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ואכן טעמים  1,פשר שבירת הלוחות הראשונים על ידי משהלבדורנו אנו  רבות נזקקו פרשני המקרא אף
אחד ההסברים המופיעים במדרש והסברים רבים ניתנו לקושיה זו. לצורכי רשימה זו אבקש לעמוד בקצרה על 

  2:קוראים במדרש תנחומאוכך אנו  .בשאלת שבירת הלוחות הראשונים, ועל השלכותיו לימינו אנו
הקדוש ברוך הוא  הלוחות ראשונות על שנתנו בפומבי לפיכך שלטה בהם עין הרע ונשתברו וכאן א"ל

עשה משפט ואהבת חסד והצנע  ומה ה' דורש ממך כי אם: "ין לך יפה מן הצניעות שנאמרא
 .ו(':)מי"לכת

הלוחות ואילו  ,שאלו ניתנו בפומבי בגלוי ולעיני כל ,הואהטעם להשתברות הלוחות הראשונים  ,לפי המדרש
מסקנה זו  3.פומביות הדברים ופרסומם גרמו שבלוחות הראשונים שלטה עין רעה .השניים ניתנו בצנעה

אשר עיון בהם מלמד על ההבדל המהותי שבין דרך נתינת הלוחות  ,מתיישבת היטב עם לשון הפסוקים
 4.בה ניתנו הלוחות השנייםשהראשונים לדרך 

 
 לוחות שניים לוחות ראשונים 

ַוְיִהי  ַוְיִהי ַבּיֹום ַהְשִליִשי ִבְהיֹת ַהבֶֹקר" הרקע
ָהָהר ְוקֹל -קֹלֹת ּוְבָרִקים ְוָעָנן ָכֵבד ַעל

 ָהָעם -מֶֹשה ֶאת ַוּיֹוֵצא...שָֹפר ָחָזק ְמאֹד
ְיַדֵבר  מֶֹשה...ְבַתְחִתית ָהָהר ַוִּיְתַיְצבּו...

ֵיָרא -ִאיש ַאל-ַיֲעֶלה ִעָמְך ְוַגם-ְוִאיש לֹא"
-ִיְרעּו ֶאל-ַהצֹאן ְוַהָבָקר ַאל-ָהָהר ַגם-ְבָכל

 (ג:שמות לד)" מּול ָהָהר ַההּוא

                                                 
 צחק מוסמך במשפטים מטעם האוניברסיטה העברית, בעל משרד עורכי דין ומרצה מן החוץ במכללת שערי עו"ד אלישי בן י

                                                                                   משפט. 
 .. תנצב"הדמי ימיהחיה בת מיכל אשר הסתלקה ב-דבריו כאן הם לע"נ הילדה תהילה   
, שמות, שער חמישים ושלוש; נחמה עקידת יצחק, פרק ב, משנה ג, ר' יצחק ערמה, אבות דרבי נתןא; :מו ,ר"שמ: שללמ 1

, שמעתין; יעקב חרל"פ, שבירת הלוחות על ידי משה בעיונם של חז"ל, 424-434, עמ' עיונים חדשים בספר שמותליבוביץ, 
עיוניים משפטיים בפרשיות  –פרשת השבוע , שבירת הלוחותל, ; יעקב טירק21-34' , עמ121כסלו תשנ"ז, גיליון -אלול

 .17-54אביעד הכהן, מיכאל ויגודה, עמ'  :עורכים דברים,, התורה
  .)ורשא( פרשת כי תשא סימן לא מדרש תנחומא 2
את הברכה ואמר רבי יצחק: אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין, שנאמר: 'יצו ה' אתך "על זאת הדרך אנו מוצאים  3

באסמיך'. תנא דבי רבי ישמעאל: אין הברכה מצויה אלא בדבר שאין העין שולטת בו, שנאמר: 'יצו ה' אתך את הברכה 
לוהינו שתשלח ברכה במעשה ידינו. התחיל למוד, -באסמיך'. תנו רבנן: ההולך למוד את גורנו, אומר: יהי רצון מלפניך ה' א

ואח"כ בירך הרי זה תפילת שוא, לפי שאין הברכה מצויה לא בדבר השקול ולא  אומר: ברוך השולח ברכה בכרי הזה. מדד
בדבר המדוד ולא בדבר המנוי, אלא בדבר הסמוי מן העין" )בבא מציעא מב, א( במקרא מוכרת הדוגמה על אותה אישה מנשי 

ושיע אותה באמצעות היש בני הנביאים שפנתה אל אלישע לאחר שהנושים ביקשו לקחת את ילדיה לעבדים, אלישע הנביא מ
 (.מלכים ב' פרק ד)אותו 'אסוך שמן' ובתנאי שזו סוגרת את ביתה כך שרק היא וילדיה נותרים בבית 

יט, עמ'  מעליותלהבדלים שבין לוחות ראשונים ללוחות שניים ראו שמואל דוד רפאל זנו, 'ההבדל בין שני לוחות הברית',  4
222-252. 
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 (כ-טז:יט 'שמ)" לִֹהים ַיֲעֶנּנּו ְבקֹול-ְוָהא  
-ָדיו ֶאתַאף מֶֹשה ַוַּיְשֵלְך ִמָּיָדו ִמּיָ -ַוִּיַחר" סופם

 'שמ)" ַהלֻּחֹת ַוְיַשֵבר אָֹתם ַתַחת ָהָהר
 (.יט:לב

 4נגנזו עם הארון

 
הראשונות על ידי שהיו בתשואות וקולות " לד:ג(: ')שמ "ַיֲעֶלה ִעָמךְ -ְוִאיש לֹאבדרך זו מבאר רש"י את הפסוק "

אין לך מידה יפה מן רש"י מטביע לנו את הביטוי "". וקהלה, שלטה בהן עין רעה, אין לך מדה יפה מן הצניעות
שגרמה בהכרח וחות הראשונים אירע על שום הדרך הפומבית שניתנו בה ללמדך שעיקר שבירת הלו ,"הצניעות

אלא שהוא מבקש  ,שבלוחות הראשונים שלטה עין הרע. גם רבנו בחיי )שם( בפירושו על אתר מאמץ גישה זו
את כוחו הגדול של עין הרע שמסוגל לשלוט גם בדבר שחל עליו נס: "להודיעך כמה  עודלהוסיף טפח ולבסס 

 .רע, ואף בדבר שהנס חל עליו, ולכך נשתברו ראשונות, ושניות לא נשתברו"גדול עין ה
הדרך הראויה לעבודת ה',  אדומה כי המסר הגדול שמבקש המדרש להשמיענו יותר מכל דבר אחר הו

כאשר על כפות המאזניים ניצבות שתי אפשרויות. מחד הדרך הרהבתנית שמבקשת לשתף, לפרסם ולקיים את 
 1.ומאידך לעבוד את ה' מתוך ענווה וצניעות המצוות בפני כל,

 ה' ּדֹוֵרש ִמְמךָ -ּטֹוב ּוָמה-ְלָך ָאָדם ַמה ִהִגיד": ל מהאדם-מיכה הנביא מבקש להגדיר לנו מה עיקר תביעת הא
והצנע לכת' עומד על טיבה של הדרישה '(. ח:ו 'מי)" לֶֹהיךָ -א  -ֲעׂשֹות ִמְשָפט ְוַאֲהַבת ֶחֶסד ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת ִעם-ִכי ִאם

  2המהרש"א:
והצנע לכת עם שאף בדבר המפורסם וגלוי לא יאמר האדם כך וכך וזו המצווה עשיתי שאין זה רק 
ליוהרא ולכבוד עצמו שהוא שתוף ד"א ואין זו מתכונה שלמה שתהיה המצווה לשמה וא"כ ק"ו לדברים 

 3א יתבייש המקבל.שדרכן לעשות בצנעא כגון הצדקה שמלבד זה אסור לעשותה בגלוי של
והעיקר בעבודת הבורא " בספרו חיי אדם:ממשיך מגמה זו  (1145-1521)רבי אברהם ב"ר יחיאל מיכל דנציגר 

 4."בהצנע לכת להסתיר מעשיו הטובים מבני אדם
 5הרב סולבייצ'יק לוקח דרישה זו צעד אחד קדימה וקובע:

תמיד לרסן את עצמו, למלא את תפקידו הנה באה היהדות ודורשת מן האדם אלמוניות. צריך היהודי 
 . אסור לו ליהודי להתבלט .ולהיעלם

אדם צריך  .אלמוניות והיעדר בולטות אכלומר לפי הבנתו של הרי"ד סולבייצ'יק התביעה הכללית מהאדם הי
 ,להגשימו וללכת. אני בורג קטן במכונה העצומה שנקראת עולם ,לשנן לעצמו: הגעתי כאן למלא ייעוד מסוים

 תפקידי הוא להאיר, לשכלל ולפתח מטרה או נקודה מסוימת בהגשמת מטרתי. איני ראוי לכל פרסום מיוחד. ו
פוסק  ,למשלכך  .והדים לה שזורים אף בעולמה של הלכה ,קרון בלבדיתפיסה זו אינה מצטמצמת לע
הוא נענש על "המתענה והמפרסם עצמו לאחרים להשתבח שהוא מתענה,  :השולחן ערוך בעניין תענית יחיד

כאשר הנותן אינו יודע למי נותן והמקבל אינו יודע  7,מתן בסתר א. ובוודאי מעלה גבוהה בנתינת צדקה הי6כך"
 8.ממי קיבל

דרך הילוכו של  ואהנה כי כן, דומה כי המסר הגדול שעלינו ליטול מפרשנות זו של שבירת הלוחות ה
בו הרצון לשתף, לספר, שים משנה תוקף בדורנו אנו, דברים אלו מקבל .האדם המאמין בנתיבי עבודת הבורא

מרכיב חשוב בחיינו. באים חז"ל ומבקשים ללמדנו צניעות מהי, ואם קיימת מצוות  אלפרסם ולהתפרסם הו
 כי לכך נוצרת. ,הרבה או אם קיימת מצווה חשובה מאוד, אל תחזיק טובה לעצמך

 
                                                 

 יב, א.בבלי יומא נב, ב; הוריות  5
1

ל, כדוגמת הכלל "היה יהודי בביתך וודוק: תהייתנו כאן אינה מוסבת לשאלה אם על אדם להצניע את יהדותו ודתיותו בפני כ 
ולא יתבייש מפני בני אדם המלעיגים עליו בעבודת על כך מעיר הרמ"א בהערתו הראשונה על השולחן ערוך " ".ואדם בצאתך
 ימן א' הלכה א. הרמ"א על השו"ע או"ח סה' יתברך", 

2
 .מהרש"א חידושי אגדות מכות כד, א ד"ה "והצנע לכת" 
3
 למיכה, ו, ח. מצודת דודראו גם פירושו של  
4

לא לשאילתות דרב אחא גאון, שאילתא ג, שקובע: " העמק שאלהחלק א כלל א סעיף א. ראו גם הנצי"ב בפירושו  חיי אדם 
שיו הטובים לפרסם ברבים...יש דברים שמתקבל ונאה לעשותן ברבים, ורק שיהיה האדם רשאי לבקש כבוד וזכרון טוב על מע

  .ההתפארות מגונה ויש דברים דאפילו ההודעה לרבים היא מגונה"
 .41, תשנ"ו, עמ' ימי זכרוןהרי"ד סולוביצ'ייק,  5
6
 כה ב.שו"ע או"ח סימן תרסה סעיף ו', בעניין זה ראו הסיפור המופיע בירושלמי חגיגה, פרק ראשון הל 
 דרגות בנתינת צדקה. 5יד שקובע -, הלכות מתנות עניים, פרק י הלכות זרמב"ם 7
8

, או"ח סוף סימן רמז, בית יוסף, שו"ע יו"ד סימן רמט, סעיף יג; רמ"אלדיון בשאלה אם יכול אדם להתפאר בנתינת צדקה ראו  
 , ח"א, סימן תקפא.שו"ת הרשב"אאו לדיון בשאלה אם מותר לפרסם שמו של תורם צדקה ר .ה קסבועשין מצו סמ"ג


