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  לוחות הבריתמעשה עשיית   –  יתרופרשת 

עלה  משה רבינו .קבלת רבותינו(רמב"ן שמות כ, ז ד"ה ואני אפרש לך ראה ) עשרת הדברותכל את  אמר להםושם הקב"ה  עם ישראל הגיעו למרגלות הר סיני
ן ָהָהר נאמר "כפי , עשרת הדברות את כתוב הועליהם הי ידיו של ה' י לוחות הברית שהיו מעשהשנ והוריד את להר סיני ֶפן ַויֵֶּרד ֹמֶשה מִּ ַויִּ

ם  ֶזה הֵּ ֶזה ּומִּ יֶהם מִּ רֵּ י ֶעבְׁ נֵּ שְׁ ים מִּ ֻתבִּ ָידֹו ֻלֹחת כְׁ ֻדת בְׁ י ֻלֹחת ָהעֵּ נֵּ ים:ּושְׁ ֻתבִּ ים הּוא ָחרּות ַעל  כְׁ ַתב ֱאֹלהִּ כְׁ ָתב מִּ כְׁ ַהמִּ ָמה וְׁ ים הֵּ ה ֱאֹלהִּ ַהֻלֹחת ַמֲעשֵּ וְׁ
י ַכֲאֶשר ָקַרב ֶאל ַהַמֲחֶנה ", שנאמר שבידו בר את לוחות הבריתיׁש כאשר ירד משה רבינו וראה את העגל הוא אך .טז( –)שמות לב, טו  "ַהֻלֹחת הִּ ַויְׁ

ר ֹאָתם ַתַחת ָהָהר ַשבֵּ ָיָדיו ֶאת ַהֻלֹחת ַויְׁ ְך מִּ לֵּ ַחר ַאף ֹמֶשה ַוַישְׁ ֹחֹלת ַויִּ ֶגל ּומְׁ א ֶאת ָהעֵּ  .)שמות לב, יט( "ַוַירְׁ

י ַעל ַהֻלֹחת שנאמר " ,לוחות שנייםרבינו להכין משה אחר כך הקב"ה ציווה את  תִּ ָכַתבְׁ ים וְׁ אֹשנִּ ים ָכרִּ י ֻלֹחת ֲאָבנִּ נֵּ ָך שְׁ ָסל לְׁ ַויֹאֶמר ה' ֶאל ֹמֶשה פְׁ
תָ  ַברְׁ ים ֲאֶשר שִּ אֹשנִּ ים ֲאֶשר ָהיּו ַעל ַהֻלֹחת ָהרִּ ָברִּ הוא ואחרי שעלה עמהם להר סיני  ,השניים הכין את הלוחות משה רבינו .)שמות לד, א( "ֶאת ַהדְׁ

ם לֹא ָשָתה שנאמר " ,אותם כשעליהם כתובים מחדש עשרת הדברותהוריד  ָלה ֶלֶחם לֹא ָאַכל ּוַמיִּ ים ַליְׁ ָבעִּ ַארְׁ ים יֹום וְׁ ָבעִּ ם ה' ַארְׁ י ָשם עִּ הִּ ַויְׁ
ים: ָברִּ ית ֲעֶשֶרת ַהדְׁ רִּ י ַהבְׁ רֵּ בְׁ ת דִּ ֹתב ַעל ַהֻלֹחת אֵּ כְׁ י לֻ  ַויִּ נֵּ יַני ּושְׁ ַהר סִּ ֶרֶדת ֹמֶשה מֵּ י בְׁ הִּ ן ָהָהרַויְׁ תֹו מִּ דְׁ רִּ ַיד ֹמֶשה בְׁ ֻדת בְׁ   .כט( –שמות לד, כח ) "ֹחת ָהעֵּ

 ?של משה רבינו ידיו , לעומת הלוחות שהיו מעשימעשי ידיו של הבוראשהיו  הראשונים הלוחותל מעלתם ש היהמה , להתבונןויש 

 לפני בריאת העולם והתגשמו במעשה בראשית נוצרולוחות הברית 

ָללּות שהיו  )זוהר פרשת יתרו דף פד ע"ב ד"ה אמר רבי שמעון( רוחניים קודם שנברא העולםהקב"ה יצר לוחות  התורה כל התורה, וקדמו לעולם כמו שכְּ
מו ד"ה רב כהנא אומר )'פרקי דרבי אליעזר' פרק  נבראו מן השמים אלו לוחות .מהרא"ג( רשב"י)'אור החמה' על זוהר פרשת יתרו דף פד ע"ב ד"ה 'רש"א כלא חד' בדעת  קדמה לעולם

, 'זרע שמשון' פרשת כי תשא דף ת עקב פרק ח, י ד"ה כתובים באצבע)פירוש 'הרוקח' פרש ועצמ 'כסא הכבוד'מ ויש אומרים )'תרגום יונתן' שמות לא, יח( 'כסא הכבוד'מתחת  הלוחות(

)פירוש  הכבוד כסאדמות כמשקל ארבעים סאה. והיתה האבן כ ספיר' אבןנאצל ממנה 'שכביכול על ידי 'אש לבנה' , פה ע"ב טור א ד"ה מדרש תנחומא(

ֵאה " כסא הכבוד עצמועל  נאמרש כפי פרשת עקב פרק ח, י ד"ה כתובים באצבע( 'הרוקח' ַמרְּ ירכְּ ֵסא ֶאֶבן ַספִּ מּות כִּ  .)יחזקאל א, כו( )'קהלת יעקב' ערך לו ד"ה לוחות הן( "דְּ
)'אור החמה' על  במציאות גשמית ממשהיו לא ש ,ןסנפרינּומהעשויות י אבנים יקרות תשכעין מחולקת ל נראית היתה הזאת של הלוחות 'האבן'

 .מהרא"ג( רשב"יזוהר פרשת יתרו דף פד ע"ב ד"ה 'רש"א כלא חד' בדעת 

פרשת יתרו דף פד ע"ב ד"ה אמר רבי )זוהר  ערב שבת של )פירוש 'הרוקח' פרשת עקב פרק ח, י ד"ה כתובים באצבע('בין השמשות' הגיע ו ובשעה שגמר ה' את מעשי הבריאה

 התגלו אותם הלוחותאז  ,מהרמ"ק(רשב"י )'אור החמה' על זוהר פרשת יתרו דף פד ע"ב ד"ה 'רש"א כולא חד' בדעת  אחר ששת ימי בראשיתמיד ל ,הראשונה שמעון(
)זוהר פרשת  התפשטו לשני לוחות גשמיים הםעד ש ,נפח בהם והקב"ה ק(מהרמ" רשב"י)'אור החמה' על זוהר פרשת יתרו דף פד ע"ב ד"ה 'רש"א כולא חד' בדעת  הרוחניים

'אור החמה' על זוהר פרשת יתרו דף פד ע"ב ד"ה  ,מהרמ"ק רשב"י)'אור החמה' על זוהר פרשת יתרו דף פד ע"ב ד"ה 'רש"א כולא חד' בדעת  תֹובעשל אבנים מרּו יתרו דף פד ע"ב ד"ה ממה אתעבידו(

כי  אמרו רבותינוועל זה . )'עץ הדעת טוב' למהרח"ו פרשת כי תשא על הפסוק 'ויתן אל משה'( ממשגשמי ן מאבן סנפרינּו תושויהע מהרא"ג( רשב"י'רש"א כלא חד' בדעת 
 .מהרא"ג( רשב"י)'אור החמה' על זוהר פרשת יתרו דף פד ע"ב ד"ה 'רש"א כלא חד' בדעת  )ראה פרקי אבות ה, ו( בין השמשות 'נבראו'הלוחות 

 (' בשם פסיקתא זוטרתאכם וגו'לויגד ')'ילקוט ראובני פרשת ואתחנן על הפסוק  םיהשווים במראוהיו  )'תרגום יונתן' שמות לא, יח( ארבעים סאה יחד שקלו הברית לוחותשני 
 שלשה טפחים ועוביוששה טפחים על ששה טפחים  רחבו היהושאורכו  ד"ה תאנא כתיב( א)זוהר פרשת יתרו דף פד ע" כמו לוח אחד יחד שניהם ראיםנו
וזה  .עשרים וארבע ספרי התנ"ךשנים עשר גוונים מצד אחד ושנים עשר גוונים מצד שני כנגד היו מרוקמים בהלוחות  .גמ' בבא בתרא דף יד ע"א()
ים" שנאמר על הלוחות בפסוקרמז נ ֻתבִּ ֶזה ֵהם כְּ ֶזה ּומִּ )'תיקוני הזוהר'  " יוצא גמטריא עשרים וארבעֶזה"התיבה י פעמים תשכי  )שמות לב, טו( "מִּ

)'אור החמה' על זוהר פרשת יתרו דף פד ע"ב ד"ה 'רש"א  לישראל זמן נתינתםהקב"ה הצפינם עד  שהלוחות נבראוי ואחר .תיקונא שתיתאה דף קמה ע"א ד"ה ובוצינא קדישא(

 .מהרמ"ק( רשב"יכולא חד' בדעת 

 ה' התעופפו ונחקקו בתוך לוחות הבריתפי מעשרת הדברות שנאמרו 

, בהר סיני )'שיר השירים רבה' פרשה א אות ב בדעת רבנן. וראה רמב"ן שמות כ, ז ד"ה ואני אפרש לך קבלת רבותינו. וראה 'תרגום יונתן' שמות כ, ב( כאשר הדברות יצאו מפי ה' יתברך
)זוהר פרשת יתרו  בגוון של אש שחורה (ט ראובני' פרשת עקב על הפסוק 'ויתן ה' אלי' בשם ספר ציוני)'ילקו לישראל כדמות אש מבהקת ונראות האותיות חותהיו פוראז 

שמונה עשרה מיל על גודלו מחנה ישראל שהיה כל את  הקיפו והן .(עיי"ש שמות כ, ב 'תרגום יונתן') זיקים וברקיםכמעין ו דף פד ע"א ד"ה אמר רבי חייא(
רח ועף באוויר פ שיצאל הקֹו כיצד פרשת יתרו תחילת אות ט( 'מכילתא') אז ישראל היו רואיםכל  כאשר ,רבה' פרשה א אות ב()'שיר השירים  שמונה עשרה מיל

ֵבר כל  בתוךוישראל ראו  .שמות כ, א( 'תרגום יונתן') השמים לבעל 'הרוקח' 'סודי רזייא' עפ"י ) ומצוה כל מצוהשל כמה טעמים וכמה הלכות וכמה מדרשים דִּ

  .הלכות הדיבור ד"ה הדבור נברא ומלאך בשם 'ספרי' פרשת האזינו(

שים יש בי, כך כך וכך מצוות יש בי, כך וכך דינים יש בי, כך וכך עונקבלני עליך, "עצמו היה מחזר על כל אחד ואחד מישראל ואומר בר הדיבו
ַרק . ועל זה נאמר "אותה התורה ם אתתוא ומלמדעל פיהם  םשק אותהיה מנומיד הדיבור  ישראל אומר "הן והן", והיו. "וכך גזירות יש בי

ֹאד  ָך מְׁ שְׁ ֹמר ַנפְׁ ָך ּושְׁ ָשֶמר לְׁ ַכחהִּ שְׁ יֶניָך ֶפן תִּ ים ֲאֶשר ָראּו עֵּ ָברִּ ַכח" ,)דברים ד, ט( "ֶאת ַהדְׁ ׁשְּ ים ֲאֶׁשר ָראּו ֵעיֶניָך ֶפן תִּ ָברִּ  'הדיבור'שהיה איך  – "ֶאת ַהדְּ
ָת ַאָתה ַויֶ  יםקֹול ֱאֹלהִּ  ֲהָשַמע ָעםנאמר " ועל זה גם .בלשון הקודש פרשה א אות ב( 'רבה )'שיר השירים עמךמדבר  ש ַכֲאֶשר ָשַמעְׁ תֹוְך ָהאֵּ ר מִּ ַדבֵּ ימְׁ )דברים  "חִּ

י" נאמר וכן ד, לג( ש ָכֹמנּו ַוֶיחִּ תֹוְך ָהאֵּ ר מִּ ַדבֵּ ים מְׁ ים ַחיִּ י ָכל ָבָשר ֲאֶשר ָשַמע קֹול ֱאֹלהִּ י מִּ )'סודי בלשון הקודש שלנו  שדיבר –" ָכֹמנּו" ,)דברים ה, כג( "כִּ

 .הלכות הדיבור ד"ה הדבור נברא ומלאך(רזייא' 

אז  מכוסים שהיו )'שיר השירים רבה' פרשה א אות ב( ותקק אותו בתוך הלוחמיד ח, אשר זר אל הקב"הח הואהדיבור הקיף את מחנה ישראל שאחרי 
תוך תם בחֹו כמוהדברות בלוחות ונחקקו  .(דף קיד ע"א ד"ה והמכתב מכתב . ראה זוהר סבא דמשפטים)זוהר פרשת יתרו דף פד ע"א ד"ה 'אמר רבי חייא' בשם רבי חייא 'אש לבנה'ב

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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'לבנת הספיר' של  את כאשר כוח הקול הגדול של כל דיבר ודיבר שאמר הקב"ה בקע ,הלכות הדיבור ד"ה הדבור נברא ומלאך( 'הרוקח'לבעל  )'סודי רזייא' שעוה
אר נכנסה בחקק בקיעת תֹו 'האש השחורה'ואחר כך  .את האבן 'תולעת השמיר' עין מה שהיתה בוקעתכוהאותיות צורת אר הלוחות בתֹו

ה מַ  ַהֻלֹחתוְׁ . לכן נאמר "פרשת עקב ח, י ד"ה כתובים באצבע( ' על התורההרוקח')פירוש  הדברותאחד ואחד מוכך היה עם כל . האותיות והיתה נראית ככתיבה ֲעשֵּ
ים הּוא ָחרּות ַעל  ַתב ֱאֹלהִּ כְׁ ָתב מִּ כְׁ ַהמִּ ָמה וְׁ ים הֵּ )'כלי נקבעו עליהם מלמעלה לפי שאלו  'ַבלּוחֹות'ולא דווקא " תַהֻלחֹ ַעל " ,)שמות לב, טז( "תַהֻלחֹ ֱאֹלהִּ

 .)יקר' פרשת כי תשא פרק לב, טז ד"ה והלוחות מעשה אלקים

היה אפשר לקרוא כך ש ,שמות כ, ב( 'תרגום יונתן, 'חייאזוהר פרשת יתרו דף פד ע"א ד"ה 'אמר רבי חייא' בשם רבי עפ"י ) היתה מלפנים ומאחור בלוחות חקיקת האותיות
 )'עבודת הקודש' לרב מאיר בן גבאי זצ"ל חלק ד פרק לב ד"ה ולפי שזה דבר קשה( בדרך נסו ,ד"ה אמר רבי יהודה( א)זוהר פרשת יתרו דף פד ע" את מה שכתוב בלוחותמשני הכיוונים 

הם כלומר בסך הכל  – הצדדים של הלוחותשר היה לקרוא את הכתב גם משני שאפ ,הזה נסהועוד היה נס בתוך  .הפוכותהיו האותיות לא 
יםוזהו מה שנאמר " כיוונים.הארבע כל נקראו מ ֻתבִּ ם כְׁ ֶזה הֵּ ֶזה ּומִּ יֶהם מִּ רֵּ י ֶעבְׁ נֵּ שְׁ ים מִּ ֻתבִּ יֶהם, ")שמות לב, טו( "ֻלֹחת כְׁ רֵּ י ֶעבְׁ נֵּ שְׁ פנים ואחור,  –" מִּ

ֶזה" ֶזה ּומִּ היה אפשר לקרוא בלוח ש ,הברית בלוחות היה ראח ועוד נס .לב, טו ד"ה עוד יתכן( פרק תשאאלשיך הקדוש' פרשת כי )' צדדיהםגם משני  –" מִּ
 .)זוהר פרשת יתרו דף פד ע"ב ד"ה 'הא כיצד'( הימיני את כל הדברות של הלוח השמאלי, ובלוח השמאלי את כל הדברות של הלוח הימיני

 את הלוחות ואת משה רבינו הלוחות הברית נׂשא שעל האותיותקדושת 

כי הם היו ( פרק מה אות לד ד"ה והיו הכתובין 'פרקי דרבי אליעזר', רד"ל על ')הרמ"ד וואלי פרשת כי תשא על הפסוק 'ויהי כאשר קרב אל את עצמם יםאהיו נוׂש 'לוחות הברית'
ירושלמי גמ' גמ' ) ח האותיותמכֹו (, 'שפתי כהן על התורה' פרשת עקב על הפסוק 'ואתפוש בשני הלחת'ע"ב )'ליקוטי הש"ס' מהאר"י ז"ל חלק 'כה ה' ' דף מב 'א את עצמֹוׂשבבחינת 'חי הנֹו

את  אוׂשנ האותיותכך ו .קב על הפסוק 'ואתפוש בשני הלחת'()'שפתי כהן על התורה' פרשת ע גוףל 'נשמה'כמו שהיו  תענית פרק ד הלכה ה, עפ"י מדרש תנחומא פרשת כי תשא אות כו(
' דף מב  'ליקוטי הש"ס' מהאר"י ז"ל חלק 'כה ה' פרשת כי תשא אות כו, 'מדרש תנחומא'עפ"י  ירושלמי גמ' תענית פרק ד הלכה ה,גמ' ) ארבעים סאההיה אף שמׂשא משקלם  הלוחות

גם את  ותאם היו נוׂשתשכי מרוב קדּו ,הלוחות()'פרקי דרבי אליעזר' פרק מה ד"ה לקח משה את  שהחזיק בהם גם את משה רבינו ותם היו נוׂשאועמ ,ע"ב(
 .)הרמ"ד וואלי פרשת כי תשא על הפסוק 'ויהי כאשר קרב אל', רד"ל על 'פרקי דרבי אליעזר' פרק מה אות לד ד"ה והיו הכתובין( נוׂשאם

והיה  ,וואלי פרשת כי תשא על הפסוק 'ויהי כאשר קרב אל( )הרמ"ד אםאת כובד מׂש כללמהר סיני הוא לא הרגיש ב הוריד את הלוחותכאשר משה רבינו  לכן
כאילו הוא נוׂשא  פרק מה אות לט ד"ה כבדין על ידיו( 'פרקי דרבי אליעזר'ביאור הרד"ל ) בלבד הימנית )'רבינו אפרים על התורה' פרשת כי תשא לב, טו( הלוחות בידוי נשא את נוׂש

ֵני ֻלֹחת ָהֵעֻדת אמר "נשח, תפּובידו  ן ָהָהר ּוׁשְּ ֶפן ַוֵיֶרד ֹמֶׁשה מִּ ָידֹוַויִּ  למעשהש וכל שכן, (')הרמ"ד וואלי פרשת כי תשא על הפסוק 'ויהי כאשר קרב אל )שמות לב, טו( "בְּ
או אותו נשאלא איך שפנה לרדת מיד  ,בירידה מהר סיני כלל חלטרֹוצריך לא היה  משה רבינו. לכן ואות אוא אותם אלא הם נׂשהוא לא נׂש

ֶפן"בפסוק  עליו וזהו מה שנאמר למטה מן ההר. הלוחות ן ָהָהר ַויֵֶּרד ַויִּ )'אלשיך  ההרן כבר ירד מ תרדל מיד כשפנהללמד ש )שמות לב, טו( "ֹמֶשה מִּ

 .לב, יד ד"ה עוד יתכן כי( פרק הקדוש' פרשת כי תשא

 העגלהסתלקו מחמת טומאת והאותיות שהיו על לוחות הברית פרחו 

יֶלְך כאשר משה רבינו היה על הר סיני, אמר לו ה' " ד כִּ ם רֵּ ָריִּ צְׁ ֶאֶרץ מִּ יָת מֵּ ֱעלֵּ ָך ֲאֶשר ֶהֶֽ ת ַעמְׁ חֵּ שידע משה רבינו על חטאם אף על ו .מות לב, ז()ש "שִּ
רוחות הטומאה שנכנסו בתוך את יבריח את המזיקים ו של הלוחות קף אורםכי חשב שתֹוההר, ן העדיף להוריד את לוחות הברית מ הוא

את התופים והמחולות ואת  ראהאכן ההר עם הלוחות, 'הכתב' שבלוחות ן ירד משה רבינו מ כאשרו .)'מעבר יבק' שפת אמת פרק טז ד"ה ובזה למה( ישראל
י ַכֲאֶשר ָקַרב ֶאל ַהַמֲחֶנה כפי שנאמר " )'פרקי דרבי אליעזר' פרק מה ד"ה לקח משה את( העגל הִּ אַויְׁ ֹחֹלת ַוַירְׁ ֶגל ּומְׁ א" ,)שמות לב, יט(" ֶאת ָהעֵּ כתב' ל' הכוונה –" ַוַירְׁ

ֶגלאת " ראה קודםהוא ש הזה נאמר בפסוקלכן  .שראה, ואין הכוונה למשה ֹחֹלתלפני ה" "ָהעֵּ רב ונשמע קולם על אף שהמחולות היו בהמון " מְׁ
ָיה  משום יותר מאשר עגל קטן, אִּ טומאת מ יותרהיתה גדולה ש "ָהֵעֶגלטומאת "הרגיש תחילה ב'הכתב' ו ,רוחנית ולא גשמיתזו היתה ֶׁשרְּ

ֹחֹלתה"  .פרק מה אות לו ד"ה את התפים ואת המחולות( 'אליעזרפרקי דרבי ')רד"ל על  "מְּ

שת ם היתה טומאת העבודה זרה הקשה, התחילה קדּוששה לא עומדת במקום טומאה, לכן כאשר קרב משה למחנה שן שהקדּויווומכ
וכאשר קרב משה הלוחות להסתלק לה. ומחמת כן הכבידו הלוחות על ידו האחת של משה רבינו עד שהיה צריך להסתייע גם בידו השנייה. 

' שפת אמת )'מעבר יבק שהתגרו בישראל 'תהקליפֹו'ו 'ת הרביםרשּו'מקום  שהיה )הרמ"ד וואלי פרשת כי תשא על הפסוק 'ויהי כאשר קרב אל'( יותר אל מקום הטומאה

 )הרמ"ד וואלי פרשת כי תשא על הפסוק 'ויהי כאשר קרב אל', 'מעבר יבק' שפת אמת פרק טז ד"ה ובזה נדע למה( של הלוחות לגמרי אזי הסתלקה קדושתם ,פרק טז ד"ה ובזה נדע למה(
לח ד"ה ברחו הכתובים  -קי דרבי אליעזר פרק מה אות לז רד"ל על פרפז ע"ב( ) דף )ראה גמ' פסחים ועלה לו למעלה ,הלוחות שהחזיק משה רבינופרח רֹושם הכתב מאותם ו

לנגד עיניו של משה גם ו, )עפ"י 'תרגום יונתן' דברים פרק ט, יז( לעיניהם של ישראל )'ילקוט ראובני' פרשת עקב על הפסוק 'ויתן ה' אלי' בשם ספר ציוני( במראה אש וד"ה ופרחו(
שאפשר לקרוא את התיבה לכן דרשו רבותינו . )פירוש 'הרוקח' פרשת עקב פרק ט, טז( עד לימין כסא הכבוד ןהאותיות למקומ עולותרבינו שראה כיצד 

רּות" בניקודגם  )שמות לב, טז( "ֹחתרּות ַעל ַהלֻ חָ פסוק "" שבָחרּות" ולא השתעבדו  'ריןבני חֹו'האותיות הללו היו שובזה רמזו  ,)ראה פרקי אבות ו, ב( "חֵּ
 .אלקים()'כלי יקר' פרשת כי תשא פרק לב, טז ד"ה והלוחות מעשה  להן פרחושהרי בשבירתן האותיות  ולא התבטלו בביטול הלוחות ,כלל האבן לוחותאל 

בתחילה כאשר ירד . כי הלוחות שמם של השתנההאותיות  פריחתסילוק קדושת הלוחות ושמם של הלוחות העיד על הכתוב בהם, לכן ב
ֻדתמשה רבינו מהר סיני נקראו הלוחות בשם " י ", שנאמר "ֻלֹחת ָהעֵּ נֵּ ן ָהָהר ּושְׁ ֶפן ַויֵֶּרד ֹמֶשה מִּ ֻדתַויִּ יֶהם  ֻלֹחת ָהעֵּ רֵּ י ֶעבְׁ נֵּ שְׁ ים מִּ ֻתבִּ ָידֹו ֻלֹחת כְׁ בְׁ

ים ֻתבִּ ם כְׁ ֶזה הֵּ ֶזה ּומִּ ָיָדיו ֶאת " סתם שנאמר "ֻלֹחתאך בשעת שבירתם הם נקראו " ,)שמות לב, טו( "מִּ ְך מִּ לֵּ ַחר ַאף ֹמֶשה ַוַישְׁ ר ֹאָתם  ַהֻלֹחתַויִּ ַשבֵּ ַויְׁ
יתבתחילה נקראו הלוחות בשם "שים וכן הוא בספר דבר .)שמות לב, יט( "ַתַחת ָהָהר רִּ י " " שנאמרלּוֹחת ַהבְׁ נֵּ ש ּושְׁ ר ָבאֵּ ָהָהר ֹבעֵּ ן ָהָהר וְׁ ד מִּ רֵּ ֶפן ָואֵּ ָואֵּ

ית רִּ י ָיָדי לּוֹחת ַהבְׁ תֵּ י " סתם שנאמר "ֻלֹחת, אך בשעת שבירתם נקראו ")דברים ט, טו( "ַעל שְׁ נֵּ שְׁ ֹפש בִּ ַעל שְׁ  ַהֻלֹחתָוֶאתְׁ ם מֵּ כֵּ לִּ ם ָוַאשְׁ רֵּ י ָיָדי ָוֲאַשבְׁ תֵּ
יֶכם ינֵּ עֵּ  . )רד"ל על 'פרקי דרבי אליעזר' פרק מה אות לה ד"ה וכשראו את התפים( )דברים ט, יז( "לְׁ

י ַהֻלֹחת וָ " בפסוקנרמז גם האותיות מהלוחות  ן שלסילוק נֵּ שְׁ ֹפש בִּ םוָ ֶאתְׁ כֵּ לִּ ַעל שְׁ  ַאשְׁ עֵּ מֵּ ם לְׁ רֵּ י ָיָדי ָוֲאַשבְׁ יֶכםתֵּ שהתיבה  ,)דברים ט, יז( "ינֵּ
ֵכם" לִּ ַאׁשְּ  ונאמר )'רבינו אפרים על התורה' פרשת כי תשא לב, יט( הדברות מתוך הלוחות עשרתכי פרחו להם  –אות 'י' חסרה את הכשהיא " נכתבה ָוָֽ
יֵניֶכם" ֵעָֽ ", שבתחילה היא ֻלֹחת. וכן נרמז סילוק האותיות בתיבה ")'פירוש הרוקח' פרשת עקב ט, יז על הפסוק 'ואשלכם'( " כי היה זה לעיניהם של ישראללְּ

י נכתבה מלאה באות 'ו' כפי שנאמר " נֵּ ש ּושְׁ ר ָבאֵּ ָהָהר ֹבעֵּ ן ָהָהר וְׁ ד מִּ רֵּ ֶפן ָואֵּ י ָיָדי לּוֹחתָואֵּ תֵּ ית ַעל שְׁ רִּ ואילו בשעת השבירה של  ,)דברים ט, טו( "ַהבְׁ
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י וָ הלוחות היא נכתבה חסרה את האות 'ו' שנאמר " נֵּ שְׁ ֹפש בִּ םוָ  ַהֻלֹחתֶאתְׁ כֵּ לִּ י ָיָדי ַאשְׁ תֵּ ַעל שְׁ כדי לרמוז שכאשר הגיעו הלוחות  ט, יז( )דברים "מֵּ
 .)'שפתי כהן על התורה' פרשת עקב על הפסוק 'ואתפוש בשני הלחת'( האותיות מהםלתחומו של העגל פרחו 

 בתחתית הר סיני לששים ריבוא חלקים לוחות הברית הראשונים נשברו 

)'מדרש תנחומא' פרשת כי תשא אות ל, ירושלמי גמ' תענית  נעשו הלוחות כבדים בידי משה רבינו ד"ה וכתב הרמב"ן ז"ל( )'שפתי כהן על התורה' פרשת כי תשא כאשר פרח הכתב

אף  )'פרקי דרבי אליעזר' פרק מה ד"ה לקח משה את הלוחות( והוא לא היה יכול לסבול יותר את כובד משקלם פרק ד הלכה ה, זוהר פרשת ויקהל דף קצה ע"א ד"ה בההיא שעתא(
 פרק מה אות לט ד"ה כבדין()הרמ"ד וואלי פרשת כי תשא על הפסוק 'ויהי כאשר קרב אל', 'מעבר יבק' שפת אמת פרק טז ד"ה ובזה נדע למה, רד"ל על 'פרקי דרבי אליעזר' שניסה לאחוז בשתי ידיו 

ֹפׂש וָ שנאמר " ֵני ַהֻלֹחתֶאתְּ ׁשְּ נפלו הלוחות מידיו של משה לכן ו ,)רד"ל על 'פרקי דרבי אליעזר' פרק מה אות לט ד"ה כבדין. ראה 'אור החיים' דברים ט, יז( )דברים ט, יז( "בִּ
בפסוק בו מופיע  מטעם זה .ב()גמ' ירושלמי גמ' תענית פרק ד הלכה ה, זוהר פרשת ויקהל דף קצה ע"ב ד"ה בההיא שעתא, 'ליקוטי הש"ס' מהאר"י ז"ל חלק 'כה ה'' דף מב ע" רבינו ונשברו

ָיָדיובתיבה "שהושלכו הלוחות לארץ, יש שינוי בין 'הקרי' ו'הכתיב'  ַחר " כפי שנאמר" מִּ ֹחֹלת ַויִּ ֶגל ּומְׁ א ֶאת ָהעֵּ י ַכֲאֶשר ָקַרב ֶאל ַהַמֲחֶנה ַוַירְׁ הִּ ַויְׁ
ָיָדיו  ְך מִּ לֵּ ר ֹאָתם ַתַחת ָהָהרמידו( כתיב: )ַאף ֹמֶשה ַוַישְׁ ַשבֵּ קרב אל המחנה משה רבינו ללמד שכאשר  בא שינוי זהש )שמות לב, יט( "ֶאת ַהֻלֹחת ַויְׁ

)הרמ"ד וואלי פרשת כי תשא על הפסוק 'ויהי כאשר  נפלו ונשברוהם לסובלם והיה יכול כך לא על מנת להחזיק את הלוחות, אך גם בשתי ידיו  הוא נעזר ממש

 .קרב אל'. וראה 'רבינו בחיי' שמות לב, טו ד"ה וידוע כי היה(

ר ֹאָתם ַויַ , שנאמר "ולא בהר עצמו , הם מיד נגעו בקרקע שתחת ההרשל משה וכשהושלכו הלוחות מידיו ַשבֵּ ָיָדיו ֶאת ַהֻלֹחת ַויְׁ ְך מִּ לֵּ ַתַחת שְׁ
 הדש על ידי מצות ההגבלה ולא קרבשה כי ההר היה כולו קֹום הקדּורה ׁשה שֹותכל זמן שהיה משה רבינו עדיין בהר היש .)שמות לב, יט( "ָהָהר

וראו הלוחות את מעשה העגל  על 'פרקי דרבי אליעזר' פרק מה אות מא ד"ה שנאמר וישבר( )רד"ל ירד מן ההר וקרב למחנההוא כש אךשם, ל 'מאהח הטּורּו'
פרק מה אות מא ד"ה שנאמר  'פרקי דרבי אליעזר')רד"ל על  נשברוהושלכו וו ,פרח הכתב וכבדו עליו הלוחות מיד )'כלי יקר' שמות לב, טז ד"ה ומה שלא שבר( בתחתית ההר

ר יבקי תורה אשר היו רמוזים בין כל דלששים ריבוא שברים כמספר האותיות של דקדּו (' בשם הילקוט שמעוניומה שלא שבר'טז ד"ה 'כלי יקר' שמות לב, , וישבר
לוחות תוך פלא ב רחכל דקדוקיה ואותיותיה נכללו באֹוכי כל התורה כולה על  ,(עיי"ש )מאמר 'מאה קשיטה' להרמ"ע מפאנו סימן לו ר בעשרת הדברותיבדו

 .(. וראה להלןחלק שלישי פרק שישי להרמ"ע מפאנו )'מאמר הנפש' הברית

 טפחיםדלם שש על שש היה גֹועוד שו ,ןנשברו הלוחות, שהרי הם היו עשויים מאבן חזקה הנקראת סנפרינּועצמה לא מהנפילה ש יש אומרים
)'שפתי כהן על התורה' פרשת עקב על הפסוק 'ואתפוש בשני  ונתבכוונה מכּו ושבר אותםאלא שמשה רבינו הלך  –בה אדם מנפילה של גֹורק ולא יכלו להישבר 

ד"ה ומה  'כלי יקר' על התורה פרשת כי תשא פרק לב, טז) נפלו לארץהם ו ,שהשראה שפרחה מהם הקדּו יאחר )'פענח רזא' פרשת כי תשא על הפסוק 'וישבר אותם'( בידיו (הלחת'

ֵלְךשנאמר " 'שפתי כהן על התורה' פרשת עקב על הפסוק 'ואתפוש בשני הלחת'(שלא,  ָיָדיו ֶאת ַהֻלֹחת  ַוַיׁשְּ ַׁשֵברמִּ )'פענח רזא' פרשת כי תשא על  )שמות לב, יט( "ַתַחת ָהָהר ֹאָתם ַויְּ

אמר לו מעשה זה ועל . )'שפתי כהן על התורה' פרשת עקב על הפסוק 'ואתפוש בשני הלחות'( כוח החטא של ישראלרק מלשוברם  עלה בידוגם אז ו. (הפסוק 'וישבר אותם'
תָ ה' "יישר כוחך  ַברְּ  .וראה מדוע שיבר את הלוחות ב'מדרש תנחומא' פרשת כי תשא אות ל' ואכמ"ל() (רש"י דברים לד, יבוראה , 'ילקוט שמעוני' פרשת עקב רמז תתנדראה ) "ֶׁששִּ

 האותיות שפרחו מהלוחות הראשונים חזרו ונחקקו בלוחות השניים

יםַויֹאֶמר ה' ֶאל ֹמֶשה ", שנאמר אבנים חדשות ללוחות הברית השניים ה' יתברך ציוה את משה רבינו לפסול אֹשנִּ ים ָכרִּ י ֻלֹחת ֲאָבנִּ נֵּ ָך שְׁ ָסל לְׁ  "פְׁ
)'מדרש תנחומא'  הלו, ומשם חצב משה רבינו שני לוחות אבניםוגילה הקב"ה למשה רבינו מחצב של אבן סנפרינון בתוך א לצורך כך .)שמות לד, א(

' על התורה הרוקח'פירוש ) אפשר היה לחצוב אי כי ,על ידי ברזל םחצבאך לא  .(, 'רבינו בחיי' שמות לד, א ד"ה ובמדרשפרק מו ד"ה רב כהנא 'פרקי דרבי אליעזר', פרשת עקב אות ט

והראה לאבנים  שרצה לחצוב ירטט על אבנים מהׂשהוא אלא  ' פרשת כי תשא לד, א ד"ה לך שני(על התורה הרוקח'פירוש ) האבנים ןאת אותלבקוע ו פרשת עקב י, ג(
כמו ו ,נחצבוהלוחות  פרשת כי תשא לד, א ד"ה לך שני(הרוקח 'פירוש ) ואז במעשה נס פרשת עקב פרק י, ג( 'הרוקח'פירוש ) ם הנכבד שהיה על המטה שלום הׁשאת ׁש

 .י, ג(פרק  פרשת עקבעל התורה'  הרוקח'פירוש ) לגמרי לשני הלוחות הראשוניםדומים הלוחות השניים  נעשוו .לעת השמיראבני האפוד על ידי תֹו שנחצבו

 על מנת בהר סיניש שהקרוב אל הקדּו לא היה וגם משה עליהם הכתבעם הם עדיין לא היו  השניים כאשר משה רבינו חצב את הלוחות
הוא כאשר אך . אםכובד מׂשעד להר סיני, מחמת את אותם על כתפיו את את הלוחות בשתי ידיו ואף לׂשלׂשהיה מוכרח  הואלכן  ,שתסייע לו

 עלה משה רבינו עם כאשר לכן בלבד.אחת הליטול את הלוחות בידו  היה יכולואז  ,סייעה בעדוכבר א ' שהיתה בהר סיני הישההקדּו'הגיע אל 
סֹ " נאמר הוא חצבהלוחות השניים ש פְׁ ים ָכרִּ ַויִּ י ֻלֹחת ֲאָבנִּ נֵּ ים ל שְׁ ם ֹמֶשהאֹשנִּ כֵּ יַני כַ ַבבֹ  ַוַישְׁ קַ ֶקר ַוַיַעל ֶאל ַהר סִּ ָּוה ה' ֹאתֹו ַויִּ י ֲאֶשר צִּ נֵּ ָידֹו שְׁ ח בְׁ

יַני"עלה הוא אשר כ אך ,אם הכבדמׂשמחמת  בשתי ידיוהיו הלוחות בתחילה ש שמות לד, ד() "יםֻלֹחת ֲאָבנִּ   אזי שההתקרב אל הקדּוו "ֶאל ַהר סִּ
ַקח נאמר "ש ביד אחת בלבדלהחזיקם  והיה יכולהסתייע בעדו  ָידֹוַויִּ ים בְּ ֵני ֻלֹחת ֲאָבנִּ , 'אלשיך הקדוש' )הרמ"ד וואלי פרשת כי תשא על הפסוק 'וישכם משה בבקר' "ׁשְּ

 .(פרשת כי תשא פרק לד, ד ד"ה אך הנה בא

היו דומים ללוחות הראשונים, רק הם ובזה  )'פרקי דרבי אליעזר' פרק שלישי ד"ה עשרה דברים עלו במחשבה( לוחות השניים עלו במחשבה כבר בבריאת העולםה
ולא היה הפרש בין הכתיבה  .על פרקי דרבי אליעזר פרק שלישי אות לח ד"ה ולוחות השניים( )ביאור הרד"ל שלא נבראו אז ממש כמו שנבראו הלוחות הראשונים

ֹתב ַעל ַהֻלֹחת שנאמר " שנייםלוחות הלוחות הראשונים לבש כְׁ אשֹוןַויִּ רִּ ָתב ָהֶֽ כְׁ יֹום  ַכמִּ ש בְׁ תֹוְך ָהאֵּ יֶכם ָבָהר מִּ ֶבר ה' ֲאלֵּ ים ֲאֶשר דִּ ָברִּ ת ֲעֶשֶרת ַהדְׁ אֵּ
ָליַהקָ  נֵּם ה' אֵּ תְׁ ה' למשה רבינו כי הוא יכתוב על הלוחות השניים את וכפי שהבטיח  ,)דברים י, ד( )'שפתי כהן על התורה' פרשת עקב ד"ה ויכתוב על הלוחות( "ָהל ַויִּ

כָ שנאמר " ,הדברים שהיו על הלוחות הראשונות י ַעל הַ וְׁ תִּ יםֻלֹחת ַתבְׁ ָברִּ בַ ֹחת ָהרִּ ֲאֶשר ָהיּו ַעל ַהלֻ  ֶאת ַהדְׁ ים ֲאֶשר שִּ תָ אֹשנִּ אמר נ, )שמות לד, א( "רְׁ
יםֶאת "בפסוק  ָברִּ 'כלי יקר' פרשת כי תשא פרק לב, טז ד"ה ') מהם שהיו על הלוחות הראשונים ופרחּו ממש אותם הדבריםהם לפי ש " ולא "כדברים",ַהדְּ

 .'צרור המור' פרשת כי תשא ד"ה אבל הראשונים אמר בהם( והלוחות מעשה אלקים,

לוחות ואילו ב לה,הכתב שבהם היה מלמעוגם  גוף הלוחותלוחות הראשונים בשהוא  ,שנייםהראשונים ללוחות הלוחות הההבדל בין כל 
 על כפי שנאמר ,כתב עליהםשזה הוא כי ה' יתברך  ,מלמעלה היה הכתב שבהם ואילועל ידי משה רבינו  היה מלמטה שנעשה השניים גופם

ֹתב" לוחות השנייםה כְׁ י" למשה רבינו אמר ה'הוא מה שוכן  .וואלי פרשת כי תשא על הפסוק 'לחם לא אכל ומים לא שתה'( )הרמ"ד )דברים י, ד(" ַעל ַהֻלֹחת ַויִּ תִּ ַתבְׁ ָכֶֽ ַעל  וְׁ
ים ֻלֹחתהַ  ָברִּ )'אלשיך  שנשברואת אותם הדברים שהיו בלוחות הראשונים קודם  יכתוב עליהם אמר שהוא עצמושה' כלומר  )שמות לד, א( "ֶאת ַהדְׁ

 ס' תלויות בדרך נס'-מ' ו'היו אותיות  בהםלכן גם  ,בלוחות השנייםגם  שרוחניות הכתב היתה ומשום .ד"ה ובא להגזים( א, דל פרשת כי תשא פרקהקדוש' 
 .ג ע"א( )'אלשיך הקדוש' פרשת כי תשא פרק לד, כז ד"ה וזה יתכן רמז( –ב ע"ב דף קד ע"א, מגילה  דף שבתגמ' )ראה 
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ין הטומאה על ידי משה רבינו יהיות שכבר נהרס בנ ,והם התקיימו ועמדו במקומם בכל קדושתם האותיות כבר לא פרחּו השנייםלוחות המ
ֶפן וָ " על הלוחות השנייםלכן נאמר . שנגררו אחריהםבדים ובעֹו של העגל נים הרשעיםונעשה דין בבֹו ן ָהָהר וָ ָואֵּ ד מִּ רֵּ ם ֶאת ַהֻלֹחתאֵּ ָארֹון בָ  ָאשִּ

י  יתִּ יּו ָשםֲאֶשר ָעשִּ הְׁ י ה'כַ  ַויִּ ַּונִּ יּו ָשם" ,ה(דברים י, ) "ֲאֶשר צִּ הְׁ ֲאֶשר כַ " .לוחות הראשוניםהכמו אצל  לא פרחה קדושתםם ונשארו ששכלומר  –" ַויִּ
י ה' ַּונִּ שה של הלוחות הראשונים להסתלק מפני קלקולם של ישראל, הוא הפה שגזר על הקדושה של לרמוז שהפה שגזר על הקדּו –"  צִּ

 .פרשת עקב על הפסוק 'ואשים את הלוחות בארון(שהיה תלמיד חבר לרמח"ל הרמ"ד וואלי ) כי כבר נתקן הקלקול כראוי ,הלוחות השניים שתתקיים

 בתוך עשרת הדברות שבלוחות הברית נכללוכל תרי"ג מצוות התורה 

 )'רקנאטי' על פרשת יתרו בשם ספר הבהיר ד"ה ובכלל העשרה נכללין, עפ"י זוהר פרשת יתרו דף צ ע"ב ד"ה תאני רבי אלעזר( באותם עשרת הדברות ותכל תרי"ג המצוות היו כלול
כל מצות התורה וגזירות דרבנן ועונשיהם וענפיהם  כולל ,הרוקח' על ספר היצירה פרק א ד"ה נתיבות למה אמר()פירוש בעל ' ולא נעדרה אפילו מצוה אחת בתוכם

)זוהר פרשת יתרו דף צ ע"ב ד"ה הני  בסודות התורה ובתחתוניםכל מה שיש בעולמות העליונים ובכלל זה  .)זוהר פרשת יתרו דף צ ע"ב ד"ה תאני רבי אלעזר( ושורשיהם

כל דיבור ודיבור שיצא מפי "כי  אמרו רבותינו השבעים פנים שבאותם הדברותכנגד ו. על כל שבעים פנים שבתורה ,עשר אמירן ד"ה וכלא הוה(
כל  כללוהלוחות  ועוד .שנים ושלושים ליום שני של שבועות דף קנט ע"א()'בית מועד' לר' מנחם רבא סוף דרוש  )ראה גמ' שבת דף פח ע"ב בשם ר' יוחנן( "הגבורה נחלק לשבעים לשונות

מתן בזמן לפני עם ישראל  התגלהכל הכך ו .להרמ"ע מפאנו פרק יז אות כח ד"ה ובמה שהיה( 'מאמר חיקור דין')'יד יהודה' על  התירלר ולאסֹומה שעתיד תלמיד ותיק 
 .)זוהר פרשת יתרו דף צ ע"ב ד"ה הני עשר אמירן ד"ה וכלא הוה( בתוך לוחות האבנים עשרת הדברות ונחקק

י ה'"בדיבר  .אותם ומנּו 'עשרת הדברות'תלויות בכל אחד מ מהתורה יגו להבין כמה מצוותרבותינו הש  .מצוות שמונים – )שמות כ, ב( "ָאֹנכִּ
ָך"בדיבר  ֶיה לְׁ הְׁ ָשא"בדיבר  .מצוות ששים – )שמות כ, ג( "לֹא יִּ  – )שמות כ, ח(" יֹום ַהַשָבת ָזכֹור ֶאת"בדיבר  .מצוות ארבעים ושמונה – )שמות כ, ז( "לֹא תִּ

יָך"בדיבר  .מצוות שבעים וחמש ד ֶאת ָאבִּ ַצח"בדיבר  .מצוות שבעים ושבע – )שמות כ, יב( "ַכבֵּ רְׁ לֹא "בדיבר  .מצוות חמשים – )שמות כ, יג( "לֹא תִּ
ָאף נְׁ ֹנב"בדיבר  .מצוות ושמונהחמשים  – )שמות כ, יג( "תִּ גְׁ ֲעָך"בדיבר  .מצוות חמשים ותשע – )שמות כ, יג(" לֹא תִּ רֵּ חמשים  – )שמות כ, יג( "לֹא ַתֲעֶנה בְׁ
ֶעָך"בדיבר  .מצוות ייםושת ית רֵּ ֹמד בֵּ )ביאור  שש מאות ושלוש עשרה מצוות התורההם סך הכל וב. מצוות חמשים וארבע – )שמות כ, יד( "לֹא ַתחְׁ

 .(, פירוש בעל 'הרוקח' על ספר היצירה פרק א ד"ה נתיבות למה אמר('ועם ההתחקות המרובה' ' )בתרגום לשון הקודש:וענד אלרצד'הרס"ג על ספר היצירה פרק ראשון הלכה ראשונה ד"ה 

, טור א ד"ה ובזה מבוארים פרשת וילך דף מט ע"א' אלעזר רוקח לר)'מעשה רוקח'  דברות הראשונותבפסוקים של ה והרמז לכך כי ,בעשרת הדברות כל המצוות נכללו

ג תרי" ןשה )ראה 'תיקוני הזוהר' תיקון סט דף קיא ע"ב ד"ה ומתחיל בב' דאיהי( בדיוק כת"ר אותיותיש  ('מעשה רוקח' על המשניות מסכת עוקצין דף קכא כ"א טור ב ד"ה ובמדרש הנעלם
'עץ הדעת טוב' למהרח"ו פרשת יתרו ד"ה 'עוד נוכל לומר כי  ,על ספר היצירה פרק א ד"ה נתיבות למה אמר פירוש בעל 'הרוקח''במדבר רבה' יח, כא ד"ה אמר רבי אמי, ) אותיות כנגד מצוות התורה

'של"ה הקדוש'  ,ת טוב' פרשת יתרו ד"ה 'עוד נוכל לומר כי הרגיש')'עץ הדע שבע מצוות דרבנן אותיות כנגד ועוד ז' ('מעשה רוקח' פרשת וילך דף מט ע"א טור א ד"ה ובזה מבוארים, הרגיש'

כאשר שבע אותיות אלו הן  ,('מעשה רוקח' פרשת וילך דף מט ע"א טור א ד"ה ובזה מבוארים, שער האותיות תחילת אות ב ד"ה 'בריות כתיב ואהבת', 'מעבר יבק' מנחת אהרן פרק ו ד"ה קישוט
ֵרֶעָך" תיבותה  .(פרשת יתרו ד"ה 'עוד נוכל לומר על ספר היצירה פרק א ד"ה נתיבות למה אמר, 'עץ הדעת טוב' למהרח"ו )פירוש בעל 'הרוקח' בסוף עשרת הדברותש כ, יד( )שמות "ֲאֶׁשר לְּ

 בלוחות הראשונים היה יודע את כל התורה כולה שהתבונןכל מי 

התורה כולה בכל דקדוקיה ופרטיה ובכל סודותיה היקרים  כלאת סתכל בהם היה לומד שההלוחות הראשונים היתה שכל מי של  םמעלת
ַהֻלֹחת מַ . וזה נרמז בפסוק "והנחמדים ים הּוא וְׁ ַתב ֱאֹלהִּ כְׁ ָתב מִּ כְׁ ַהמִּ ָמה וְׁ ים הֵּ ה ֱאֹלהִּ יוצא גמטריא  –" ָחרּות" ,)שמות לב, טז( "ֹחתָחרּות ַעל ַהלֻ ֲעשֵּ

 ומשה רבינו שזכה לקבלםמצוות שהם כללות כל האורות שהיו בלוחות. הש יקר לכל תרי"ג כי הלוחות האלו היו מלבּו ,תרי"ג עם הכולל
)הרמ"ד וואלי פרשת כי תשא על הפסוק  ולא היה דבר בסודותיה שהיה נסתר מעיניו , ולפיכך למד את כל התורה בלי טורח ועמל,הסתכל בהם כל צרכֹו

 להמבי"ט )'בית אלקים' אל משה בהר סיני נמצאים קרובגם יהושע ושבעים הזקנים שהיו  לראות את הלוחות הראשוניםוכן זכו  .'והלוחות מעשה אלקים'(

 .שער היסודות פרק יב ד"ה דברות האחרונים(

תורה משתכחת הלא היתה  ואז ,לא היו נשברים הלוחות הראשונים )'יד יהודה' על מאמר חיקור דין חלק ב פרק טז אות יח( רחים בעגלסֹוישראל אם לא היו 
היו ידיו של משה  אזו .)'שמו אברהם' לר' אברהם פלאג'י חלק ב דרוש יג להספד ד"ה ומאחר עלות כל זה( בעקבות שבירת הלוחותכפי שהיה  נד ע"א(דף )עירובין  ראלמיש

)'מאמר  ולהיות תשמיש קדּושה לכסא כבודם של הלוחות )'יד יהודה' על מאמר חיקור דין חלק ב פרק טז אות יח( להחזיק תמיד את הלוחות ֱאמּוַנת ֻאַמןרבינו 

עיניו היו רואות כפי כוחו את כל להסתכל ולהתבונן בלוחות ואז היה יכול כל תלמיד ותיק ו .חיקור דין' להרמ"ע מפאנו חלק ב פרק טז ד"ה 'ולולא סרחנו' ועיי"ש(
 על הלוחות כבר נחרתש כי כל מה שעתיד תלמיד לחד .)'מאמר חיקור דין' להרמ"ע מפאנו חלק ב פרק טז ד"ה ואלו זכינו( תים עליהםדקדוקי התורה שהיו חרּו

 ולדבר זה .חיקור דין חלק ב פרק טז אות כג()'יד יהודה' על מאמר  ר תעלומות חכמהֹוויוציא לא בהםמתין עד שאותו התלמיד יתבונן הו ,ברמז נפלא הראשונים
 .)'יד יהודה' על מאמר חיקור דין חלק ב פרק טז אות יח אות כב( ייםכבר לא הועילו הלוחות השנ

לפיכך נגזר עליהם שיצטרכו  ,על הפסוק 'והלוחות מעשה אלקים'( )הרמ"ד וואלי פרשת כי תשא לא זכו לקבל את הלוחות הראשונים השלמים ישראל שחטאו
מתוך טלטול  (דף פט ע"א טור א ד"ה מדרש ילקוט 'זרע שמשון' פרשת כי תשא, )הרמ"ד וואלי פרשת כי תשא על הפסוק 'והלוחות מעשה אלקים' העולם חקדֹותורה בכל טורח ו ללמוד

עמל  צריכיםהם  על ידי צפייה בלוחות הבריתשילמדו במקום כך ו .)'זרע שמשון' פרשת כי תשא דף פט ע"א טור א ד"ה מדרש ילקוט( טירוף הדעת וחוסר מזונותו
וריבוי  בא משבירת('קהלת יעקב' ערך 'שכ' ד"ה השכחה עפ"י ) תורהה של שכחה תוךוגם זה מ ,טז אות כד ד"ה ושועתינו()'יד יהודה' על מאמר חיקור דין חלק ב פרק  כלויגיעת הׂש

 עמלםכל שכר כפול ומכופל על  וקבליישראל  ,בימות המשיחעתיד לבוא אמנם ל .'טעמי המצוות' לרבינו מנחם הבבלי מצוות לא תעשה מצוה רפד(עפ"י ) מחלוקות
ויהיו על ידיו של  )מאמר 'מאה קשיטה' להרמ"ע מפאנו סימן לו( תםקדמּול ורהלוחות הראשונים יחזגם ואז  ,)'זרע שמשון' פרשת כי תשא דף פט ע"א טור א ד"ה מדרש ילקוט( זה

במהרה  (עתידים להיות אי"ההנפלאים שבדברים עיי"ש עוד ו .' להרמ"ע מפאנו דף ט בסופו ד"ה 'הדרן לסעודה' )'מאמר שבתות ה' לפני עם ישראל םהעמ ילךמשה רבינו, אשר 
 בימינו, אמן.

 

 

 העלון גם לעילוי נשמת:

מאיר בן משה ז"ל, יונה 

ז"ל, ברטה בן שמואל 

בתיה בת מאיר ז"ל, 

חיים בן לייב ז"ל, מרים 

 בת שמואל ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

העלון גם 
לעילוי 

 נשמת:

אליהו בן 

 ז"ל ג'נֵּט

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

העלון גם לעילוי 

 נשמת:

רחל בת גרשון 

הנולדת משרה 

 ז"ל אשת דוד

 נלב"ע א' בשבט התשע"ט

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

 העלון גם להצלחת 

  יהודית בת ורדה רוזיטה

 וכל משפחתה
 

העלון גם 

 לרפואת

יריב בן 

 הי"ויהודית 

העלון גם לעילוי 

 נשמת:

יצחק בן 

 ז"לרבקה 

הרב יצחק 

שלמה בן שרה 
 זצ"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון גם 
 לעילוי נשמת:

שרה 

סילבי בת 

 ז"לעזיזה 

 ת. נ. צ. ב. ה.

 

העלון גם לעילוי 

 נשמת:

 אהרן בן עזיזה
 ז"ל

ָיה בת  ֶלט ָעלְׁ ָארְׁ
פֹורטּון 
 ז"למסעּודה 

 ת. נ. צ. ב. ה.

 גם לרפואתהעלון 

ציונה שושנה 

מּון  בת חנה בֵּ
 הי"ו

אליהו בן 

ָהר   הי"וגֹובְׁ

שה' ברחמיו ישלח 

 ם רפואה שלימהלה
 

ניתן להקדיש את העלון לרפואה או לעילוי נשמת בטל' 
. וכן ניתן לשלוח הערות/הארות ולקבל 052-7675933

 tora.haim@gmail.comאת העלון במייל  
 

העלון גם 

 לרפואת

בן שמעון 

 ו"הי אשָ יעִּ 

 בת ברטה 

 ו"הי החָ יבִּ סַ 
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