
ב"ה

מזכירה  היא  רבינו,  משה  את  מספידה  כשהתורה 
הגדול  השבח  בתור  הברית  לוחות  שבירת  את 

ביותר שלו. 

היתכן? 

שבירת הלוחות – הישג?
>>

ב"ה

 פרשת כי תשא

חוברת למרצה

לע"נ

הרה"ח הרה"ת ר' גרשון מענדל בן ר' חיים מאיר 
 ע"ה

ולזכות זוגתו תבלחט"א
מרת בתי' תחי'

גרליק
שלוחי כ"ק אדמור למדינת איטליה

נתרם ע"י נכדיהם 
הרב שמואל וחיה מושקא גרינברג ומשפחתם שי'

וויצ'יטה, קנזס
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בשיעור זה נלמד את השיחה הידועה משמחת תורה ה׳תשמ״ז, בה הרבי הסביר שהמעלה הגדולה 

ביותר של משה רבינו היא שבירת הלוחות. הרבי ביסס את ההסבר על פירוש רש״י בפרשתנו 

שמסביר שמשה שבר את הלוחות כדי להציל את בני ישראל כאותו שושבין שקורע את הכתובה 

בשביל להציל את הכלה. 

הרבי אמר את השיחה מתוך בכי והדגיש את גודל מסירות נפשו של משה, שלמרות שהתורה 

הייתה תמצית חייו, והוא הבין והרגיש יותר מכל את קדושת הלוחות שקיבל מהקב״ה בעצמו, 

בכל זאת, למען הצלת בני ישראל שחטאו בעגל, פעל בעצמו לשבור את הלוחות. זוהי מעלתו 

הגדולה ביותר של מנהיג: מסירות נפשו ואת מה שחשוב לו למען העם היהודי.

את  לכולם  להעביר  כדי  ישראל,  כל  לעיני  הלוחות  את  שבר  שמשה  העובדה  את  הדגיש  הרבי 

המסר: אהבת ישראל חשובה יותר מהכול! מנהיג שובר את עצמו ואת החשוב לו למען יהודי 

שני. 

 

הקדמה
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תוכן השיעור:

א. שבירת הלוחות היא המעלה הגדולה ביותר של משה רבינו?........................................................5

בפרשתנו אנו קוראים על משה רבינו ששבר את הלוחות, כשראה את הריקודים של בני ישראל 

סביב העגל )מקור 1(. אנו מוצאים התייחסות מפתיעה לאירוע זה ממש בסיום התורה, שם כתוב 

מעין "הספד" על משה, שמסתיים במילים ״לעיני כל ישראל״. רש״י מסביר, שמלים אלו מרמזות 

על שבירת הלוחות )מקור 2(. 

הרבי שואל: מהי המעלה הגדולה בשבירת הלוחות? עד כדי כך, שבזה אנו מסיימים את ההספד 

על משה, ואת התורה כולה!

ב. הלוחות נשברו למען הצלת עם ישראל...........................................................................................8

לאחר שהקב״ה מחל לישראל על עוון חטא העגל, הוא הורה למשה רבינו לפסול לוחות חדשים, 

שעליהם יכתוב הקב״ה את הדברות מחדש. רש״י מביא מדרש מעניין שמסביר שמשה שבר את 

הלוחות כדי להציל את בני ישראל, כאותו שושבין שקורע את הכתובה בשביל להציל את הכלה, 

ולכן הוא היה זה שצריך לפסול את הלוחות החדשים במקומם. )מקור 3(

שהתורה   - ומשה  בעצמו,  הקב"ה  של  יצירתו  היו  הרי  הראשונים  הברית  לוחות  שואל:  הרבי 

הייתה תמצית חייו - הבין והרגיש יותר מכולם את העוצמה והקדושה שבהם. איך למרות הכל, 

הוא ויתר על הדבר החשוב ביותר בחייו, ושבר את הלוחות כדי להגן על בני ישראל החוטאים? 

ועונה: משה רבינו הרגיש, שכל מעלת התורה היא עבור ישראל. ולכן, כשיש צורך להגן על עם 

ישראל, הוא לא היסס ושבר את הלוחות. 

הוא הבין, שבסופו של דבר, הדבר הנעלה ביותר הוא בני ישראל עצמם. )מקור 4(

ב. משה רבינו ׳אוהב ישראל היה׳.......................................................................................................11

זה מסביר, אומר הרבי, מדוע התורה מסיימת את ההספד על משה במלים אלו. משום שהמעלה 

הגדולה ביותר שאפשר לומר על משה היא, שהוא אהב כל כך את עמו, ולכן היה מוכן לוותר על 

עצמו ועל כל מה שייקר לו, בשביל להגן עליהם ולהצילם. 

כל שאר מעלותיו של משה - הדיבור הישיר עם הקב״ה, האותות והמופתים וכו׳ – ניתנו למשה 

יותר  חשובים  להבין שישראל  לו  שגרמה  בו,  שיקדה  ישראל  האהבת  אך    .)5 )מקור  מלמעלה 

מכל, הייתה מעלה שלו עצמו. 

הדבר  היא  ישראל  אהבת  המסר:  את  לכולם  להעביר  כדי  ישראל,  עם  כל  מול  זאת  עשה  משה 

החשוב ביותר.
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אחד החגים האהובים ביותר על חסידי חב״ד הוא שמחת תורה. שמחת תורה אצל הרבי היא פסגת 
שאיפת כל חסיד. ההקפות של הרבי, הריקודים, התפילות וההתוועדויות היו חוויה נפשית עמוקה 

שחסיד אצר בליבו ואשר נתנה לו כוח וחיות במשך כל השנה.

בשנות החמישים, הנהיג הרבי מנהג חדש. בערב שמחת תורה, הולכים החסידים ל"תהלוכה". 

יוצאים בשעות אחר הצהריים של ערב שמחת תורה מהשכונה  היו  מהי תהלוכה? חסידי חב"ד 
והקפות  בריקודים  כדי להשתתף  יהודיות אחרות  לשכונות  וצועדים  הייטס,  קראון   - החב"דית 
היום  )עד  השונות.  הקהילות  בין  ושמחה  באחדות  להרבות  הייתה  המטרה  אחרים.  כנסת  בבתי 
החסידים עושים זאת, ומתפללי בתי הכנסת השונים מצפים בחיבה לחב"דניקים שמגיעים מרחוק, 

ומוסיפים בשמחה ובריקודים.(

היו חסידים שהלכו לבתי כנסת במרחק שעה הליכה, אחרים במרחק שלוש שעות )מקראון הייטס 
עד קווינס(. עד השעה אחת בלילה כולם כבר היו בחזרה בבית הכנסת הראשי - 770.

באותו זמן, ערך הרבי התוועדות ב-770 שהמשיכה עד שאחרון הצועדים לתהלוכות השונות חזר. 
ב-770,  הרבי  עם  ההקפות  החלו  השונים,  הכנסת  בבתי  חזרו מההקפות  כשכולם  בלילה,  באחת 

הקפות שנמשכו עד לפנות בוקר.

כפי שניתן לנחש, ההליכה במשך שעות ארוכות שבאה על חשבון ההשתתפות בהתוועדות של 
הרבי, הייתה הקרבה לא פשוטה עבור חסידים, אך חזקה עליהם מצוות הרבי ללכת לשמח יהודים, 
והם עשו זאת מתוך שמחה וטוב לבב. )את הדרך חזרה היו עושים בריצה, כדי להספיק מספר דקות 

נוספות מההתוועדות(.

בשנת תשמ״ז, אמר הרבי בהתוועדות שיחה היסטורית מתוך בכי וסערת נפש, בה התייחס לשבירת 
הלוחות על ידי משה רבינו, שמסופר על כך בפרשתנו. שיחה שהסבירה שוב לחסידים, עד כמה 

ראוי לוותר על משהו מעצמך, אפילו משהו רוחני, למען יהודי שני.

פתיחה
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א. שבירת הלוחות היא מעלתו הגדולה של 
משה רבינו?

מקור 1  חומש שמות, ל"א, י"ח; ל"ב, ט"ו-ט"ז, י"ט
בפרשתנו קוראים כיצד משה רבינו קיבל את הלוחות מידי הקב"ה, ירד מן ההר, וכשהוא ראה את 

העגל שיצרו בני ישראל והריקודים סביבו, הוא השליך את הלוחות ושברם. 

ֻתִבים  ֵני ֻלחֹת ָהֵעֻדת ֻלחֹת ֶאֶבן כְּ ַהר ִסיַני שְׁ ר ִאּתוֹ בְּ תוֹ ְלַדבֵּ ַכלֹּ ה כְּ ן ֶאל־מֹשֶׁ תֵּ ַויִּ
ע ֱאלִֹהים׃ ֶאְצבַּ בְּ

ֶעְבֵריֶהם  ֵני  ֻתִבים ִמשְּׁ ֻלחֹת כְּ ָידוֹ  ָהֵעֻדת בְּ ֵני ֻלחֹת  ה ִמן־ָהָהר ּושְׁ ֶרד מֹשֶׁ ַויֵּ ֶפן  ַויִּ
ֻתִבים: ה ֵהם כְּ ה ּוִמזֶּ ִמזֶּ

חֹת׃ ב ֱאלִֹהים הּוא ָחרּות ַעל־ַהלֻּ ב ִמְכתַּ ְכתָּ ה ְוַהמִּ חֹת ַמֲעשֵׂה ֱאלִֹהים ֵהמָּ ְוַהלֻּ

ֵלְך  שְׁ ַויַּ ה  מֹשֶׁ ַחר־ַאף  ַויִּ ּוְמחֹלֹת  ֶאת־ָהֵעֶגל  ְרא  ַויַּ ֲחֶנה  ֶאל־ַהמַּ ָקַרב  ר  ֲאשֶׁ כַּ ַוְיִהי 
ַחת ָהָהר׃ ר אָֹתם תַּ בֵּ חֹת ַוְישַׁ ָדיו ֶאת־ַהלֻּ ִמיָּ

 

מקור 2  חומש דברים, ל"ד, י'-י"ב.
פירוט  עם  משה,  על  הספד  כעין  מופיע  משה,  מות  על  מספרת  שהתורה  לאחר  התורה,  בסיום 

הישגיו ומעלותיו:

ִנים׃  ִנים ֶאל־פָּ ר ְיָדעוֹ ְיהָוה פָּ ה ֲאשֶׁ מֹשֶׁ ִישְָׂרֵאל כְּ  ְולֹא־ָקם ָנִביא עוֹד בְּ

ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְלַפְרעֹה ּוְלָכל־ ָלחוֹ ְיהָוה ַלֲעשׂוֹת בְּ ר שְׁ ְלָכל־ָהאֹתוֹת ְוַהּמוְֹפִתים ֲאשֶׁ
ֲעָבָדיו ּוְלָכל־ַאְרצוֹ׃ 

ל־ִישְָׂרֵאל׃  ה ְלֵעיֵני כָּ ר ָעשָׂה מֹשֶׁ דוֹל ֲאשֶׁ ד ַהֲחָזָקה ּוְלכֹל ַהּמוָֹרא ַהגָּ ּוְלכֹל ַהיָּ

רשי על הפסוקים:
רוֶֹצה: ָכל ֵעת שֶׁ ר ֵאָליו בְּ ס ּבוֹ ּוְמַדבֵּ ָהָיה ִלּבוֹ גַּ אשר ידעו ה' פנים אל פנים. שֶׁ

ָיָדיו:  ּלּוחוֹת בְּ ל ֶאת ַהּתוָֹרה בַּ בֵּ קִּ ולכל היד החזקה. שֶׁ

דוֹל ְוַהּנוָֹרא: ר ַהגָּ ְדבָּ מִּ בַּ ים ּוְגבּורוֹת שֶׁ ולכל המורא הגדול. ִנסִּ

ֵרם  בְּ "ָוֲאשַׁ ֱאַמר  נֶּ שֶׁ ְלֵעיֵניֶהם  ַהּלּוחוֹת  ר  בֹּ ִלשְׁ ִלּבוֹ  שָׂאוֹ  נְּ שֶׁ ישראל.  כל  לעיני 
 -  " ְרתָּ בַּ ר שִׁ ֱאַמר "ֲאשֶׁ נֶּ רּוְך הּוא ְלַדְעּתוֹ, שֶׁ דוֹׁש בָּ יָמה ַדַעת ַהקָּ ְלֵעיֵניֶכם" ִהְסכִּ

: ְרתָּ בַּ שִּׁ ֲחָך שֶׁ ר כֹּ ִיישַׁ

״לעיני כל ישראל״, מרמזת התורה לעובדה שמשה  רש״י מסביר, שבשלוש המלים האחרונות – 
אחת  היא  הלוחות  את  שבר  שמשה  העובדה  אחרות,  במילים  העם.  כל  לעיני  הלוחות  את  שבר 

המעלות וההישגים שמוזכרים ב"הספד" על משה. 
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<< הרבי 

האם שבירת הלוחות הינה הישג גדול יותר מקבלת הלוחות?

והישגיו  מעלותיו  ובו  משה,  על  "הספד"  מעין  כתוב  בתורה,  האחרונים  הפסוקים  בשלושת 
הגדולים: הדיבור הישיר עם הבורא, הנחלת עשרת הדברות לאנושות, הניסים והנפלאות ועוד. 

ההישג האחרון – ולכן החשוב ביותר – הוא שבירת הלוחות. היתכן?

על התיבות "לעיני כל ישראל" שבסיום פ׳ ברכה, סיום התורה כולה - מפרש רש״י: 
והסכימה  לעיניכם,  ואשברם  שנאמר1  לעיניהם,  הלוחות  את  לשבור  לבו  "שנשאו 

דעת הקב״ה לדעתו, שנאמר2 אשר שברת, יישר כחך ששברת".

ולכאורה, תמוה ביותר:

תוכן הכתובים הוא - גודל מעלת משה רבינו: "ולא קם נביא עוד בישראל כמשה 
אשר ידעו ה׳ פנים אל פנים", "לכל האותות והמופתים אשר שלחו ה׳ לעשות בארץ 
מצרים לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו", "ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר 

עשה משה לעיני כל ישראל".

ולכאורה, הפירוש ש״לעיני כל ישראל" קאי על שבירת הלוחות )"שנשאו לבו לשבור 
את הלוחות לעיניהם כו׳"( הוא היפך פשטות הכתובים שתוכנם גודל הפלאת מעלת 

משה:

גם לאחרי ש״הסכימה דעת הקב״ה לדעתו . . יישר כחך ששברת", הרי, שבחו של 
משה הוא - ש״הסכימה דעת הקב״ה לדעתו . . יישר כחך", ולא בעצם הענין דשבירת 

הלוחות!

על  קאי  ישראל"  כל  ש״לעיני  מקרא"  של  ב״פשוטו  רש״י  מפרש  מדוע  כן,  ואם 
שבירת הלוחות - מצד פשוטו של מקרא מסתבר יותר לפרש כשאר פשטני המקרא3, 
ש״לעיני כל ישראל" אינו ענין בפני עצמו, אלא, קאי על "היד החזקה" ו״המורא 

הגדול" ש״הכין אותם ובעבורו נעשו לעיני כל ישראל"?!

גדולות  מעלות  וכמה  כמה  לאחרי  נאמר  ישראל"(  כל  )"לעיני  זה  שענין  ובפרט 
ונפלאות דמשה רבינו,

- "אשר ידעו ה׳ פנים אל פנים", "שהי׳ לבו גס בו ומדבר אליו בכל עת שירצה״4; 
״לכל האותות והמופתים . . בארץ מצרים״; "ולכל היד החזקה", ״שקיבל את התורה 
בלוחות בידיו״5; "ולכל המורא הגדול", "נסים וגבורות שבמדבר הגדול והנורא״4 -

1( עקב ט, יז.
2( שם י, ב.

3( רמב״ן עה״פ. ועוד.

4( פרש״י עה״פ.
5( פרש״י שם — נתבאר בשיחת ש״פ בראשית סי״ב־י"ג.
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בסיום הענין( היא  נימנית  שהמעלה הגדולה ביותר )שלכן  הרי, לא יתכן, לכאורה, 
-"שנשאו לבו לשבור את הלוחות", כלומר, לא זו בלבד שבשבירת הלוחות יש מעלה 
כו׳, אלא עוד זאת, שמעלה זו גדולה יותר מ״המורא הגדול", נסים וגבורות שנעשו 

במשך מ׳ שנה שהיו ישראל במדבר,

ויתירה מזה - מעלה גדולה יותר מ״היד החזקה", "שקיבל את התורה בלוחות בידיו״, 
היינו, שמעלת שבירת הלוחות גדולה יותר ממעלת קבלת הלוחות - דבר הכי תמוה 

ומופרך?!
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מקור 3  חומש שמות, ל"ד, א'
למשה  מורה  הוא  העגל,  חטא  עוון  על  לישראל  מחל  שהקב״ה  שלאחר  קוראים,  אנו  בפרשתנו 

רבינו לפסול לוחות חדשים, שעליהם יחרוט הקב״ה את הדברות מחדש.  

חֹת  י ַעל־ַהלֻּ ִנים ְוָכַתְבתִּ ִראשֹׁ ֵני־ֻלחֹת ֲאָבִנים כָּ ָסל־ְלָך שְׁ ה פְּ אֶמר ְיהָוה ֶאל־מֹשֶׁ ַויֹּ
׃ ְרתָּ בַּ ר שִׁ ִנים ֲאשֶׁ חֹת ָהִראשֹׁ ר ָהיּו ַעל־ַהלֻּ ָבִרים ֲאשֶׁ ֶאת־ַהדְּ

הראשונים  הלוחות  הרי  חדשים?  לוחות  לפסל  ממשה  מבקש  הוא  מדוע 
נוצרו על ידי הקב״ה עצמו. על שאלה זו, עונה רש״י במשל: 

רש"י על הפסוק

ָהַלְך  ל ְלֶמֶלְך שֶׁ ָסל ְלָך ֲאֵחרוֹת. ָמשָׁ ה פְּ ְרתָּ ָהִראׁשוֹנוֹת, ַאתָּ בַּ ה שִׁ פסל לך. ַאתָּ
ָפחוֹת ָיָצא ָעֶליָה  ָפחוֹת, ִמּתוְֹך ִקְלקּול ַהשְּׁ יַח ֲארּוָסתוֹ ִעם ַהשְּׁ ם ְוִהנִּ ִלְמִדיַנת ַהיָּ
ֶלְך ְלָהְרָגּה, אַֹמר לוֹ  ָתּה, ָאַמר ִאם יֹאַמר ַהמֶּ ֻתבָּ ִביָנּה ְוָקַרע כְּ ם ָרע, ָעַמד ׁשוֹשְׁ שֵׁ
ָפחוֹת,  א ִמן ַהשְּׁ ְלקּול ֶאלָּ א ָהָיה ַהקִּ לֹּ ֶלְך ּוָמָצא שֶׁ ַדק ַהמֶּ ָך; בָּ תְּ ֲעַדִין ֵאיָנּה ִאשְׁ
ָהִראׁשוָֹנה,  ְקְרָעה  נִּ שֶׁ ַאֶחֶרת,  ה  ֻתבָּ כְּ ָלּה  תֹב  כְּ ִביָנּה  ׁשוֹשְׁ לוֹ  ָאַמר  ָלּה.  ה  ִנְתַרצָּ
ְכָתב  ב ָלּה בִּ ה ְקֵנה ָלּה ְנָיר ַאֵחר ַוֲאִני ֶאְכתֹּ ה ָקַרְעתָּ אוָֹתּה ַאתָּ ֶלְך ַאתָּ ָאַמר לוֹ ַהמֶּ

ָיִדי.

ל  ה, ֲארּוָסתוֹ שֶׁ ִבין ֶזה מֹשֶׁ וֹשְׁ ָפחוֹת ֵאּלּו ֵעֶרב ַרב, ְוַהשּׁ "ה, ַהשְּׁ בָּ ֶלְך ֶזה ַהקָּ ן ַהמֶּ כֵּ
ָסל ְלָך: "ה ִישְָׂרֵאל, ְלָכְך ֶנֱאַמר פְּ בָּ ַהקָּ

<< הרבי 

משה הכיר במטרתה האמיתית של התורה

לוחות הברית הראשונים היו יצירתו של הקב"ה בעצמו. משה, שהתורה הייתה תמצית חייו, הבין 
והרגיש יותר מכולם את העוצמה והקדושה שבהם. למרות זאת, ויתר על הדבר החשוב ביותר 
בחייו ובאמונתו ושבר את הלוחות, כדי להגן על בני ישראל החוטאים. כיצד הצליח להביא את 

עצמו לכך? 

משה רבינו הרגיש, שכל מעלת התורה היא עבור ישראל. בסופו של דבר, הדבר הנעלה ביותר הוא 
בני ישראל עצמם.

ויובן על פי פירוש רש״י לפני זה בביאור הטעם דשבירת הלוחות... 

ב. הלוחות נשברו למען הצלת עם ישראל
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על הפסוק6 ״פסל לך״ - מפרש רש״י: "משל למלך שהלך למדינת הים והניח ארוסתו 
עם השפחות, מתוך קלקול השפחות יצא עלי׳ שם רע, עמד שושבינה וקרע כתובתה, 
זה הקב״ה,  . המלך   . לו, עדיין אינה אשתך  יאמר המלך להורגה, אומר  אמר, אם 

השפחות אלו ערב רב, והשושבין זה משה, ארוסתו של הקב״ה אלו ישראל"...

על פי זה יש לבאר את שבחו של משה בשבירת הלוחות - "שנשאו לבו לשבור את 
הלוחות . . אשר שברת, יישר כחך ששברת". ובהקדמה:

לכאורה, גם לאחרי הסבר המשל הנ״ל - עדיין אינו מובן כיצד הי׳ משה רבינו יכול 
לשבור את הלוחות:

בלוחות - ישנם כל עניני התורה כולה7, ובתכלית השלימות, .. ובזה גופא - לוחות 
לך  "פסל  בהם  כלוחות אחרונות שנאמר  )דלא  "מעשה אלקים״8"  ראשונות שהיו 
גו'", על ידי משה רבינו, ורק הכתב הי׳ של הקב״ה, "מכתב אלקים"(, לוחות שנעשו 

על ידי עצמותו ומהותו ית׳ בכבודו ובעצמו..

ופשיטא, שמשה רבינו, מקבל התורה, שכל מציאותו היא תורה .. שידיעתו והשגתו 
בתורה היתה בתכלית השלימות  .. בוודאי ידע להעריך את גודל מעלת התורה, ועל 

אחת כמה וכמה לוחות ראשונות, בתכלית השלימות שאין למעלה מזה.

ואם כן, נשאלת השאלה: הן אמת שצריכים להגן על ישראל, אבל אף על פי כן, סוף 
כל סוף, כיצד יכול משה רבינו לשבור את הלוחות הראשונות שנעשו )וניתנו לו( על 

ידי עצמותו ומהותו ית׳ בכבודו ובעצמו?!

והמענה לזה - על פי האמור לעיל - ש״ישראל קדמו":

)מכאן ועד הסוף, נאמרו הדברים בקול חנוק מבכי, כשמידי פעם נקטע הדיבור בבכיות.(

כל מעלתה וחשיבותה של התורה, החל מלוחות הראשונות, היא - בשביל ישראל, 
מקום  ויש  כו'...  רע  שם  כשיצא  ולכן,  ישראל".  בני  אל  דבר  ישראל  בני  את  "צו 
לחשש שמא יפגע הדבר בישראל חס ושלום... - לא מהסס משה רבינו לרגע... ואינו 
מתייעץ עם אף אחד, גם לא עם הקדוש-ברוך-הוא... כביכול, ושובר את הלוחות... 
לוחות שנעשו על ידי מהותו ועצמותו ית׳ בכבודו ובעצמו... דמכיון שכל מעלתה 
וחשיבותה של התורה היא כדי לגלות את מעלתם העצמית של ישראל, הרי, במקרה 
ויש צורך לבחור בתורה או בישראל - אין  שיכול לבוא מזה ההיפך חס ושלום... 
מקום לספק בדבר, ולכן, עומד משה רבינו ושובר את הלוחות )תורה(... כדי להציל 

את ישראל!...

ישראל,  מעם  קטן  חלק  להציל  כדי  אפילו  היא  הלוחות  ששבירת  אלא  עוד,  ולא 

6( תשא לד. א.
7( ראה ירושלמי שקלים פ״ו סה״א. 

8( תשא לב, טז.
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הנמצא במצב ירוד ביותר, שנכשל בחטא העגל:

כל המושג ד״יצא עלי׳ שם רע״ - שייך רק במלך בשר ודם, שיכול לטעות וכו', מה 
שאין כן אצל הקב״ה9 - הרי יודע מלכתחילה "שלא הי׳ הקלקול אלא מן השפחות", 
"ערב רב", כאמרו למשה רבינו "לך רד כי שחת עמך״10, "ערב רב שקבלת כו׳״11. וגם 
משה רבינו, בהיותו "רועה ישראל", ידע והכיר במעלתן של ישראל, שאינם שייכים 
לחטא העגל. ואפילו אותם המעטים מישראל שנכשלו כו׳ - הרי זה אך ורק בגלל 

"קלקול השפחות", ה"ערב רב".

ונמצא, שאין כאן חשש סכנה לכלל ישראל ח״ו. כי אם, לחלק קטן מישראל שנכשלו 
בחטא העגל.

ואף על פי כן, גם כדי להגן על חלק קטן מישראל שנכשלו בחטא העגל )שלאחרי 
הלוחות  את  לשבור  רבינו  משה  מהסס  לא   - כו׳(  למעלתם  ישובו  העונש  קבלת 

הראשונות!...

מקור 4  ספר המאמרים ה׳ת״ש על פי המדרש
שבתורה  מהעובדה  ועונה:  לתורה?  ישראל  או  לישראל  התורה  למה?  קדם  מה  שואל,  המדרש 

כתוב ״צו את בני ישראל״ וכדומה, מוכח שישראל קדמו לתורה.

שני דברים קדמו לעולם, תורה וישראל, ואיני יודע איזה מהם קודם, כשהוא 
אומר צו את בני ישראל דבר אל בני ישראל, אומר אני ישראל קדמו. 

9( ראה פרש״י קרח טז, כב.
10( תשא לב, טז.

11( פרש״י עה״פ.
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ג. משה רבינו ׳אוהב ישראל היה׳

<< הרבי 
שבירת הלוחות מבטאת את גודל האהבת ישראל של משה

המעלה הגדולה ביותר שאפשר לומר על מנהיג היא, שהוא כל כך אוהב את עמו, והוא מוכן לוותר 
על עצמו ועל כל מה שייקר לו, בשביל להגן עליהם ולהצילם. לפיכך, כשהתורה מונה את שבחיו 

של משה, זהו השבח האחרון, החשוב והנעלה ביותר

ונמצא, שבשבירת הלוחות מודגש שבחו של משה רבינו, ואדרבה - שבח הכי גדול:

לאחרי שהתורה מונה כמה וכמה מעלות גדולות ונפלאות דמשה רבינו ]דיבורו של 
ונסים  התורה,  קבלת  מצרים,  דיציאת  ומופתים  אותות  פנים",  אל  "פנים  הקב״ה 
ארבעים שנה שהיו במדבר...[ - מוסיפה התורה ומסיימת  וגבורות שנעשו במשך 
במעלה הגדולה ביותר: "לעיני כל ישראל", "שנשאו לבו לשבור את הלוחות״, מעלה 

גדולה יותר מכל המעלות שלפני זה )כולל - קבלת הלוחות, "היד החזקה"(,

שכן, המעלה הכי גדולה של משה רבינו, רועה נאמן של ישראל, "רעיא מהימנא", 
היא - שכדי להגן על ישראל, צאן מרעיתו, אפילו על חלק קטן מהם שנכשלו בענין 
הכי חמור כו', מפקיר את כל מציאותו )לוחות, תורה(... שהרי התורה )לוחות( היא 
היא עצם מציאותו של משה, ולא עוד, אלא שאינו מהסס לרגע... לשבור את הלוחות 
שנעשו על ידי מהותו ועצמותו ית׳ בכבודו ובעצמו... כדי להגן, כאמור, אפילו על 

אלו שנכשלו בחטא העגל!

וזוהי מעלתו האמיתית של רועה ישראל- שמכיר ומרגיש את מעלתן העצמית של 
ישראל שלמעלה מהתורה )"ישראל קדמו"(, שלכן, שובר את הלוחות כדי להגן על 

ישראל.

האותות  הקב״ה,  עם  הישיר  הדיבור   – קודם  שנכתבו  המעלות  נוספת:  נקודה  מדגיש  הרבי 
ומופתים וכן הלאה – ניתנו למשה מלמעלה. אך האהבת ישראל שיקדה בו, שגרמה לו להבין 

שישראל חשובים יותר מכל, הייתה מעלה שלו עצמו. 

עם  המעלות קשורים  כל שאר  שכן,   - המעלות  מכל שאר  יותר  גדולה  זו  ומעלה 
ניתנו  שאילו  רבינו  משה  מרגיש  אליהן  ביחס  אשר,  מלמעלה,  לו  שניתנו  עניינים 
למישהו אחר, יתכן שהי׳ עושה יותר טוב ממנו, כדברי רבינו הזקן12 בביאור הכתוב13 
מעלתו  כן  שאין  מה  האדמה״,  פני  על  אשר  האדם  מכל  מאד  עניו  משה  "והאיש 
בשבירת הלוחות - אין זה ענין שניתן לו מלמעלה, כי אם, חידוש שלו, "הסכימה 

דעת הקב״ה לדעתו", מצד מעלתם של ישראל שלמעלה מהתורה.

12( ראה סה״מ תקס״ב ע׳ נא. סה״מ תש״י ע' 236. ועוד. 
13( בהעלותך יב, ג.
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משה שבר את הלוחות מול כל עם ישראל, כדי להעביר לכולם את המסר: אהבת ישראל היא הדבר 
החשוב ביותר.  

בשבירת הלוחות כדי להגן על ישראל, מתבטאת גודל מעלתו של משה רבינו באהבת 
הלוחות  את  ושבר  לרגע,  היסס  שלא   – הי׳״14   ישראל  אוהב  רבינו  ״משה   – ישראל 

הראשונות, כדי להגן על ישראל. 

...ופעולה זו עשאה משה רבינו "לעיני כל ישראל", "שנאמר ואשברם לעיניכם״ - כדי 
להראות לכל ישראל עד כמה צריך להיות הענין דאהבת ישראל... ועל ידי זה, לנטוע 

בלבם של כל ישראל עד סוף כל הדורות רגש של אהבת ישראל בתכלית השלימות!

 משיחת ליל שמחת תורה ה׳תשמ״ז, בלתי מוגה
 תורת מנחם תשמ״ז ח״א, עמוד 351
)לשלימות הענין, עיין לקו״ש חל״ד ע׳ 217(

מקור 5  ספר המאמרים תש״י עמוד 236
התורה אומרת על משה רבינו, שהיה עניו מכל האדם. נשאלת השאלה, איך משה רבינו יכל להיות 
עניו יותר מכולם? האם הוא לא היה מודע למעלותיו יוצאות הדופן? החסידות מסבירה, שמשה 
ידע שכל מעלותיו היו בגלל שהקב״ה בחר בו להיות הגואל ונתן לו כוחות מיוחדים לכך. והוא חשב 

שבאם היה נבחר מישהו אחר, אולי ההוא היה עושה זאת יותר טוב... ולכן אין לו במה להתגאות...

וזהו דכתיב ״והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה״. ועם 
היות שידע את הטוב שלו ואשר הוא גבוה במעלה מכל אדם, ומכל מקום היה 
עניו מכל אדם. והוא מפני שידע, אשר כל עניני מעלותיו אשר בהם הוא גבוה 

במעלה ומדריגה מכל אדם, הוא מה שניתן לו מלמעלה, 

וכמו שכתוב ״ותרא אותו כי טוב הוא״. ואיתא במדרש רבה, טוב שמו, טוביה 
שמו, בשעה שנולד משה נתמלאה כל הבית אורה. דכל זה הוא מה שניתן לו 

מלמעלה. 

וחשב דאילו היו אלו הכוחות אצל אחר הי׳ גם כן במדריגה ומעלה זו, ואפשר 
דאחר אם הי׳ לו כחות אלו הי׳ מגלה את הכוחות יותר, ומשום זה הי׳ עניו 

מכל.

מיזם של "משרד השלוחים"
 נוסד בימי השבעה לזכרון ולע"נ הרב גבריאל נח וזוגתו רבקה הי"ד

שלוחי הרבי במומבאי, הודו 12

14( מנחות ס״ה, רע״ב


