו 'הגרסה , ל, תנחומא כי תשא" (את הלוחות והשליכם מידיו ונשתברו

בעקבות ) יט,  לב'שמ(אומר כאן , ם המפרש על דרך הפשט"ורשב, )'כבדים על ידיו והשליכן
 : פרקי דרבי אליעזר

כשראה את העגל תשש כוחו ולא היה בו כוח להשליכם רחוק ממנו קצת שלא יזיק את 
וכן ראיתי בפרקים של רבי , כשאין בו כוח לשאת, כדרך כל משליכי משוי, יו בנפלםרגל

 .אליעזר ועיקר פשוטו כך
את , כאמור לעיל, משום שהיא רואה, גישה זו אינה מטילה על משה אחריות לשבירת הלוחות

אולם לפי עדותו של משה בפרשת . מעשה שבירת הלוחות כתאונה ולא כמעשה מכוון של משה
, ט(ם בדברים "רשב. ושיברם) בכוח ובכוונה( השליכם ,י הלוחות בשתי ידיונהוא תפש בש, עקב
כמו שפירשתי ,  כי לא עצרתי כוח–ואשברם : "נאמן לפירושו בפרשת כי תשא ואומר) יז

ואתפש בשני הלחת ואשליכם : "אין בדברים אלה התייחסות למילים, ואולם". בפרשת כי תשא
כבר נתבאר בספר : "בפירושו ואומר' העמק דבר'ב בעל "מתבסס הנצישעליהן , "מעל שתי ידי

אלא שלקחם בידיו והשליכם , ה את ידיו ונופל מה שבהםֵטדברים שלא היה ההשלכה כַמ
, אלא הוטחו בקרקע או בסלע, הלוחות לא נשתברו מאליהן בדרך נפילה, לפי פירוש זה". בכוח

  1.כדי שיישברו, בכוונת מכוון
לשבר בחמתו אפילו כלי פשוט ולמה עשה אדם  הלוהרי חל איסור ע:  יש לשאולעל תיאור זה
 ?  זאת משה

 את הלוחות מגלים במעשה זה כוונות  משה שבכוונה שיברסובריםהוהפרשנים המדרשים 
 : שונות של משה

הלוחות נמשלו : מתוך שביקש ללמד סניגוריה על ישראל בדרך של משל) א(
מיד קרע , כיוון שראה השליח שזינתה. לקדש אישהלכתובה שנשלחה בידי שליח 

ן שאמר מוטב שיהיו שוגגין ולא יהיו וכך משה שיבר את הלוחות כיו. כתובתה

 
ילקוט שמעוני (ת מאבקו של משה בזקנים כשניסו למנעו מלהחזיר את הלוחות  יש בזה מדרש דומה המתאר א 1

 . )פרשת כי תשא רמז שצג
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; ל, תנחומא כי תשא; א,  שמות רבה מג:יש גירסאות שונות לאותו משל(מזידין 
 ). משנה ד, אבות דרבי נתן פרק ב

ויהי כאשר קרב "ה "יט ד,  לב'על שמ" (משך חכמה"אלימלך מדוינסק בעל ' ר) ב(
, כמו המשכן וכליו, סובר שכוונת משה הייתה להראות לעם שהלוחות") אל המחנה

שבירת . י שמקדשים אותם"אין בהם קדושה משל עצמם אלא הם מתקדשים ע
המחולות והשמחה הם חיללו את , הלוחות נועדה להראות להם שבמעשה העגל

 ). םראה באריכות עוד ש" (קדושת הלוחות
בפרשת כי תשא מסופר שמשה . גם מקום שבירת הלוחות משמעותי בכוונתו המחנכת של משה

 לעיניהםמעיד משה ששבר את הלוחות ' עקב' ואילו בפרשת בתחתית ההרשבר את הלוחות 
ופרט זה עונה על השאלה מדוע , עומד בניגוד לראש ההר' תחתית ההר'נניח ש. של בני ישראל

עשו להם פסל וה כי שיֵחת העם "כאשר שמע מפי הקב, ת בראש ההרמשה לא שבר את הלוחו
 שהעילה לשבירת הלוחות היא כעסו של משה לא על מעשה  אומר)יט,  לב'שמ(ספורנו . מסכה
בדברי משה  אולם הדגש . ולכן שבר אותם בתחתית ההר,אלא על השמחה שראה סביבו, העגל

רצה שבני ישראל ילמדו משהו משבירת  מצביע על כך שמשה לעיני בני ישראל ששבר אותם
שיבינו שאין קדושה בלוחות מצד ', משך חכמה'כפי שהסביר בעל , הוא רצה. הלוחות שראו

 . עצמם אלא מצד התנהגות העם
להראותם בכך דרך של תלמוד הייתה  של משה בשבירת הלוחות לעיני העם כוונתו, לדעתי
 .כפי שיוסבר בהמשך, תורה

  ?ונים ללוחות השניים ודרכי תלמוד תורהמה בין הלוחות הראש
מביא את דעת סעדיה גאון שאמר כי הלוחות השניים נכבדים ) א,  לד'שמ(אבן עזרא אברהם ' ר

,  כדברי חלום אותםדוחהו, )שניתנו ביום הכיפורים ונזכרו בהם שלוש בריתות(מהראשונים 
שה אלוקים והשניים מעשה כי הראשונים הם מע, ועוד,  מכתב אלוקים שניהם היו כיבטענה
 . משה
בים כֻת'ומה שנאמר , טוען שהלוחות השניים נכתבו על ידי משה) ו"פס, א"נ ח"מו(ם "הרמב

' בדבר אלוקים'אין הכוונה באצבע אלוקים ממש אלא כאילו נאמר ) י,  ט'דב(' יםהל-באצבע א
שהלוחות , ם"רמבבעקבות ה,  אומר2'מעשה נסים'נסים ממרסי בספרו ' ר. 'בחפץ אלוקים'או 

 ). ולא קדוש(והכתב הסכמי , י משה"ונכתבו ע, השניים משה פסלן
 בלוחות - בתוכןמוצא בלוחות השניים הבדלים גם ) א,  לד'שמ(' העמק דבר'ב בעל "הנצי

ר "י מדרש שמו"עפ(ראשונים כתובים עשר הדברות ובשניים כתובים מדרשי הלכות ואגדות 
 'דב(ב "הרעיון המפתיע בדברי הנצי. מדרשי אגדות והלכותבדרך הלימוד של וגם ) ח, ז"פמ
ב לך את הדברים האלה כי על פי הדברים האלה כרתי כָת: " י על המשך הפסוק בכי תשא,ד יד

אלא מספר תורה , מעולם לא למד אדם דבר"הוא ש) כז,  לד' שמ-" אתך ברית ואת ישראל
ואין הכוונה שיהיו … כל התורהה למשה שיכתוב הוא "על כן ציווה הקב ""..משה שכתב

בא ) הפירושים והפלפולים(אלא רק גוף תורה שבכתב וזה , הפלפולים והפירושים כתובים
ההבדל המהותי שרואה ". לתועלת להשריש בלב ישראל לדקדק בהן ולעמוד על תמציתן

 עיקר .העיון וכוח חידוש ההלכה, דרך הלימודב בלוחות השניים הוא שניתנו בהם "הנצי
כדי שיהיו חקוקים "אלא , אינו ללמוד מהם, ב"לדעת הנצי, יבת התורה בלוחות הראשוניםכת

אלא לשמוע המקובלות מפי , בלי חקירה ועיון בדקדוקיה' על לב ישראל עיקרי הדת ואמונת ה
 ". משה ולא ניתן בהם כוח החידוש של דבר הלכה

כדי ללמדם שלא ,  לעיני העםמשה משבר את הלוחות בכוונת מכוון, ב הללו"לאור דברי הנצי
 . אלא מן השניים, ניתן ללמוד דברי תורה מן הלוחות הראשונים

 

                                                           
 . ס"ירושלים  תש, הוצאת מקיצי נרדמים, נסים ממרסיי ' מעשה נסים פירוש לתורה לר,   קרייסל חיים 2
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, ההעתקלוחות ואילו  ,ה שבורים"י הקב"תנו עישנהמקוריים הלוחות  -סיכום הרעיון 
 שהידע ,רצונו לומר, "לוחות ושברי לוחות מונחים בארון ". שלמים-י משה שנכתבו על יד

ואין אנו יודעים , לכתחילה למסור בלוחות הראשונים נשבר לרסיסיםה מ"השלם שביקש הקב
 .חידת תצריףבבחינת  הם לגבינו מונחים בארוןההשברים . אלא רק שברי דברים, ממנו ןלהבי

ואמת , שלםאת ה, לפי תבונתם והבנתם,  מהםולהרכיבאת השברים  לפענח לנסות ישראלבני על 
הוא כולל  אלא ,ידע תוכני בלבדאינו , בלוחות השניים הנמצא ',לא שבור'ההידע . מארץ תצמח

אמור והוא  כדי להגיע להבנה שלמה ככל האפשר ,ידע כיצד ללמוד תורה בשכל האנושי
  3.ית לאמיתהקולעולם לא נדע את האמת האלו, להתחדש בכל דור בשכל האנושי

דרך הלוחות , ודעשהבא ללמוד תורה י, משמעו" לוחות ושברי לוחות מונחים בארון"הרעיון ש
אבל תכליתו בלימוד היא לפענח את המסרים החבויים בשברים של , איך ללמוד תורה, השניים

המורֵשה והחופשי לעולם הוא כבול לגילוי פשר הכתוב , הלימוד היצירתי. הלוחות הראשונים
 כי בהנחתם ביחד, משמעו 'לוחות ושברי לוחות מונחים בארון'. בלוחות הראשונים השבורים

 ,והשלמים המלאכותיים שהם  השניים- שני סוגי הלוחותבני ישראל כי להראות למשה רצה 
דרך לימוד תורה : תורההמוד ילב םי דרכיתשמורים על  - המקוריים והשבוריםשהם והראשונים 

ג " שימוש ביתוך ,דרך הלוחות השנייםלימוד ו ,לא ביקורתל ,בשינון ובאמונההלוחות השבורים 
. לחבר את השברים לרעיונות שלמיםכדי , הסקת מסקנותושימוש בשקלא וטריא תוך מידות ו

  . האנושיתלמידהרך המושגת דהאמת התורתית המסר במעשהו של משה הוא ש
 

 ר רפאל ירחי"  ד                                
                   ירושלים
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יאה המרכזית בתודעתה של האיד): "84-83'  גלוי ונסתר עמ–איש ההלכה (יק 'ד סולובייצ"  ראה דברי הגרי 3

אגרות (וכן דברי הרב פיינשטיין , "ה בתור יוצר עולמות" אידיאת חשיבות האדם בתור שותף לקב–ההלכה 
אף שאפשר , וכשיהיה מחלוקת יעשו כפי הבנת הרוב חכמי התורה…): "הקדמה, חלק א, אורח חיים , משה

   ."ת התורה לישראל שיעשו כפי שיבינוה נתן א"שהקב, ה כן"שלא נתכוונו להאמת ולא היה דעת הקב
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