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מקור 1  חומש שמות, ל"א, י"ח; ל"ב, ט"ו-ט"ז, י"ט
ֶאֶבן  ָהֵעֻדת ֻלחֹת  ֵני ֻלחֹת  ִסיַני שְׁ ַהר  בְּ ִאּתוֹ  ר  ְלַדבֵּ תוֹ  ַכלֹּ ה כְּ ן ֶאל־מֹשֶׁ תֵּ ַויִּ

ע ֱאלִֹהים׃ ֶאְצבַּ ֻתִבים בְּ כְּ

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

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

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 ֵלְך ִמיָּ שְׁ ַויַּ

 

מקור 2  חומש דברים, ל"ד, י'-י"ב.
ִ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

א. שבירת הלוחות היא מעלתו הגדולה של 
משה רבינו?
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<< הרבי 

האם שבירת הלוחות הינה הישג גדול יותר מקבלת הלוחות?

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

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

בעצם הענין דשבירת הלוחות!

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

ישראל"?!

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

1( עקב ט, יז.
2( שם י, ב.

3( רמב״ן עה״פ. ועוד.
4( פרש״י עה״פ.
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״שקיבל את התורה בלוחות בידיו״5; "ולכל המורא הגדול", "נסים וגבורות 
שבמדבר הגדול והנורא״4 -

הרי, לא יתכן, לכאורה, שהמעלה הגדולה ביותר )שלכן נימנית בסיום הענין( 
זו בלבד שבשבירת  לא  כלומר,  לבו לשבור את הלוחות",  היא -"שנשאו 
מ״המורא  יותר  גדולה  זו  שמעלה  זאת,  עוד  אלא  כו׳,  מעלה  יש  הלוחות 

הגדול", נסים וגבורות שנעשו במשך מ׳ שנה שהיו ישראל במדבר,

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

הלוחות - דבר הכי תמוה ומופרך?!

5( פרש״י שם — נתבאר בשיחת ש״פ בראשית סי״ב־י"ג.
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מקור 3  חומש שמות, ל"ד, א'
י ַעל־ ִ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 חֹת ֶאת־ַהדְּ ַהלֻּ

רש"י על הפסוק

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

ְכָתב ָיִדי. ב ָלּה בִּ ַאֵחר ַוֲאִני ֶאְכתֹּ

ה, ֲארּוָסתוֹ  ִ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 ל ַהקָּ שֶׁ

<< הרבי 

משה הכיר במטרתה האמיתית של התורה

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

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

ארוסתו של הקב״ה אלו ישראל"...

בשבירת הלוחות - "שנשאו לבו  על פי זה יש לבאר את שבחו של משה 

ב.  מנורת המקדש הייתה בצורה אלכסונית, 
ולא בעיגול כפי שמופיע בשער טיטוס

6( תשא לד. א.
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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 ראשונות שהיו "מעשה אלקים״8" )דלא כלוחות אחרונות שנאמר 
בהם "פסל לך 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":

כל מעלתה וחשיבותה של התורה, החל מלוחות הראשונות, היא - בשביל 
רע  כשיצא שם  ולכן,  ישראל".  בני  אל  דבר  ישראל  בני  את  "צו  ישראל, 
כו'... ויש מקום 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 
מזה  לבוא  שיכול  במקרה  הרי,  ישראל,  של  העצמית  מעלתם  את  לגלות 
ההיפך חס ושלום... ויש צורך לבחור בתורה או בישראל - אין מקום לספק 
בדבר, ולכן, עומד משה רבינו ושובר את הלוחות )תורה(... כדי להציל את 

ישראל!...

מעם  קטן  חלק  להציל  כדי  אפילו  היא  הלוחות  ששבירת  אלא  עוד,  ולא 
ישראל, הנמצא במצב ירוד ביותר, שנכשל בחטא העגל:

7( ראה ירושלמי שקלים פ״ו סה״א. 
8( תשא לב, טז.
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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 קבלת העונש ישובו למעלתם כו׳( - לא מהסס משה רבינו לשבור 

את הלוחות הראשונות!...

מקור 4  ספר המאמרים ה׳ת״ש על פי המדרש
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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<< הרבי  

שבירת הלוחות מבטאת את גודל האהבת ישראל של משה

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

רבינו  ונפלאות דמשה  גדולות  וכמה מעלות  כמה  מונה  לאחרי שהתורה 
מצרים,  דיציאת  ומופתים  אותות  פנים",  אל  "פנים  הקב״ה  של  ]דיבורו 
קבלת התורה, ונסים וגבורות שנעשו במשך ארבעים שנה שהיו במדבר...[ 
- מוסיפה התורה ומסיימת 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 
חלק  על  אפילו  מרעיתו,  צאן  ישראל,  על  להגן  שכדי   - היא  מהימנא", 
קטן מהם שנכשלו בענין הכי חמור כו', מפקיר את כל מציאותו )לוחות, 
ולא  משה,  של  מציאותו  עצם  היא  היא  )לוחות(  התורה  שהרי  תורה(... 
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!

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

הלוחות כדי להגן על ישראל. 

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

מעלתם של ישראל שלמעלה מהתורה.

9

ג. משה רבינו ׳אוהב ישראל היה׳



9

12( ראה סה״מ תקס״ב ע׳ נא. סה״מ תש״י ע' 236. ועוד. 
13( בהעלותך יב, ג.

14( מנחות ס״ה, רע״ב

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

את הלוחות 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
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, 

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

שניתן לו מלמעלה. 

זו,  ומעלה  במדריגה  כן  גם  הי׳  אחר  אצל  הכוחות  אלו  היו  דאילו  וחשב 
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 9


