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תובנות לחיים
פרשת עקב

 למה לשבור?
 משה נדהם לראות את עם ישראל חוטא 
 סביב עגל הזהב, ובהחלטה חדה 
 השליך את לוחות הברית וניפץ אותם.  
מי הרשה לו לשבור ולהשחית  את "מעשה אלוקים"? 
ביאור מקורי וחדשני, עם רלוונטיות מאלפת לחיינו.
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א. אותיות פורחות
מקור 1  ספר דברים, פרק ט', פסוקים ט'-י', י"ב, ט"ו-י"ז

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

ָהל. יוֹם ַהקָּ ָהר ִמּתוְֹך ָהֵאׁש בְּ ֶכם בָּ ר ה' ִעמָּ בֶּ ר דִּ ֲאשֶׁ

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

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

ְלֵעיֵניֶכם.

מקור 2  מדרש תנחומא, פרשת תשא, כו

ְוָרָאה ֶאת ָהֵעֶגל  ֲחֶנה  ְוָקַרב ֶאל ַהמַּ ה ִמן ָהָהר  ְוָיַרד מֹשֶׁ ַמֲעשֶׂה,  ָעשּׂו אוֹתוֹ  שֶׁ כְּ
רּוְך הּוא ֶאת ַהּלּוחוֹת, ָהיּו סוְֹבִלין ֶאת ַעְצָמן.  דוֹׁש בָּ ַתן לוֹ ַהקָּ נָּ ָעה שֶׁ שָׁ ָעשּׂו, בְּ שֶׁ
ָתב ֵמֲעֵליֶהם ְוִנְמְצאּו  ַרח אוֹת ַהכְּ ֲחֶנה ְוָרָאה ֶאת ָהֵעֶגל, פָּ ַרד ְוָקַרב ֶאל ַהמַּ יָּ יָון שֶׁ כֵּ

ָדיו. ֵלְך ִמיָּ שְׁ ה ַויַּ ַחר ַאף מֹשֶׁ ד ַויִּ ה. ִמיָּ ל מֹשֶׁ ֵבִדים ַעל ָיָדיו שֶׁ כְּ

<< הרבי 
מדוע לשבור מעשה אלקים?

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

הראשונים שהיו קודם החטא(.

שנעשים  בלוחות  הסתפק  לא   – הדברות  עשרת  את  לכתוב  הקב”ה  כשרצה  כלומר: 
של  מיוחדת  בריאה  ברא  אלא  מ”סנפרינון”4,  שהיו  לוחות  כמו  סתם,  טובות  מאבנים 
“מכתב אלקים” של  לכך שיכתב עליהם  ראוים  לוחות שהם “מעשה אלקים”, שיהיו 

1( תשא לד, א.
2( שם לב, טז.

3( שם.
4( פרש”י עה”פ )לד, א(. וראה גם לקו”ש חי”ט ע’ 106 הערה 9. וש”נ.
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עשרת הדברות. )ועד שגדלה מעלתם שלא בערך לכל מעשה ששת ימי בראשית, כמובן 
מזה שהם בין ה”עשרה דברים” ש”נבראו בערב שבת בין השמשות” כמבואר במפרשי 

המשנה(. 

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

המעלה הנפלאה ביותר ש”מעשה אלקים המה”?!

מדוע לקרוע שטר מחוק?

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

להם?!”

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

השושבין7.

ֹ"ד פסוק א' מקור 3 רש"י, ספר שמות, פרק ל

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

ָסל ְלָך.  ”ה ִישְָׂרֵאל, ְלָכְך ֶנֱאַמר פְּ בָּ ל ַהקָּ ה, ֲארּוָסתוֹ שֶׁ ִבין ֶזה מֹשֶׁ וֹשְׁ ַרב, ְוַהשּׁ

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

הלוחות?!

5( תשא לב, יט.
6( בא יב, מג.

7( ראה גם לקו”ש חל”ד ע’ 220. וש”נ.
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ב. החיות שהסתלקה

<< הרבי 
אותיות חקוקות לא נמחקות 

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

ישנה קושיה:

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

בשעה שכל מציאות האותיות היא באופן ד”חרות על הלוחות”?!

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

)רק האותיות ולא האבן(.

המציאות נשארה 

והביאור בזה – מובן )אפילו לבן חמש למקרא( מהמשך המאמר שכאשר היו האותיות 
פורחות אזי “נמצאו )הלוחות( כבדים על ידיו של משה”:

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

ההר בכל שטח מחנה ישראל.

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

8( תשא לב, טז.
9( ראה גם חדא”ג מהרש”א לפסחים שם.

10( ב”ב יד, א. וש”נ.
11( שבת צד, א. וש”נ.
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“מכתב אלקים” שהיו “חרות על הלוחות”; ורק כשהיו האותיות פורחות, אזי נמצאו 
הלוחות כבדים על ידיו של משה.

מציאות האותיות  ועל פי זה מובן הפירוש של אותיות פורחות – שלא מדובר אודות 
כשלעצמן, אלא אודות החיות שבאותיות12.

שפרחו  לאחרי  האבנים  לוחות  של  המציאות  נשארה  כיצד  לשאלה  מקום  אין  ולכן 
האותיות  עם  יחד  הלוחות  מציאות  שנשארה  כיון   – עליהם  חקוקות  שהיו  האותיות 

בשלימותם, אלא שפרחה החיות שהיתה באותיות מצד היותן “מכתב אלקים”.

ועל פי האמור, שנתבטלה רק המעלה של "מכתב אלקים" אבל עדיין נשארו מציאות 
האותיות, הרי יש מקום למידת הדין לטעון שרואים על הלוחות את האותיות "אנכי" 
ו"לא יהיה לך" )אם כי ללא העילוי של "מכתב אלקים" שפרח מהם(, ולכן הוצרך משה 

לשבור את הלוחות, כמשל השושבין שקרע את הכתובה כדי שלא תיענש הארוסה.

כגוף ללא נשמה

מקור 4  תלמוד ירושלמי, מסכת יומא, א', א'. )הובא ברש"י, ספר דברים, פרק י', פסוק ז'(

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

<< הרבי 
כגוף ללא נשמה 

בנוגע לענין המיתה – יודע גם בן חמש שתחילה מסתלקת הנשמה מן הגוף, ועדיין נשאר 
צדיקים  ועד שאפילו  הגוף13,  גם  נפסד  הזמן  במשך  זה  לאחרי  ורק  בקיומו,  הגוף  כל 

גמורים שבין לעפרן14. 

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

שלאחרי זמן נפסד גם מציאות הגוף. 

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

13( ראה סה”מ תרנ”ט ס”ע כ’ ]ס”ע כח ואילך[.

14( ראה שבת קנב, ב.
7( ראה גם לקו”ש חל”ד ע’ 220. וש”נ.
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מי התיר למשה לשבור את הלוחות?

ועל פי האמור שגם לשיטת רש”י בפשוטו של מקרא היו האותיות פורחות – תתורץ 
קושיה בפשוטו של מקרא7:

כאשר הבן חמש למקרא לומד שמשה רבינו שבר את הלוחות – מתעוררת אצלו קושיה: 
גם אם משה לא היה יכול לתת את הלוחות לבני ישראל בגלל הקל וחומר מקרבן פסח 

ש”כל בן נכר לא יאכל בו” – מי נתן לו רשות לשבור את הלוחות?!

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

בהם קדושה עוד יותר מספר תורה?!

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

מקרא היו האותיות פורחות – מובן:

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

הלוחות עצמם, ואכן הקב”ה אמר לו “יישר כח ששברת”17.

15( פרשת ראה יב, ב-ד.
16( פרש”י על הפסוק.

17( שבת פז, א. וש”נ. הובא בפרש”י עה”ת ס”פ ברכה. 
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ג. הסיבה המיסטית לשבירה )קטע רשות(

<< הרבי 
בגלל שלושת אלפים חוטאים?!

אך עדיין לא מספיק הטעם ששבירת הלוחות היתה כמו קריעת שטר הכתובה, כי:

בנוגע לחטא העגל מפרש רש”י18 שהיו כמה סוגים: “אם יש עדים והתראה – בסייף... 
עדים בלא התראה וכו’”; אבל מלבדם, הנה רובם ככולם של בני ישראל לא חטאו 
בעגל19, ועל אחת כמה וכמה נשי ישראל, כמובא במדרש20, שכאשר אהרן אמר “פרקו 
נזמי הזהב אשר באזני נשיכם גו’”21, לא קבלו הנשים ליתן את נזמיהן... שנאמר22, 
ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באזניהם, באזני נשיהם אין כתיב כאן, אלא 

באזניהם”.

מקור 5  פרקי דרבי אליעזר, פרק מ"ה
כשבני ישראל לחצו על אהרן לעשות להם עגל, הוא חיפש דרכים לעכבם. וכך מספר המדרש:

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

ְמעּו ָלֶהם. יל”. לֹא שָׁ ְלַהצִּ

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

ָאְזֵניֶהם. א בְּ אן – ֶאלָּ ִתיב כָּ יֶהם ֵאין כְּ ָאְזֵני ְנשֵׁ בְּ

<< הרבי 
ואם כן, בשלמא בנוגע לאלו שחטאו בעגל – יש צורך בשבירת הלוחות כדי שהקב”ה 
גו’”; אבל מהו הטעם  לך  יהי’  “לא  על הציוווי  ישראל עברו  יוכל לטעון שבני  לא 

בשבירת הלוחות בנוגע לרוב בני ישראל שלא חטאו בעגל?!

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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והגע עצמך: הלוחות ניתנו לכל אחד ואחד מישראל בפני עצמו, כמובן מזה שעשרת 
הדברות נאמרו בלשון יחיד23: “אנכי ה’ אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים גו’”24, 
לא יהי’ לך אלקים אחרים גו’”25, ועל דרך זה בשאר הדברות; ואף על פי כן שובר 
משה את הלוחות – “ואשברם לעיניכם”26, לא רק של חוטאי העגל, אלא גם של כל 

אחד ואחד מבני ישראל שלא חטאו בעגל!

 – אלקים”  “מכתב  של  המעלה  ונתבטלה  האותיות  שפרחו  לאחרי  שגם  וכאמור, 
נשארה עדיין המעלה ש”מעשה אלקים המה”?!

הלוחות לא יכלו לסבול את הירידה 

ועל זה בא הביאור בדברי המדרש שלאחרי ש”פרח אות הכתב מעליהם”, “נמצאו 
כבדים על ידיו של משה... ונשתברו”:

ש”מעשה  האותיות(,  ללא  )גם  עצמם  מצד  הלוחות  של  הנפלאה  המעלה  למרות 
בהם  ונחקקו  נתעלו  זה  לאחרי  הרי   – הבריאה  שאר  כל  בערך  שלא  המה”  אלקים 

עשרת הדברות באופן שהתאחדו עם הלוחות עצמם. 

ולכן, כאשר היו האותיות פורחות – לא יכלו הלוחות לסבול זאת, ושוב לא היו יכולים 
להסתפק במעלתם ש”מעשה אלקים המה”, כיון שכבר “טעמו” ועד שנעשו מציאות 
אחת עם האותיות של עשרת הדברות, ונרגש אצלם שמציאותם עתה )לאחרי שפרחו 

האותיות( אינה נחשבת למציאות.

ונמצא, שהעובדה ש”פרח אות הכתב מעליהם”, פעלה אצלם שבירה ברוחניות – כפי 
השבירה  גם  היתה  מכך  וכתוצאה  כבדים”;  ש”נמצאו  בכך  ביטוי  לידי  בא  שהדבר 
כפשוטה, ש”לא יכול משה לסבול... והשליכן מידיו ונשתברו”, כמו שכתוב “ואשליכם 

גו’ ואשברם”26.

גוף הצדיק אינו מוכן לסבול הירידה

ועל פי זה מובן ש”סילוקן של צדיקים” פועל שבירת הגוף – כמו שבירת הלוחות:

מצינו שאפילו צדיקים גמורים שבין לעפרן14. ולכאורה אינו מובן מהו הצורך בענין 
זה: הן אמת שלאחרי סילוק הנשמה נשאר הגוף באופן שאין בו מעלת הנשמה, אבל 
עדיין יש בו מעלת הבחירה )“ובנו בחרת”( שהיא בחירה נצחית, ואם כן, למה צריכה 

להתבטל מציאות הגוף?!

23( יל”ש יתרו עה”פ )רמז רפו(. ועוד. 
24( יתרו כ, ב.

25( שם ג.

26( עקב ט, יז.
14( ראה שבת קנב, ב.
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והביאור בזה – על דרך האמור לעיל בנוגע לשבירת הלוחות, שלאחרי שניתוספה 
בהם המעלה שנחקקו בהם עשרת הדברות, הנה כאשר נוטלים מהם מעלה 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 בו ההתקשרות עם הנשמה, שעל ידי זה 
היתה אצלו העבודה של קיום התורה והמצוות בכל יום ובכל רגע, הנה כאשר נעשה 
מתבטל  ולכן  למציאות,  נחשב  אינו  עצמו  בפני  הגוף  אזי  הגוף,  מן  הנשמה  סילוק 

ממציאותו.

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


