
 
 

 הלוחותשבירת  – שאיפרשת כי ת

״ויהי כאשר קרב אל  וכך נאמר: בפרשת השבוע מסופר על שבירת הלוחות אחרי חטא העגל.

ויחר אף משה, וישלך מידיו את הלוחות, וישבר אותם תחת  המחנה וירא את העגל ומחולות,

 ההר״ )לב יט(.

היה שאלו המפרשים מדוע רק כאשר משה ראה את העגל חרה אפו, הרי עוד לפני כן כשהוא 

וכבר אז  ח( -ל מסכה״ )לב זגעשו להם ע ״רד כי שיחת עמך... על הר סיני אמר לו הקב״ה:

 הוא היה צריך לכעוס?

ולא  הקב״ה אמר למשה בהר סיני שעם ישראל עשו עגלש ענו על כך האלשיך והספורנו

אבל כאשר משה ירד מהר  לכן משה עדיין לא כעס, נאמר לו שהם שמחים על עשיית העגל,

י וראה את העגל ואת המחולות, שעם ישראל לא רק שחוטאים אלא שמחים בחטא העגל סינ

 על זה חרה אפו. ,שעשו

 ויחר אף משה כשראה שהיו שמחים בקלקול. ובלשונו של הספורנו:

״כי ברית כרותה לעיניים שיתפעל למראיהן יותר  הסבר נוסף יש לבעל העקדה וכך דבריו:

העקדה מפרש שאדם מתפעל ממה שהוא רואה יותר  בעל. ממה שיתפעל למשמע אוזניו״

ראה את גם בהר סיני משה רק שמע על חטא העגל וכשהוא ירד הוא  ממה שהוא שומע.

 העגל ולכן חרה אפו.

הרי אמרו רבותינו שכל מי ששובר כלים בחמתו הרי  על שבירת הלוחות שאל הבאר יצחק:

 הם מעשה ידיו של הקב״ה?הרי  ,והלוחות הם לא סתם כלי ,הוא כעובד עבודה זרה

שר שלח שליח  וכך דבריהם: על השאלה הזאת ענו רבותינו במדרש שמות רבה )מג א(

לקדש לו אישה, כשהגיע השליח למקום מגורי האישה ראה שהאישה מתנהגת בצורה לא 

צנועה עם איש אחר, לקח השליח את שטר הקידושין וקרע אותו, אמר השליח מוטב 

מאשר  ,של פנויה ואי אפשר יהיה להעניש אותה על התנהגותהשאר במעמד ישהאישה ת

 תהיה במעמד של אשת איש.

אני אשבור את הלוחות וכך אני אציל את עם ישראל בטענה שהם עדיין לא  כך אמר משה:

 קיבלו את התורה ואי אפשר להעניש אותם על עשיית העגל.



 
 

 ראל חטאו בעשיית העגל,עם יש אמר משה לקב״ה:, )מו א( הסבר נוסף כתוב במדרש רבה

ואם אתה לא  ,ואני חטאתי ששברתי את הלוחות, אם אתה מוחל לעם ישראל תמחל גם לי

  אל תמחל גם לי ״ומחני נא מספרך אשר כתבת״. ,מוחל להם

ת הלוחות להראות לעם רמטרת שבי לדעת רבי מאיר שמחה מדוינסק בספרו משך חכמה,

ולכן כאשר עובדים את העגל אין שום  ,ה׳ישראל שקדושה חלה רק עם עושים את רצון 

קדושתו : דוגמא לכך הביא המשך חכמה מבית המקדש. קדושה בלוחות ואפשר לשבור אותם

עד שכוהן גדול רשאי להיכנס לקודש הקודשים רק פעם אחת  ,של המקדש גדולה מאוד

וכשעם ישראל חטא הסתלקה השכינה מבית  ,בשנה לאחר הכנות מרובות וטהרה מושלמת

 ולא קרה לו שום דבר. ,וטיטוס נכנס לקודש הקודשים, טימא אותו קדש,המ

 תה תגובתו של הקב״ה על שבירת הלוחות?יומה הי

״ויאמר ה׳ אל משה פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים וכתבתי על  נאמר בהמשך הפרשה:

 הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת״ )לד א(

שלושה דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב״ה : פז.(רבותינו במסכת שבת ) ודרשו על כך

אמר הקב״ה  אמר ריש לקיש, שנאמר ״אשר שיברת״ ואחד מהם הוא שבירת הלוחות, על ידו

 .חך ששיברת״וישר כי למשה

 

 

 

 

 


