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A.  Flying Letters

Source 1 Deuteronomy 9:9-10, 12, 15-17

לּוחֹת  ָלַקַחת  ָהָהָרה  ֲעלִֹתי  בַּ
ר  ִרית ֲאשֶׁ ָהֲאָבִנים לּוחֹת ַהבְּ
ָהר  בָּ ב  ָוֵאשֵׁ ֶכם,  ִעמָּ ה’  ַרת  כָּ
ִעים  ְוַאְרבָּ יוֹם  ִעים  ַאְרבָּ
י  ָאַכְלתִּ לֹא  ֶלֶחם   – ַלְיָלה 
ה’  ן  תֵּ ַויִּ ִתיִתי.  שָׁ לֹא  ּוַמִים 
ֵני לּוחֹת ָהֲאָבִנים  ֵאַלי ֶאת שְׁ
 – ֱאלִֹקים  ע  ֶאְצבַּ בְּ ֻתִבים  כְּ  –
ר  ָבִרים ֲאשֶׁ כל ַהדְּ ַוֲעֵליֶהם כְּ
ִמּתוְֹך  ָהר  בָּ ֶכם  ִעמָּ ה’  ר  בֶּ דִּ

ָהל. יוֹם ַהקָּ ָהֵאׁש בְּ

אֶמר ה’ ֵאַלי: קּום ֵרד ַמֵהר  ַויֹּ
ר  ֲאשֶׁ ָך  ַעמְּ ֵחת  שִׁ י  כִּ ה,  ִמזֶּ
ַמֵהר  ָסרּו  ְצָרִים,  ִממִּ הוֵֹצאָת 
ָעשּׂו  יִתם  ִצוִּ ר  ֲאשֶׁ ֶרְך  ַהדֶּ ִמן 

ָכה.  ָלֶהם ַמסֵּ

ְוָהָהר  ָהָהר,  ִמן  ָוֵאֵרד  ָוֵאֶפן 
לּוחֹת  ֵני  ּושְׁ ֵאׁש  בָּ ֵער  בֹּ
ָוֵאֶרא  ָיָדי.  י  תֵּ שְׁ ַעל  ִרית  ַהבְּ
ה ֲחָטאֶתם ַלה’ ֱאלֵֹקיֶכם,  ְוִהנֵּ
ָכה,  ַמסֵּ ֵעֶגל  ָלֶכם  ֲעִשׂיֶתם 
ר־ ֶרְך ֲאשֶׁ ם ַמֵהר ִמן ַהדֶּ ַסְרתֶּ
ֵני  שְׁ שׂ בִּ ה ה’ ֶאְתֶכם. ָוֶאְתפֹּ ִצוָּ
י  תֵּ שְׁ ֵמַעל  ִלֵכם  ָוַאשְׁ חֹת  ַהלֻּ

ֵרם ְלֵעיֵניֶכם. בְּ ָיָדי, ָוֲאשַׁ

When I ascended the mountain to receive the 
stone tablets, the tablets of the covenant that 
G-d made with you, I remained on the mountain 
for forty days and forty nights; I neither ate 
bread nor drank water. And G-d gave me the 
two stone tablets, inscribed by the finger of G-d, 
on which were engraved all the words that the 
L-rd spoke with you on the mountain out of the 
midst of the fire on the day of the assembly.

But then G-d said to me, “Arise, descend quickly 
from here, for your people, whom you have 
brought out of Egypt, have become corrupt. 
They have been quick to turn away from the 
path I commanded them to follow; they have 
made for themselves a molten calf.”

So I turned and came down from the mountain. 
The mountain was burning with fire, and the two 
tablets of the covenant were in my two hands. I 
saw that you had sinned against G-d, your G-d; 
you had made for yourselves a molten calf. You 
were indeed quick to turn away from the path 
which G-d had commanded you to follow. So I 
grasped the two tablets, and hurled them from 
my two hands, shattering them before your eyes.
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Source 2 Midrash Tanchuma, Tisa 21

דוֹׁש  ַהקָּ לוֹ  ַתן  נָּ שֶׁ ָעה  שָׁ בְּ
ַהּלּוחוֹת,  ֶאת  הּוא  רּוְך  בָּ
יָון  כֵּ ַעְצָמן.  ֶאת  סוְֹבִלין  ָהיּו 
ֲחֶנה  ַהמַּ ֶאל  ְוָקַרב  ַרד  יָּ שֶׁ
אוֹת  ַרח  פָּ ָהֵעֶגל,  ֶאת  ְוָרָאה 
ְוִנְמְצאּו  ֵמֲעֵליֶהם  ָתב  ַהכְּ
ה.  מֹשֶׁ ל  שֶׁ ָיָדיו  ַעל  ֵבִדים  כְּ
ֵלְך  שְׁ ַויַּ ה  מֹשֶׁ ַאף  ַחר  ַויִּ ד  ִמיָּ

ָדיו. ִמיָּ

When G-d initially gave the tablets to Moses, 
they miraculously carried their own weight. 
Once Moses descended, approached the 
camp, and saw the idol, the letters flew off the 
tablets and the tablets suddenly became heavy. 
Immediately, Moses became angry and threw 
them down.

לכאורה אינו מובן: שבירת הלוחות 
היתה בלוחות הראשונים, שלא היו 
מעשה ידי אדם, כמו הלוחות שניות 
לך  “פסל  למשה  הקב”ה  שאמר   -
מעשה  אלא  אבנים”1,  לוחות  שני 
בפירוש  שכתוב  כמו  אלקים,  ידי 
חמש  בן  גם  שיודע  )כפי  בחומש 
אלקים  מעשה  “והלוחות  למקרא( 
עליהם  שנכתב  לפני  עוד   – המה”2 
הדברות  עשרת  של  ה”מכתב” 
זה  )שענין  הוא”3  אלקים  ש”מכתב 
ועל  השניות,  בלוחות  אפילו  היה 
אחת כמה וכמה בלוחות הראשונים 

שהיו קודם החטא(.

את  לכתוב  הקב”ה  כשרצה  כלומר: 
עשרת הדברות – לא הסתפק בלוחות 

The tablets that were broken were the first set 
and were crafted by G-d, unlike the second 
set which was crafted by Moses, as the verse 
says “carve out yourself two stone tablets.” 
This is explicit in the Torah, as even the five-
year-old student knows, that “the tablets were 
G-d’s work.” After this, the inscription of the 
Ten Commandments was engraved onto the 
tablets, “the inscription was G-d’s.” (Even 
on the second tablets the inscription was 
engraved by G-d, and this is all the more true 
regarding the first tablets, which were given 
before the sin of the golden calf.)

In other words, when G-d decided to inscribe 
the Ten Commandments, he didn’t suffice with 
tablets made from expensive materials such as 

>> The Rebbe
Why break G-d’s handiwork?

1( תשא לד, א.
2( שם לב, טז.

3( שם.
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שנעשים מאבנים טובות סתם, כמו 
אלא  מ”סנפרינון”4,  שהיו  לוחות 
לוחות  של  מיוחדת  בריאה  ברא 
שהם “מעשה אלקים”, שיהיו ראוים 
לכך שיכתב עליהם “מכתב אלקים” 
שגדלה  )ועד  הדברות.  עשרת  של 
מעשה  לכל  בערך  שלא  מעלתם 
מזה  כמובן  בראשית,  ימי  ששת 
שהם בין ה”עשרה דברים” ש”נבראו 
בערב שבת בין השמשות” כמבואר 

במפרשי המשנה(. 

למה   – השאלה  נשאלת  זה  פי  ועל 
שכאשר  אמת  הן  הלוחות?  נשברו 
עשרת  של  האותיות  מהם  פרחו 
הדברות נתבטלה המעלה של “מכתב 
בהם  נשארה  עדיין  אבל  אלקים”, 
ש”מעשה  ביותר  הנפלאה  המעלה 

אלקים המה”?!

וגו’”5,  מידיו  “וישלך  הפסוק  על 
מפרש רש”י: “אמר, מה פסח שהוא 
כל  תורה  אמרה  המצוות,  מן  אחד 
כולה  התורה  בו6,  יאכל  לא  נכר  בן 
ואתננה  מומרים,  ישראל  וכל  כאן, 

להם?!”

את  לתת  אפשר  אי  אם  גם  אמנם, 
זו  אין  עדיין  ישראל,  לבני  הלוחות 
סיבה לשברם. ועל זה מפרש רש”י 
משה  ידי  על  הלוחות  ששבירת 
ידי  על  הכתובה  קריעת  כמו  היא 

השושבין7.

sapphire. Rather, He made a special creation 
of tablets that were “G-d’s work,” worthy 
of containing “G-d’s inscription” of the Ten 
Commandments. 

(These tablets were greater than everything 
created during the six days of creation, as 
evidenced by the fact that they were created 
on Friday evening of the creation week, as the 
commentaries on the Mishnah explain.) 

This raises the question, why did Moses break 
the tablets? It is true that when they were 
broken the letters of the Ten Commandments 
flew off the stone, so they no longer possessed 
the quality of “G-d’s inscription,” but they still 
had the greatest quality of all, that they were 
G-d’s handiwork!?  

On the words of the verse “and [Moses] flung 
the tablets from his hands,” Rashi comments: 
“Moses said to himself, if regarding the 
individual mitzvah of Pesach the Torah says 
‘no one from a foreign nation should partake 
of it,’ this is certainly true regarding the entire 
Torah! All of the Jewish people are like heretics 
now, how can I give it to them?”

Yet, even if the tablets cannot be given to 
the Jewish people, this isn’t a reason to break 
them. This is why Rashi continues to explain 
that Moses’s breaking of the tablets was like 
a bride’s advocate tearing up the marriage 
contract. 

Why tear up an erased contract?

4( פרש”י עה”פ )לד, א(. וראה גם לקו”ש חי”ט ע’ 106 הערה 9. וש”נ.
5( תשא לב, יט.

6( בא יב, מג.
7( ראה גם לקו”ש חל”ד ע’ 220. וש”נ.
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Source 3 Rashi, Exodos 34:1

ִלְמִדיַנת  ָהַלְך  ְלֶמֶלְך שֶׁ ל  ָמשָׁ
ִעם  ֲארּוָסתוֹ  יַח  ְוִהנִּ ם  ַהיָּ
ִקְלקּול  ִמּתוְֹך  ָפחוֹת,  ַהשְּׁ
ם  שֵׁ ָעֶליָה  ָיָצא  ָפחוֹת  ַהשְּׁ
ְוָקַרע  ִביָנּה  ׁשוֹשְׁ ָעַמד  ָרע, 
יֹאַמר  ִאם  ָאַמר  ָתּה,  ֻתבָּ כְּ
ֶלְך ְלָהְרָגּה, אַֹמר לוֹ ֲעַדִין  ַהמֶּ
ֶלְך  ַהמֶּ ַדק  בָּ ָך.  תְּ ִאשְׁ ֵאיָנּה 
ְלקּול  ַהקִּ ָהָיה  א  לֹּ שֶׁ ּוָמָצא 
ה  ִנְתַרצָּ ָפחוֹת,  ַהשְּׁ ִמן  א  ֶאלָּ
תֹב  ִביָנּה כְּ ׁשוֹשְׁ ָלּה, ָאַמר לוֹ 
ְקְרָעה  נִּ שֶׁ ַאֶחֶרת,  ה  ֻתבָּ כְּ ָלּה 
ֶלְך  ַהמֶּ לוֹ  ָאַמר  ָהִראׁשוָֹנה. 
ה  ַאתָּ אוָֹתּה  ָקַרְעתָּ  ה  ַאתָּ
ַוֲאִני  ַאֵחר  ְנָיר  ָלּה  ְקֵנה 
ן  כֵּ ָיִדי.  ְכָתב  בִּ ָלּה  ב  ֶאְכתֹּ
ָפחוֹת  ”ה, ַהשְּׁ בָּ ֶלְך ֶזה ַהקָּ ַהמֶּ
ִבין ֶזה  וֹשְׁ ֵאּלּו ֵעֶרב ַרב, ְוַהשּׁ
”ה  בָּ ַהקָּ ל  שֶׁ ֲארּוָסתוֹ  ה,  מֹשֶׁ
ָסל ְלָך.  ִישְָׂרֵאל, ְלָכְך ֶנֱאַמר פְּ

This can be compared to a king who went abroad 
and left his betrothed with the maids. Because of 
the immoral behavior of the maids, she acquired 
a bad reputation. Her advocate arose and tore 
up her marriage contract. He said, “If the king 
decides to kill her, I will say to him, ‘She is not yet 
your wife.’” The king investigated and discovered 
that only the maids were guilty of immoral 
behavior. He was therefore reconciled with her 
and her advocate said to him, “Write her another 
marriage contract because the first one was torn 
up.” The king replied to him, “You tore it up. Go 
buy yourself another sheet of paper, and I will 
write it for her in my own handwriting.” The 
king in the parable represents G-d, the maids 
represent the mixed multitude, the advocate is 
Moses, and the betrothed is the Jewish people. 
This is why the verse says: “carve for yourself.”

ולכאורה, על פי זה אי אפשר לומר 
שקודם שבירת הלוחות פרחו מהם 
האותיות – כי אם כן, נשארו הלוחות 
ללא  חלק  קלף  )כמו  חלקות  אבנים 
לך  יהיה  “לא  האותיות  ללא  כתב(, 
אלהים אחרים”, כך, שכבר אין כאן 
היה  מה  כן,  ואם  כתובה”,  “שטר 

הצורך בשבירת הלוחות?!

Seemingly, according to this explanation, it can’t 
be that the letters flew off the tablets before 
they were broken. Had the letters flown off, the 
tablets would have been a clean slate without 
the letters “you should have no other gods.” 
In this case they wouldn’t be like a marriage 
contract, and there would be no need to break 
them. 

>> The Rebbe
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B. The Vanishing Life Force

הביאור בזה – בפשטות – כפי שמבין גם 
בן חמש למקרא, ובהקדם המדובר כמה 
שדווקא  פשוטים  דברים  שיש  פעמים 
על  עומדים  לא  שבהם  הפשטות  מצד 

זה, ובנידון דידן, ישנה קושיה:

שגם   – פורחות”  “אותיות  של  הענין 
ורק  בשלימותם,  הלוחות  נשארו  אז 
רק  שייך   – שבירתם  היתה  זה  לאחרי 
אילו היו אותיות שבלוחות כמו אותיות 
הקלף,  על  בדיו  תורה  בספר  הכתובות 
היינו, שהאותיות הן דבר נוסף כו’; אבל 
הלוחות”8,  על  “חרות  בחומש:  מפורש 
כ”ף  נו”ן,  אל”ף,  שהאותיות  היינו, 
מאות  שש  וכל  “אנכי”,  של  ויו”ד 
הדברות  שבעשרת  האותיות  ועשרים 
הלוחות,  בתוך  וחקוקות  חרותות  היו 
יתכן  איך  השאלה9:  נשאלת  כן,  ואם 
שיהיו האותיות פורחות ועדיין ישארו 
ששברום(,  )עד  בשלימותם  הלוחות 
בה בשעה שכל מציאות האותיות היא 

באופן ד”חרות על הלוחות”?!

פרחו  האותיות  עם  שביחד  לומר  ואין 
גם חלקים מהאבן שעליה היו חרותים 
האותיות – שהרי לא מצינו זאת בשום 
מקום, וזהו היפך משמעות הלשון שהיו 
ולא  האותיות  )רק  פורחות  האותיות 

האבן(.

The simple explanation for this is 
understandable even for the five-year-old 
student of scripture. As discussed a number 
of times, some things are so simple that they 
are simply missed. In our case, there is a 
simple question:

The notion that the letters could fly off the 
tablets, yet the tablets would remain whole, 
is only possible if the letters were written like 
those of a Torah scroll, ink on parchment, in 
which case the letters are a separate entity 
from the surface. But regarding the tablets, 
the Torah states clearly that the letters were 
“engraved on the tablets.” The letters alef, 
nun, chaf, and yud of the word anochi, and all 
of the 620 letters of the Ten Commandments 
were engraved into the tablets. This raises 
the question, how is it possible for the letters 
to fly off while the tablets remained whole, 
until they were broken later? The entire 
existence of the letters was only as a part of 
the stone!

It can’t be argued that the letters flew off along 
with pieces of the stone they were engraved 
on. Such a detail isn’t mentioned anywhere, 
and it is contrary to the straightforward 
meaning of “the letters flew off,” meaning 
that the letters departed, not the stone. 

>> The Rebbe
Engraved letters don’t erase

8( תשא לב, טז.
9( ראה גם חדא”ג מהרש”א לפסחים שם.
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10( ב”ב יד, א. וש”נ.
11( שבת צד, א. וש”נ.

12( ראה אלשיך )תשא לד, א. שם, ד )קרוב לסופו((: “רוח קדוש” שהי’ 
“בקרב כל אות ואות”.

חמש  לבן  )אפילו  מובן   – בזה  והביאור 
היו  שכאשר  המאמר  מהמשך  למקרא( 
)הלוחות(  “נמצאו  אזי  פורחות  האותיות 

כבדים על ידיו של משה”:

הלוחות מצד עצמם הוצרכו להיות כבדים 
– שהרי מידת הלוחות היתה ששה טפחים 
בגמרא10(.  )כמבואר  טפחים  ששה  על 
בשטח  צורך  שיש  בפשטות,  גם  וכמובן 
גדול שיוכלו להיכתב כל עשרת הדברות, 
אפשרות  להיות  צריכה  שהיתה  ובפרט 
מחנה  שטח  בכל  ההר  מראש  לראותם 

ישראל.

אלא מאי, על ידי האותיות נעשו הלוחות 
כמו דבר חי שנושא את עצמו )כפי שמצינו 
בכמה ענינים11(, וכפי שרואה גם ילד שנקל 
דבר  לשאת  מאשר  חי  דבר  לשאת  יותר 
דומם, והיינו, שהאותיות החיו את הלוחות 
הגוף  את  שמחיה  מנשמה  שכן  במכל   –
ופועלת שיהיה קל יותר )נושא את עצמו(, 
של  לאותיות  בנוגע  וכמה  כמה  אחת  ועל 
“מכתב אלקים” שהיו “חרות על הלוחות”; 
נמצאו  אזי  ורק כשהיו האותיות פורחות, 

הלוחות כבדים על ידיו של משה.

אותיות  של  הפירוש  מובן  זה  פי  ועל 
מציאות  אודות  מדובר  שלא   – פורחות 
החיות  אודות  אלא  כשלעצמן,  האותיות 

שבאותיות12 .

נשארה  כיצד  לשאלה  מקום  אין  ולכן 
המציאות של לוחות האבנים לאחרי שפרחו 

The answer to this is clear even to the 
child, from the continuation of the 
Midrash, that when the letters flew off 
“the tablets became heavy in Moses’s 
hands.”

The tablets themselves had to be heavy, 
because their size was six handbreadths 
by six handbreadths, as explained in the 
Talmud. This is anyway clear from the fact 
that a large surface space was necessary 
to fit all the words, and especially 
considering the fact that they needed to 
be visible on the top of the mountain to 
the entire Israelite camp. 

However, the letters made the tablets 
like a living entity that carries its own 
weight. Even a child knows that it’s easier 
to carry a living thing than it is to carry 
an inanimate object. The letters gave life 
to the tablets, like the soul gives life to 
the body and makes it lighter. If this is 
true about the human soul, it is all the 
more true about the “divine inscription” 
that was “engraved on the tablets.” Only 
when the letters flew off did the tablets 
become heavy in Moses’s hands. 

This clarifies for us the meaning of “the 
letters flew off” - it doesn’t refer to the 
actual substance of the letters, but to 
their life force.  

This answers our question of how 

The substance remained
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עליהם  חקוקות  שהיו  האותיות 
הלוחות  מציאות  שנשארה  כיון   –
יחד עם האותיות בשלימותם, אלא 
באותיות  שהיתה  החיות  שפרחה 

מצד היותן “מכתב אלקים”.

רק  שנתבטלה  האמור,  פי  ועל 
אבל  אלקים”  “מכתב  של  המעלה 
האותיות,  מציאות  נשארו  עדיין 
לטעון  הדין  למידת  מקום  יש  הרי 
האותיות  את  הלוחות  על  שרואים 
“אנכי” ו”לא יהיה לך” )אם כי ללא 
העילוי של “מכתב אלקים” שפרח 
מהם(, ולכן הוצרך משה לשבור את 
שקרא  השושבין  כמשל  הלוחות, 
תיענש  שלא  כדי  הכתובה  את 

הארוסה.

the tablets could remain after the letters 
engraved on them had flown off. The material 
of the tablets and the substance of the letters 
remained complete, what flew off was the life 
force of the letters as a “divine inscription.” 

Based on the above, that only the quality of 
the “divine inscription” was removed but the 
substance of the letters remained, it is possible 
for the attribute of severity to argue that the 
letters, “I am your G-d” and “Do not have any 
other gods” are still present (albeit without the 
quality of being a “divine inscription”). Moses 
therefore had to break the tablets, as in the 
parable from the bride’s advocate who ripped 
up the marriage contract to spare the betrothed 
woman from punishment.  

A body without a soul

Source 4 Jerusalem Talmud, Yoma 1a (quoted by Rashi in Deuteronomy 10:7)

לוֹם.  י שָׁ יִרבִּ י יּוָדן בֵּ ָאַמר ִרבִּ
ִמיַתת  תּוב  ַהכָּ ָסַמְך  ה  ָלמָּ
ַהּלּוחוֹת?  יּבּור  ְלשִׁ ַאֲהרֹן 
ל  שֶׁ יָתָתן  מִּ שֶׁ ְך  ְלַלְמדָּ
דוֹׁש  ִלְפֵני ַהקָּ ה  יִקים ָקשְׁ ַצדִּ

יּבּור לּוחוֹת. רּוְך הּוא, ְכשִׁ בָּ

Rabbi Yudon said in the name of Rabbi Shalom, 
“why was the story of Aaron’s passing placed 
adjacent to that of Moses breaking the tablets?” 
To teach us that the passing of the righteous is 
as difficult for G-d as the breaking of the tablets. 

13( ראה סה”מ תרנ”ט ס”ע כ’ ]ס”ע כח ואילך[.
14( ראה שבת קנב, ב.
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בנוגע לענין המיתה – יודע גם בן חמש 
הגוף,  מן  הנשמה  מסתלקת  שתחילה 
ורק  בקיומו,  הגוף  כל  נשאר  ועדיין 
לאחרי זה במשך הזמן נפסד גם הגוף13, 
שבין  גמורים  צדיקים  שאפילו  ועד 

לעפרן14. 

וכיון שרש”י מדמה מיתתן של צדיקים 
לומר  צריך  כן  על  הלוחות,  לשבירת 
 – הלוחות  בשבירת  הסדר  היה  שכך 
מהאותיות  החיות  נסתלקה  שתחילה 
מן  הנשמה  סילוק  בדוגמת  שבלוחות, 
הגוף, ועדיין נשארה מציאות הלוחות, 
סילוק  לאחרי  גם  הגוף  קיום  בדוגמת 
הנשמה; ורק לאחרי זה היה ענין נוסף 
ידי  על   – עצמם  הלוחות  שבירת  של 
גם  נפסד  זמן  שלאחרי  כשם   – משה 

מציאות הגוף. 

Regarding death, even the young student 
knows that when the soul first leaves the 
body the body is still complete. It is only 
later that the body disintegrates over time, 
until even the perfectly righteous return to 
dust.

Since Rashi compares the death of the 
righteous to the breaking of the tablets, 
this means that the same order held true 
for the breaking of the tablets. First the 
life force departed from the letters on the 
tablets, like the soul departing the body, 
but the material of the tablets remained, 
just as the body remains after the soul 
departs it. Only afterwards were the tablets 
themselves broken - by Moses - just as the 
body disintegrates some time after the soul 
leaves it. 

רש”י  לשיטת  שגם  האמור  פי  ועל 
האותיות  היו  מקרא  של  בפשוטו 
פורחות – תתורץ קושיה בפשוטו של 

מקרא7:

כאשר הבן חמש למקרא לומד שמשה 
מתעוררת   – הלוחות  את  שבר  רבינו 
היה  לא  משה  אם  גם  קושיה:  אצלו 
ישראל  לבני  הלוחות  את  לתת  יכול 
ש”כל  פסח  מקרבן  וחומר  הקל  בגלל 
בן נכר לא יאכל בו” – מי נתן לו רשות 

לשבור את הלוחות?!

Based on this explanation, that Rashi 
accepts—as the simple meaning of the 
verses—that the letters flew off, we can 
answer another question.

When the young student learns that Moses 
broke the tablets, he has a question: Even if 
Moses couldn’t give the tablets to the Jewish 
people because of the comparison to the 
Pesach sacrifice that “no foreigner should 
eat from it,” who gave him permission to 
break the tablets? 

Who allowed Moses to break the tablets?

15( פרשת ראה יב, ב-ד.
7( ראה גם לקו”ש חל”ד ע’ 220. וש”נ.

>> The Rebbe
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הסברה,  מצד  רק  לא  היא  זו  ושאלה 
אלא גם ממה שכתוב15 “אבד תאבדון גו’ 
ואבדתם את  גו’  מזבחותם  ונתצתם את 
אלקיכם”,  לה’  כן  תעשון  לא  גו’  שמם 
“אזהרה למוחק את השם ולנותץ אבן מן 
המזבח כו’”16, ואם כן, איך הותר למשה 
קדושה  בהם  שיש  הלוחות,  את  לשבור 

עוד יותר מספר תורה?!

היה  שאכן  לומר  אפשר  היה  בפשטות 
אסור לשבור את הלוחות, אלא שמשה 
מסר את נפשו עבור בני ישראל לשבור 
את הלוחות שהיו שטר הקידושין של בני 
כו’;  יענשו  שלא  כדי  להקב”ה,  ישראל 
לשיטת  שגם  לעיל  האמור  פי  על  אבל 
האותיות  היו  מקרא  של  בפשוטו  רש”י 

פורחות – מובן:

משה רבינו ראה שהקב”ה התחיל לשבור 
ה)חיות  את  מהם  שנטל   – הלוחות  את 
הלוחות  ענין  עיקר  שזהו  שב(אותיות 
הוא  גם  ולכן המשיך  )“מכתב אלקים”(, 
הקב”ה  ואכן  עצמם,  הלוחות  את  ושבר 

אמר לו “יישר כח ששברת”17.

This isn’t just a logical question. It is also 
difficult based on the verse “You shall 
utterly destroy . . . and you shall tear down 
their altars . . . destroy their name from 
that place. You shall not do so to your G-d.” 
As Rashi comments, “this is a prohibition 
against erasing G-d’s name or removing a 
stone from the altar.” If so, how was Moses 
allowed to break the tablets that were even 
holier than a Torah scroll?!

It could have been suggested that it was 
indeed forbidden to break the tablets. 
Moses’s doing so was an act of self-
sacrifice on behalf of the Jewish people, to 
break the tablets that served as a marriage 
contract between the Jewish people and 
G-d, so they wouldn’t be punished. But 
based on the above that Rashi explains on 
the simple level of Scripture that the letters 
flew off the stone, it is clear that Moses 
saw that G-d had already begun breaking 
the tablets, by withdrawing the life force 
of the letters, which were the main part 
of the tablets, “G-d’s inscription.” Moses 
therefore continued and broke the tablets 
themselves, and G-d indeed thanked him 
for breaking them. 

16( פרש”י על הפסוק.
17( שבת פז, א. וש”נ. הובא בפרש”י עה”ת ס”פ ברכה. 
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C. The Mystical Reason for  
Breaking the Tablets (Optional Section)

אך עדיין לא מספיק הטעם ששבירת 

שטר  קריעת  כמו  היתה  הלוחות 

הכתובה, כי:

בנוגע לחטא העגל מפרש רש”י18 שהיו 

והתראה  עדים  יש  “אם  סוגים:  כמה 

וכו’”;  התראה  בלא  עדים  בסייף...   –

של  ככולם  רובם  הנה  מלבדם,  אבל 

ועל  בעגל19,  חטאו  לא  ישראל  בני 

כמובא  ישראל,  נשי  וכמה  כמה  אחת 

“פרקו  אמר  אהרן  שכאשר  במדרש20, 

גו’”21,  נשיכם  באזני  אשר  הזהב  נזמי 

נזמיהן...  את  ליתן  הנשים  קבלו  לא 

נזמי  את  העם  כל  ויתפרקו  שנאמר22, 

הזהב אשר באזניהם, באזני נשיהם אין 

כתיב כאן, אלא באזניהם”.

But the explanation that the breaking of 
the tablets was like tearing up a marriage 
document is insufficient.  

Regarding the sin of the golden calf, Rashi 
explains that there were different categories 
among the sinners “those that sinned before 
witnesses and after being warned were 
executed by sword . . . those that sinned 
before witnesses but with no warning…” etc. 
However, aside from these people, the vast 
majority of the Jewish people didn’t sin with 
the golden calf. This is certainly true about 
the Jewish women, about whom the Midrash 
says that when Aharon asked “remove your 
wives’ golden earrings” the women refused 
to give them, as the verse says “and all of the 
people removed the golden rings from their 
ears,” specifying only their own ears and not 
their wives’ ears.  

>> The Rebbe
Should the Jewish people lose the 
tablets because of 3000 sinners?!

18( תשא לב, כ.
19( ראה גם לקוטי שיחות שם הערה 36.

20( פרדר”א פמ”ה.

21( שם, ב. 
22( שם, ג. 
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Source 5 Pirkei D’Rabbi Eliezer, Chapter 45

ַעְצמוֹ,  ְלֵבין  ינוֹ  בֵּ ין  דִּ ַאֲהרֹן  ן  דָּ
ָרֵאל  ְלִישְׂ אוֵֹמר  ֲאִני  ִאם  ָאַמר: 
ֵהם  ִמיָּד  ְוָזָהב”  ֶסף  כֶּ ִלי  נּו  “תְּ
א, ֲהֵריִני אוֵֹמר ָלֶהם  ְמִביִאים. ֶאלָּ
ֵניֶכם  יֶכם ְוִנְזֵמי בְּ נּו ִלי ִנְזֵמי ְנשֵׁ “תְּ
ֵטל  בָּ ָבר  ַהדָּ ְוָהָיה  ּוְבנוֵֹתיֶכם” 
לּו  ִקבְּ ְולֹא  ים  ַהנָּשִׁ ְמעּו  שָׁ ּנּו.  ִממֶּ
ְלַבֲעֵליֶהן,  ִנְזֵמיֶהן  ן  ִלתֵּ ֲעֵליֶהם 
רוִֹצים  ם  “ַאתֶּ ָלֶהם  ָאְמרּו  א  ֶאלָּ
ּבוֹ  ֵאין  ְותוֵֹעָבה שֶׁ ּקּוץ  ַלֲעשׂוֹת שִׁ

ְמעּו ָלֶהם. יל”. לֹא שָׁ ּכַֹח ְלַהצִּ

ים  לּו ַהנָּשִׁ ּלֹא ִקבְּ ים שֶׁ ָראּו ָהֲאָנשִׁ
ְוַעד  ְלַבֲעֵליֶהן,  ִנְזֵמיֶהן  ֶאת  ן  ִלתֵּ
ָאְזֵניֶהם  ָזִמים בְּ ָעה ָהיּו ַהנְּ אוָֹתּה שָׁ
ה  ּוְכַמֲעשֵׂ ים  ְצִריִּ ַהמִּ ה  ַמֲעשֵׂ כְּ
ִנְזֵמיֶהם  ֶאת  ּוָפְרקּו  ָהִעְבִרים, 
נֱֶּאַמר  שֶׁ ְוָנְתנּו,  ָאְזֵניֶהם  בְּ שֶׁ
ִנְזֵמי  ֶאת  ָהָעם  ל  כָּ ְרקּו  ְתפָּ “ַויִּ
ָאְזֵני  בְּ ָאְזֵניֶהם”,  בְּ ר  ֲאשֶׁ ַהזָָּהב 
א  ֶאלָּ  – אן  כָּ ִתיב  כְּ ֵאין  יֶהם  ְנשֵׁ

ָאְזֵניֶהם. בְּ

Aaron thought to himself, if I tell the Israelites 
“bring me silver and gold,” they will bring it 
immediately. Instead, I will instruct them to 
bring their wives’ and children’s jewelry, and 
the whole plan will fall apart on its own. When 
the wives heard the request, they refused to 
give their jewelry to their husbands, telling 
them “you want to make an abomination that 
has no power to save.” The husbands didn’t 
listen.

The men saw that the women refused to 
give their jewelry to their husbands. At that 
time, the men wore earrings, per Egyptian 
custom…so they took off their own earrings 
and gave them to Aaron, as the verse says 
“and the people removed the gold rings from 
their ears.” From their ears - not their wives’ 
ears.

שחטאו  לאלו  בנוגע  בשלמא  כן,  ואם 

בעגל – יש צורך בשבירת הלוחות כדי 

שהקב”ה לא יוכל לטעון שבני ישראל 

עברו על הציוווי “לא יהי’ לך גו’”; אבל 

בנוגע  הלוחות  בשבירת  הטעם  מהו 

לרוב בני ישראל שלא חטאו בעגל?!

For those people that sinned with the golden 
calf there was a need to break the tablets, 
so that G-d shouldn’t be able to argue that 
they violated the commandment “you shall 
not have any other gods.” But what was the 
reason for breaking the tablets as it relates 
to the majority of the Jewish people, who did 
not sin with the golden calf? 

>> The Rebbe
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23( יל”ש יתרו עה”פ )רמז רפו(. ועוד. 

24( יתרו כ, ב.
25( שם ג.

26( עקב ט, יז.

אחד  לכל  ניתנו  הלוחות  עצמך:  והגע 

כמובן  עצמו,  בפני  מישראל  ואחד 

בלשון  נאמרו  הדברות  שעשרת  מזה 

יחיד23: “אנכי ה’ אלקיך אשר הוצאתיך 

מארץ מצרים גו’”24, לא יהי’ לך אלקים 

בשאר  זה  דרך  ועל  גו’”25,  אחרים 

הדברות; ואף על פי כן שובר משה את 

לא  לעיניכם”26,  “ואשברם   – הלוחות 

רק של חוטאי העגל, אלא גם של כל 

חטאו  שלא  ישראל  מבני  ואחד  אחד 

בעגל!

וכאמור, שגם לאחרי שפרחו האותיות 

ונתבטלה המעלה של “מכתב אלקים” 

ש”מעשה  המעלה  עדיין  נשארה   –

אלקים המה”?!

This is especially difficult considering that 
the tablets were given to each and every 
Jew individually, as is clear from the fact 
that the commandments were delivered 
in the singular form, “I am your G-d who 
took you out of Egypt,” “you shall not have 
any other gods,” and similarly for the other 
commandments. Yet, nevertheless, Moses 
broke not only the tablets of the sinners, but 
of each and every one of the Jewish people 
who didn’t take part in the sin! 

As mentioned, even after the letters flew off 
and the quality of the “divine inscription” 
was removed, the tablets still retained the 
quality of being G-d’s handiwork. 

ועל זה בא הביאור בדברי המדרש שלאחרי 

“נמצאו  מעליהם”,  הכתב  אות  ש”פרח 

כבדים על ידיו של משה... ונשתברו”:

למרות המעלה הנפלאה של הלוחות מצד 

ש”מעשה  האותיות(,  ללא  )גם  עצמם 

שאר  כל  בערך  שלא  המה”  אלקים 

ונחקקו  נתעלו  זה  לאחרי  הרי   – הבריאה 

בהם עשרת הדברות באופן שהתאחדו עם 

הלוחות עצמם. 

This is what the midrash is explaining 
when it continues and says that after the 
letters flew off the tablets “the tablets 
became heavy in Moses’s hands . . . and 
were broken.”

Notwithstanding the great and 
unparalleled quality of the tablets 
themselves, G-d’s handiwork, even 
without the letters; after the Ten 
Commandments were engraved into the 
tablets, they  together became one—even 
greater—unit.

The tablets couldn’t bear the descent



15 15
26( עקב ט, יז.

לא   – פורחות  האותיות  היו  כאשר  ולכן, 

היו  לא  ושוב  זאת,  לסבול  הלוחות  יכלו 

ש”מעשה  במעלתם  להסתפק  יכולים 

ועד  “טעמו”  שכבר  כיון  המה”,  אלקים 

של  האותיות  עם  אחת  מציאות  שנעשו 

עשרת הדברות, ונרגש אצלם שמציאותם 

אינה  האותיות(  שפרחו  )לאחרי  עתה 

נחשבת למציאות.

הכתב  אות  ש”פרח  שהעובדה  ונמצא, 

מעליהם”, פעלה אצלם שבירה ברוחניות 

בכך  ביטוי  לידי  בא  שהדבר  כפי   –

היתה  מכך  וכתוצאה  כבדים”;  ש”נמצאו 

משה  יכול  ש”לא  כפשוטה,  השבירה  גם 

כמו  ונשתברו”,  מידיו  והשליכן  לסבול... 

שכתוב “ואשליכם גו’ ואשברם”26.

As a result, when the letters flew off, the 
tablets couldn’t bear it, and after they had 
already tasted the greatness of being one 
unit with the Ten Commandments they 
were unwilling to return to their previous 
state as just “G-d’s handiwork.” The tablets 
“felt” that their present state after the 
letters had disappeared was insignificant. 

The fact that the letters flew off the tablets 
caused in them a spiritual brokenness, 
which was expressed by them becoming 
heavy. This resulted in the physical 
breaking of the tablets, “Moses was unable 
to hold them . . . he flung them from his 
hands and they broke.”

צדיקים”  של  ש”סילוקן  מובן  זה  פי  ועל 

פועל שבירת הגוף – כמו שבירת הלוחות:

שבין  גמורים  צדיקים  שאפילו  מצינו 

ולכאורה אינו מובן מהו הצורך  לעפרן14. 

בענין זה: הן אמת שלאחרי סילוק הנשמה 

נשאר הגוף באופן שאין בו מעלת הנשמה, 

)“ובנו  הבחירה  מעלת  בו  יש  עדיין  אבל 

כן,  ואם  נצחית,  בחירה  שהיא  בחרת”( 

למה צריכה להתבטל מציאות הגוף?!

והביאור בזה – על דרך האמור לעיל בנוגע 

שניתוספה  שלאחרי  הלוחות,  לשבירת 

עשרת  בהם  שנחקקו  המעלה  בהם 

Based on the above we can understand 
how the “passing of the righteous” causes 
the body to “break,” similar to the tablets. 

Even completely righteous people return 
to dust after their death. Why is this 
necessary? True, after death the body no 
longer possesses the quality of the soul, 
but it still possesses the quality that it 
was chosen by G-d, and G-d’s choice is 
eternal. Why then does the body need to 
disintegrate?  

The explanation for this follows the same 

The holy body can’t bear descent
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נוטלים מהם מעלה  הנה כאשר  הדברות, 

זו, שוב אינם נחשבים למציאות. 

ועל דרך זה בנוגע לגופו של איש הישראלי 

– שאף שמצד עצמו יש בו מעלה הבחירה, 

הרי לאחרי ש”טעם” את העילוי שפעלה 

זה  ידי  הנשמה, שעל  בו ההתקשרות עם 

התורה  קיום  של  העבודה  אצלו  היתה 

הנה כאשר  רגע,  ובכל  יום  בכל  והמצוות 

הגוף  אזי  הגוף,  מן  הנשמה  סילוק  נעשה 

ולכן  למציאות,  נחשב  אינו  עצמו  בפני 

מתבטל ממציאותו.

משיחת כ”ף מנחם אב ה’תשל”ב, רשימת 
 השומעים בלתי מוגה.
תורת מנחם כרך ס”ט עמ’ 137

lines discussed regarding the breaking of 
the tablets. Once the tablets experienced 
the added quality of carrying the letters 
of the Ten Commandments engraved into 
them, when this quality is taken away they 
are now insignificant. 

Similarly regarding the Jewish body. 
Although the body itself has the quality of 
being chosen by G-d, after it has tasted  
the elevation it achieved as a result of 
its unification with the soul - enabling 
it to observe Torah and mitzvot at every 
moment - the body becomes meaningless 
when the soul leaves and it loses this 
quality. This is why its material existence 
disintegrates. 


