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פרשת כי תשא תשפ"ב
שבירת הלוחות
 by his loving familyז"ל Dedicated in memory of Ophir Agassi
שמות פרק לא פסוק יח

רש"י

ויתן אל משה וגו'  -אין מוקדם ומאוחר בתורה .מעשה העגל
ַיִּתן ֶאל מ ֶֹשה כְּ כַֹּלתֹו לְּ דַ בֵּ ר ִּאתֹו ְּבהַ ר ִּסינַי ְּשנֵּי ֻלחֹת ָהעֵּ דֻת
ו ֵּ
קודם לצווי מלאכת המשכן ימים רבים היה ,שהרי בשבעה
ֻלחֹת ֶאבֶ ן כְּ תֻ בִּ ים בְּ ֶאצְּ בַ ע אֱ ֹל ִּהים:
עשר בתמוז נשתברו הלוחות ,וביום הכפורים נתרצה הקדוש
ברוך הוא לישראל ,ולמחרת התחילו בנדבת המשכן והוקם באחד בניסן :ככלתו  -ככלתו כתיב חסר ,שנמסרה לו תורה
במתנה ככלה לחתן ,שלא היה יכול ללמוד כולה בזמן מועט כזה .דבר אחר מה כלה מתקשטת בעשרים וארבעה קשוטין ,הן
האמורים בספר ישעיה (ישעיה ג יח  -כד) אף תלמיד חכם צריך להיות בקי בעשרים וארבעה ספרים :לדבר אתו  -החקים
והמשפטים שבואלה המשפטים :לדבר אתו  -מלמד שהיה משה שומע מפי הגבורה וחוזרין ושונין את ההלכה שניהם יחד:
לחת  -לחת כתיב שהיו שתיהם שוות:
שמות פרק לב

ֹלהים אֲ ֶשר יֵּלְּכּו לְּפָ נֵּינּו כִּ י זֶ ה
ֹאמרּו ֵּאלָ יו קּום ע ֲֵּשה לָ נּו אֱ ִּ
יִּק ֵּהל ָהעָ ם עַ ל ַאהֲ רֹן וַי ְּ
(א) ַוי ְַּרא ָהעָ ם כִּ י בֹשֵּ ש מ ֶֹשה ל ֶָר ֶדת ִּמן ָההָ ר וַ ָ
מֹשֶ ה הָ ִּאיש אֲ שֶ ר הֶ עֱלָ נּו ֵּמ ֶא ֶרץ ִּמצְּ ַריִּם ל ֹא יָדַ עְּ נּו מֶ ה הָ יָה לֹו... :
ּומ ֶזה ֵּהם כְּ תֻ ִּבים( :טז) וְּ ַה ֻלחֹת ַמע ֲֵּשה
יהם ִּמזֶה ִּ
ּושנֵּי ֻלחֹת הָ עֵּ ֻדת בְּ יָדֹו ֻלחֹת כְּ תֻ בִּ ים ִּמ ְּשנֵּי עֶ בְּ ֵּר ֶ
מ שֶ ה ִּמן הָ הָ ר ְּ
(טו) וַ יִּ פֶן וַ י ֵֶּרד ֹ
ֹאמר ֶאל מ ֶֹשה קֹול ִּמלְּחָ ָמה
ֹלהים הּוא חָ רּות עַ ל הַ ֻלחֹת( :יז) ַו ִּי ְּש ַמע ְּיהֹושֻ עַ ֶאת קֹול ָהעָ ם ְּב ֵּרעֹה וַי ֶ
ֹלהים ֵּהמָ ה וְּ הַ ִּמכְּ ָתב ִּמכְּ ַתב אֱ ִּ
אֱ ִּ
בּורה וְּ ֵּאין קֹול עֲנֹות חֲ לּושָ ה קֹול עַ ּנֹות ָאנֹכִּ י ש ֵֹּמעַ ( :יט) ַו ְּי ִּהי כַאֲ ֶשר ָק ַרב ֶאל ַה ַמחֲ נֶה וַ י ְַּרא
בַ מַ חֲ נֶה( :יח) וַ י ֹאמֶ ר ֵּאין קֹול עֲנֹות גְּ ָ
ּומחֹֹלת וַ יִּחַ ר ַאף מ ֶֹשה ַוי ְַּש ֵּלְך מידו ִּמי ָָדיו ֶאת הַ ֻלחֹת ַויְּשַ בֵּ ר א ָֹתם ַת ַחת ָה ָהר... :
ֶאת הָ עֵּ גֶל ְּ
אתם:
ּוביֹום פ ְָּק ִּדי ּו ָפ ַק ְּד ִּתי עֲלֵּ ֶהם ַח ָט ָ
(לד) וְּ עַ ָתה לְֵּך נְּ חֵּ ה ֶאת הָ עָ ם ֶאל אֲ שֶ ר ִּדבַ ְּר ִּתי לְָך ִּהּנֵּה מַ לְּ ָאכִּ י ֵּילְֵּך ְּל ָפנֶיָך ְּ
רש"י

רמב"ן

(טז) והלחות מעשה אלהים המה  -היה ראוי שיזכיר הכתוב
כל מעשה הלוחות בפסוק ויתן אל משה (לעיל לא יח) ,כאשר
אמר כתובים באצבע אלהים .אבל הזכירו בכאן לספר
במעלתן ,לומר כי לא נמנע משה בכל זה מלשבר אותם ,כי
חרה לו בראותו המעשה הרע ההוא ,ולא יכול להתאפק .או
כענין שהזכירו רבותינו (בשמות רבה ט יא) שפרח הכתב עתה
בבואו בגבול העגל במקום הטומאה והחטא:

(א) כי בשש משה  -כתרגומו ,לשון איחור ,וכן בשש רכבו,
(שופטים ה כח) ,ויחילו עד בוש (שם ג כה) כי כשעלה משה
להר אמר להם לסוף ארבעים יום אני בא בתוך שש שעות.
כסבורים הם ,שאותו יום שעלה מן המנין הוא ,והוא אמר
להם שלימים ,ארבעים יום ולילו עמו ,ויום עלייתו אין לילו
עמו ,שהרי בשבעה בסיון עלה ,נמצא יום ארבעים בשבעה
עשר בתמוז .בששה עשר בא השטן וערבב את העולם והראה
דמות חשך ואפילה וערבוביא לומר ודאי מת משה ,לכך בא
ערבוביא לעולם .אמר להם מת משה ,שכבר באו שש שעות ולא בא וכו' ,כדאיתא במסכת שבת (דף פט) .ואי אפשר לומר
שלא טעו אלא ביום המעונן בין קודם חצות בין לאחר חצות ,שהרי לא ירד משה עד יום המחרת ,שנאמר וישכימו ממחרת
ויעלו עולות :אשר ילכו לפנינו  -אלהות הרבה איוו להם :כי זה משה האיש  -כמין דמות משה הראה להם השטן ,שנושאים
אותו באויר רקיע השמים :אשר העלנו מארץ מצרים  -והיה מורה לנו דרך ,אשר נעלה בה ,עתה צריכין אנו לאלהות ,אשר
ילכו לפנינו( ... :טו) משני עבריהם  -היו האותיות נקראות ,ומעשה נסים היה( :טז) מעשה אלהים המה  -כמשמעו הוא
בכבודו עשאן .דבר אחר כאדם האומר לחבירו כל עסקיו של פלוני במלאכת פלונית ,כך כל שעשועיו של הקדוש ברוך הוא
בתורה :חרות  -לשון חרת וחרט אחד הוא ,שניהם לשון חיקוק אנטייליי"ר בלעז [לחתוך]( :יז) ברעה  -בהריעו ,שהיו
מריעים ושמחים וצוחקים( :יח) אין קול ענות גבורה  -אין הקול הזה נראה קול עניית גבורים הצועקים נצחון ולא קול
חלשים שצועקים וי או ניסה :קול ענות  -קול חרופין וגדופין המענין את נפש שומען כשנאמרין לו( :יט) וישלך מידיו וגו' -
אמר מה פסח שהיא אחת מן המצות ,אמרה תורה (שמות יב מג) כל בן נכר לא יאכל בו ,התורה כלה כאן ,וכל ישראל
משומדים ואתננה להם :תחת ההר  -לרגלי ההר( ... :לד) אל אשר דברתי לך  -יש כאן לך אצל דבור במקום אליך ,וכן
(מלכים א ב יט) לדבר לו על אדוניהו :הנה מלאכי  -ולא אני :וביום פקדי וגו'  -עתה שמעתי אליך מלכלותם יחד ,ותמיד
תמיד כשאפקוד עליהם עונותיהם ופקדתי עליהם מעט מן העון הזה עם שאר העונות ,ואין פורענות באה על ישראל שאין בה
קצת מפרעון עון העגל:
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דברים פרק ט פסוק יז

וָא ְּתפֹש בִּ ְּשנֵּי הַ ֻלחֹת וָ ַא ְּש ִּל ֵּכם מֵּ עַ ל ְּש ֵּתי יָדָ י וָאֲ שַ בְּ ֵּרם לְּ עֵּ ינֵּי ֶכם:
ֶ
רמב"ן

(יז) וטעם ואתפש בשני הלוחות  -גם זה מן התוכחות .יאמר היה עונכם גדול מנשוא ,עד כי בראותי אתכם משחקים לפני
העגל לא יכלתי להתאפק ושברתי הלוחות .והוצרך להזכיר זה ,בעבור שירצה להודיעם ענין הלוחות השניות כאשר יפרש.
ויתכן שירמוז עוד לטובה שעשה עמהם ,כי סכן בנפשו לשבור לוחות האלהים לטובתם ,כאשר אמרו רבותינו (שמו"ר מג א)
מוטב תדון בפנויה ולא באשת איש:

דברים פרק י

ית לְָּך אֲ רֹון עֵּ ץ( :ב) וְּ ֶאכְּ תֹב עַ ל הַ ֻלחֹת
שנִּים וַ ֲעלֵּה ֵּאלַי ָה ָה ָרה וְּ עָ ִּש ָ
(א) בָ עֵּ ת הַ ִּהוא ָאמַ ר יְּקֹוָק ֵּאלַ י פְּ סָ ל לְָּך ְּשנֵּי לּוחֹת אֲ בָ נִּ ים כָ ִּרא ֹ
ֶאת הַ ְּדבָ ִּרים אֲ שֶ ר הָ יּו עַ ל הַ ֻלחֹת הָ ִּראשֹנִּ ים אֲ שֶ ר ִּשבַ ְּר ָת וְּ שַ ְּמ ָתם בָ ָארֹון( :ג) ו ַָאעַ ש אֲ רֹון עֲצֵּ י ִּש ִּטים ו ֶָאפְּ סֹל ְּשנֵּי ֻלחֹת אֲ בָ נִּים
כַמכְּ ָתב הָ ִּראשֹון ֵּאת ע ֲֶש ֶרת ַה ְּדבָ ִּרים אֲ ֶשר ִּדבֶ ר יְּקֹוָק אֲ לֵּ יכֶם בָ הָ ר
ּושנֵּי ַה ֻלחֹת ְּבי ִָּדי( :ד) ַו ִּיכְּ תֹב עַ ל הַ ֻלחֹת ִּ
שנִּים וָ ַאעַ ל ָההָ ָרה ְּ
ָכ ִּרא ֹ
יתי וַ יִּ ְּהיּו ָשם כַ אֲ שֶ ר צִּ ּוַנִּי
וָא ֵּרד ִּמן הָ ָהר ו ָָא ִּשם ֶאת ַה ֻלחֹת בָ ָארֹון אֲ ֶשר עָ ִּש ִּ
ִּמתֹוְך הָ ֵּאש ְּביֹום ַה ָקהָ ל וַיִּ ְּתנֵּם יְּקֹוָק ֵּאלָי( :ה) ו ֵָּאפֶן ֵּ
יְּקֹוָק:
רש"י

(א) בעת ההוא  -לסוף ארבעים יום נתרצה לי ואמר לי פסל לך ,ואחר כך ועשית לך ארון ,ואני עשיתי ארון תחלה ,שכשאבוא
והלוחות בידי היכן אתנם .ולא זה הוא הארון שעשה בצלאל ,שהרי משכן לא נתעסקו בו עד לאחר יום הכפורים ,כי ברדתו
מן ההר צוה להם על מלאכת המשכן ,ובצלאל עשה משכן תחלה ואחר כך ארון וכלים ,נמצא זה ארון אחר היה .וזהו שהיה
יוצא עמהם למלחמה .ואותו שעשה בצלאל לא יצא למלחמה אלא בימי עלי ,ונענשו עליו ונשבה:

