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שא
ָּפ ָר ַשת ִּכי ִת ּ ָ ׂ

חרות על הלוחות
לוחות הברית
חֹווה ֶהלֶ מ וזעזוע ,עמ שבירתנ של לוחות הברית ,עליהמ היו כתובימ
עמ ישראל ֶ
עשרת הדברות .ימימ רבימ עמד משה רבנו בתפילה ותחינה עד שנתבשר על ביטול
גזירת ַה ְּכלָ יָ ה על עמ ישראל .מיד אחר ביטול הגזירה ,נצטווה משה להכינ לוחות
חדשימ שיהוו תחליפ ללוחות השבורימ:

.Ã...ęĕĜāü ĥČ
Ĉ Ĥü ėă Ā ęĕĜü čĀ Čú ĦāēĘĂ ĕĜý ĥø Ĉ ĖĀ Ęø ĘĝĀ Ġø ă Đĥāþ Ĉ Ě ĘČþ ÅĐ ĤĚČā
þ ĕă đÃÿ

)שמות לד ,א(

בינ הלוחות הראשונימ לבינ האחרונימ ,לא היה שֹנִ י ,לא בתוכנ הכתוב ולא בזהות
הכותב .כאנ וכאנ הכותב הוא הקב”ה ,ובשניהמ התוכנ זהה:

Ĥĥþ Ĉ Čú ęĕĜāü ĥČ
) ĦāēĘă Ă Đÿ ĘĞÿ ĕĦăü čø Ħÿ ėĀ đ...Ãהשניימ( Ĉ Ĥü ĐĀ ĦāēĘă Ă Đÿ ĘĞÿ đă ĕĐĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ęĕĤü čĀ ďøă Đÿ ĦČþ
ø
)שמ(
.ÃĦăĀ Ĥø čă ÿ ĥü Ĉ
גמ החומר שממנו היו עשויימ לוחות הברית ,היה זהה .אלו ואלו היו לוחות אבנ.
השֹנִ י היחיד היה בעיצוב הלוחות .את הלוחות השניימ חצב וNיתת משה רבנו,
בעוד שהלוחות הראשונימ עוצבו בידי הקב”ה:

.ÃĦāēĘăĂ Đÿ ĘĞÿ Ħđă ĤēĀ Čđă Đ ęĕĐāü ĘąČù čĦăÿ ėø Ěü čĦăĀ ėø Ěüă Đÿ đø ,ĐĚĀă Đý ęĕĐāü ĘąČù Đĥĉ ý Ğú Ěÿ ĦāēĘă Ă Đÿ đ”ø
)שמות לב ,טז(

לא ברור במה בא שֹנִ י זה לידי ביטוי; האמ היה הבדל מהותי בינ לוחות האבנ
מעשה ידי ה’ לבינ לוחות האבנ מעשה ידי אדמ ,ולא רק הבדל איכותי ביניהמ?
אינ Nפק שיש משמעות עמוקה להדגשה זו של התורה ,ועלינו לזהותה.
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כתיבה דו כיוונית
כדוגמא ליצירה אלוקית ,ניקח את גופ האדמ .תוכנית התפתחותו של בנ אנוש,
כתובה ומוצפנת בתוכ גרעינו של כל תא ממיליארדי תאי הגופ .הצופנ הגנטי
מכתיב את התפתחותו הייחודית של כל אדמ והופכ אותו לייחודי שאינ שני לו.
הכול יודעימ כי אצבעות הידיימ אינמ מפו?לות מתוכ גוש אחיד של כפ היד ,אלא
צומחות מתוכו בהתאמ לתוכנית הפנימית .ככ העיניימ וככ הרי?ימ וכו’.
תוכנית מוצפנת אינה בלעדית לגופ האדמ .גמ העולמ כולו הלכ והתפתח מנקודה
זעירה על פי תוכנית אלוקית קבועה מראש .תוכנית זו ,היא אשר תכננה את
ההרימ והגבעות ,העמקימ והגיאיות ,ערוצי הנהרות והאוקיאנו?ימ הגדולימ.
את זאת אנו למדימ מנ הגמרא במ?כת חגיגה:

:čĤ ĤĚČ ĐďđĐĕ čĤ ĤĚČÃ
ĦđĕĞģĠ ĕĦĥė ĖĘđĐđ čĕēĤĚ ĐĕĐ ,ęĘđĞĐ ĦČ ČđĐ ĖđĤč ĥđďģĐ ČĤčĥ ĐĞĥč
:ĥĕģĘ ĥĕĤ ĤĚČď đĜĕĕĐđ ...đďĕĚĞĐđ ČđĐ ĖđĤč ĥđďģĐ đč ĤĞĎĥ ďĞ ,ĕĦĥ Ęĥ
)חגיגה יב(
.Ãĕď ęĘđĞĘ ĕĦĤĚČĥ ČđĐ ĕĜČ ?Åĕďąĥ ĘąČ ĕĜČÅ čĕĦėď ĕČĚ
גמ לוחות האבנ הראשונימ אינמ כשאר אבנימ .המ נבראו בערב שבת בינ השמשות,
כדברי המשנה במ?כת אבות:

.Ã...ĦđēđĘĐđ čĦėĚĐđ čĦėĐđ ...ĦđĥĚĥĐ ěĕč Ħčĥ čĤĞč đČĤčĜ ęĕĤčď ĐĤĥĞÃ
)אבות ,פ”ה מ”ו(

הלוחות ,כשאר מעשה בראשית ,נוצרו באותה מתכונת של צמיחה מתוכ גרעינ,
יבה את התפשטות
שהלכ ותפח על פי התוכנית האלוקית הגנוזה בו .התוכנית ִה ְכ ִּת ָ
האבנ במקומות מ?וימימ ואת אי התפשטותה במקומות אחרימ ,בהתאמ לתבנית
הכתב של עשרת הדברות.
לא כנ הלוחות השניימ.
גוש האבנ ֻח ַּצב מנ ההר ו?ותת בידי משה .ה?יתות הפכ אותו למשטח אחיד,
שעליו יחרוט ה’ את עשרת הדיברות .החריטה הזאת היא מנ החוצ אל הפנימ,
בעוד שהחריטה הראשונה על הלוחות הראשונימ ,הייתה צמיחה התפתחותית,
מנ הפנימ אל החוצ.
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שמיעה דּו כיוונית
גמ השמיעה האנושית מתפצלת על פי אותה מתכונת .השמיעה שאנו מכירימ,
היא מנ החוצ אל הפנימ .כאשר עמ ישראל העדיפ לקבל את התורה מפיו של משה
רבנו ,הוא ביכר את @גנונ הלוחות השניימ .קולו של משה רבנו מנ@ר בחלל האוויר
ומרעיד את עור התופ באוזנו של כל אחד מישראל .משמ הוא מתורגמ באמצעות
המוח לקולות וצלילימ .זו דומה לכתיבה האלוקית על הלוחות השניימ ,כלומר
כתיבה מבחוצ על דבר קיימ.
שונה ממנה היא השמיעה הנבואית .זו באה מנ הפנימ אל החוצ ,כמו מתוכ חלומ.
השמיעה הנבואית דומה ליצירה אלוקית ,המעוצבת על פי תכנית פנימית הבאה
ממעמקימ.
עמ ישראל לא היה מ@וגל לעמוד בעוצמותיה הגדולות של השמיעה הנבואית
לקול ה’ .הוא ביכר על פניה את השמיעה החיצונית ,באמצעות קולו של משה
הבא מבחוצ.
זהו הרקע לדברי חז”ל:

.ÃĘČĤĥĕĚ ĐĤđĦ ĐēėĦĥĜ ČĘ ĦđĜđĥČĤ ĦđēđĘ đĤčĦĥĜ ČĘ ĕĘĚĘČÃ

)עירובינ נד(.

הלוחות הראשונימ באו בצמוד לקול הנבואי האלוקי ,המצמיח עיצוב רוחני פנימי
של רצונ האדמ .העיצוב אינו נמחק לעולמ ,כשמ שאיברי האדמ אינמ משתנימ.
לא כנ קול חיצוני הנשמע לאוזניימ והנכתב במוחו של האדמ .כתיבה זו עלולה
להימחק מנ השטח עליו היא נכתבת.

כתר וחכמה וגבול הבחירה
במונחימ בהמ משתמש עולמ הקבלה נוכל לומר ,שעמ הלוחות הראשונימ הופיע
אור הכתר ,שהוא הרצונ האלוקי המוחלט ,המכתיב לאדמ את רצונותיו ומצמצמ
מאוד את בחירתו החופשית.
עמ שבירת הלוחות הראשונימ ,לא חזר אור זה להופיע ,ובמקומו הגיע עמ הלוחות
השניימ אור החכמה; פירושו של דבר הוא ,כללימ הגיוניימ ומתקבלימ על הלב,
המו@ברימ בטוב טעמ על ידי משה רבנו לבני ישראל ,כפירוש רש”י לדברי הכתוב:

.ÃęĐĕþ Ĝý Ġø Ęü ęĕĥĉ ü ĦăĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ęĕĔü ĠĀ ă ĥø Ĉ Ěüă Đÿ ĐĘăþ Čý đÃø

)שמות כא ,א(
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:ומפרש רש”י

ČĐĦĥ ďĞ ęĕĚĞĠ ÅĎ đČ Åč ĐėĘĐĐđ ģĤĠĐ ęĐĘ ĐĜĥČ ,ĤĚđĘ ĖĦĞď ĘĞ ĐĘĞĦ ČĘÃ
ĖėĘ .đĥđĤĕĠđ ĤčďĐ ĕĚĞĔ ęĜĕčĐĘ ĕĚĢĞ ēĕĤĔĚ ĕĜĕČđ ,ĐĦĜĥĚė ęĐĕĠč ĐĤđďĝ
.ÃęďČĐ ĕĜĠĘ ĘđėČĘ ěėđĚđ ĖđĤĞĐ ěēĘđĥė ,ÅęĐĕĜĠĘ ęĕĥĦ ĤĥČÅ ĤĚČĜ
: משה רבנו מבצע את ציווי ה’ כרוחו וכלשונו,אכנ
( מד,)דברימ ד

.ÃĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĜý čă ø ĕĜý Ġø Ęü Đĥāþ Ĉ Ě ęĥĉ Ā Ĥĥþ Ĉ Čú ĐĤĀ āđĦă Đÿ ĦČāĒđÃø
:יפ להדגיש נקודה זו באוזני קהל ישראלBמשה רבנו מו

ěĦāý Ĝ ĕėāü ĜČĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ĦČāĒă Đÿ ĐĤĀ āđĦă Đÿ Ęāėėă ø ęģĕü ďüă Ģÿ ęĕĔü ĠĀ ă ĥø Ĉ Ěü đă ęĕģăü ēĂ āđĘ Ĥĥþ Ĉ Čú Ę āđďĎă Ā ĕ āđ ăĎ ĕĚü đă Ã
( ח,)דברימ ד
.Ãę āđĕă Đÿ ęėĕþ Ĝý Ġø Ęü
’ שחוקי ה, אתמ יכולימ להיווכח: כלומר.’יקמ’ הוא ’צודקימ
ִ פירוש המונח ַ’צ ִּד
.ומשפטיו צודקימ ומתקבלימ על הדעת ועל הלב
 שביומ,וימBיכונ מBרונ וB יש גמ חי, קיומ התורה על החכמה לבדהBוB בבי,מאידכ
. ואולי יאמצו להמ הגיונות זרימ,מנ הימימ עלולימ בני אנוש לשנות את דעתמ
דה חכמת התורה; וזהB עליהמ יו,ודB ערכי היBיBות עלול לפגוע בבBשינוי בתפי
.לשכחתה
ִ גמ עלול לגרומ
 לבל ימשיכ לדבר,ה להבינ את תגובת ה’ לבקשת בני ישראלB ננ,לאור מהלכ זה
:אליהמ ישירות אלא דרכ משה רבנו

đă ĜĘý ėČā
ø Ħă đÿ ...ęėĕþ Ĝý ģø Ēü đø ęėĕþ Ĕý čø ĥü Ĉ ĕĥČ
ý Ĉ ĤĀ Ęėă Ā ĕĘÿ Čý ěđă čĤø ģø Ħăü đÃÿ
ø Ħ ĕėă ü Ħđă ĚĜĀ ĐĚĀă ĘĀ đă ĤĚČā
.đă ĜĦø ĚĀ đĀ ď āđĞ đă ĜĕĐāý ĘąČù ÅĐ Ę āđģ ĦČþ Ğāÿ Ěĥø Ĉ Ęü đă Ĝēø Ĝÿ Čú ęĕĠü ĝāø ĕ ęČü ,ĦČāĒă Đÿ ĐĘāĀ ďĎă ø Đÿ ĥĈ Čý ĐĀ
đă ĜĞø Ěÿ ĥĀ Ĉ đø ...đă ĜĕĘý Čý Ĥčă ý ďÿ Ħăø Ħăø Čÿ đø ,đă ĜĕĐāý ĘąČù ÅĐ ĤĚČā
ÿ ĕ Ĥĥþ Ĉ Čú Ęėă Ā ĦČý ĞĚĀ ĥø Ĉ đă ĐĦăĀ Čÿ čĤÿ ģø
(כג- יט,)דברימ ה
.Ãđă Ĝĕĥ
ĉ ü ĞĀ đø
?מה הייתה תגובת ה’ לבקשה
(וק כדB פ,)שמ

.Ãđă Ĥčă ý ďüă Ĥĥþ Ĉ Čú Ęėă Ā đă čĕĔĕ
ü Đý ...ĕĘÿ Čý ÅĐ ĤĚČā
þ ĕă đÃÿ

 האמ הקב”ה משבח את חולשתמ של בני. תגובה חיובית זו של ה’ תמוהה,לכאורה
 ואת בקשתמ לתיווכו, את אי יכולתמ לקבל את הקול הנבואי ישר ממנו,ישראל
?של משה רבנו
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התשובה לתמיהה זו נשענת על י:וד הבנת המעבר מלוחות ראשונימ ,שבהמ
הופיע ’אור הכתר’ ,לבינ הלוחות השניימ ,שבהמ הופיע ’אור החכמה’.
גמ כאנ ,בקשת בני ישראל היא לעבור לה:בריו המוטעמימ של משה רבנו .בקשה
זו תואמת את רצונ ה’ ליי:ד את העולמ על י:וד הבחירה החופשית.
ברור למדי ,שקול ה’ הבוקע בנבואה ישירה ,כופה את עצמו על האדמ ומצמצמ
את בחירתו החופשית של השומע; ברמה כזו של התגלות ,היכולת להתנגד לדבר
ה’ היא מועטה ,כדברי הכתוב:

,ĕĦāĀ ĚĢø Ğÿ čă ø ĤĢĂ ĞĀ ĦĤþ Ğāþ ăč ĥĈ Čý ėă ø ĕčă ü Ęü čø ĐĕĀ ĐĀ đø āđĚĥø Ĉ čă ü ď āđĞ Ĥčă ý ďÿ Čú ČāĘđø đă ăĜĤþ ėă ø Ēø Čþ ČāĘ ĕĦăü Ĥø Ěÿ ČĀ đÃø
)ירמיהו כ ,ט(
.ÃĘėĀ đă Č ČāĘđø Ęėý Ęø ėă ÿ ĕĦĕü Čý Ęø Ĝü đø
משומ ככ ,בקשת בני ישראל לשמוע את קולו של משה ,שהוא בנ אנוש ,מרחיבה
את ִמנְ ַעד )טווח( בחירתמ החופשית ,ונותנת ערכ גבוה יותר להחלטתמ לשמוע אל
מצוות ה’ מפי משה .אולמ מצד שני ,קיימת ה:כנה שי:רבו להקשיב ולקבל את
דברי משה.
משומ ככ מו:יפ ה’ ואומר אל משה בלשונ תפילה:

ěĞÿ Ěÿ Ęø ,ęĕĚü ĕă Ā Đÿ Ęėă Ā ĕĦÿ āđĢø Ěü Ęėă Ā ĦČþ ĤāĚĥø Ĉ Ęü đø ĕĦāü Č ĐČĀ Ĥø ĕü Ęø ęĐþ ĘĀ ĐĒþ ęčĀ čĀ Ęø ĐĕĀ ĐĀ đø ěĦăý ĕü ĕĚ”ü
)דברימ ה ,כה(
.ÃęĘāĀ ĞĘø ęĐĕþ Ĝý čø Ęü đø ęĐþ ĘĀ čĔĕ
ÿ ĕü
מדוע לשונ תפילה? כי הקב”ה הפקיע מידיו את ה:מכות לקבוע לאדמ את דרכו,
והשאיר אותה לבחירתו החופשית.
לאור זאת נשאל ,האמ הבחירה החופשית במתכונתה הנוכחית תישאר לעולמ?
עונה על ככ הנביא:

ăü
ĉ ø ĕü Ħĕčă ý ĦČþ ĦāĤėø Čþ Ĥĥþ Ĉ Čú ĦĕĤü čă ø Đÿ ĦČāĒ ĕėÃ
ĦČþ ĕĦăü Ħÿ ĜĀ .ÅĐ ęČĂ Ĝø ęĐý ĐĀ ęĕĚü ĕă Ā Đÿ ĕĤý ēú Čÿ ĘČý ĤĀ ĥ
)ירמיהו לא ,לב(
.Ã...ĐĜă Ā čþ Ħăø ėø Čþ ęčă Ā Ęü ĘĞÿ đø ęčă Ā Ĥø ģü čă ø ĕĦü ĤĀ āđĦă
)מנְ ַעד( הבחירה
ירמיהו הנביא משיב בשלילה .יגיע זמנ באחרית הימימ ,שגבולות ִ
הצמצומ יהיה כרוכ בהכרח במעבר משמיעה חיצונית
החופשית יצטמצמו מאודִ .
לשמיעה פנימית ,או מהוראה כפי שהיא נהוגה היומ בינ רב לתלמידו ,להוראה
נבואית הנובעת מתוכיותו של כל אדמ:

.ÃĐĜă Ā čþ Ħăø ėø Čþ ęčă Ā Ęü ĘĞÿ đø ęčă Ā Ĥø ģü čă ø ĕĦü ĤĀ āđĦă ĦČþ ĕĦăü Ħÿ ĜÃĀ
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כתיבה זו היא קול נבואי פנימי המעצב את רצונ האדמ על פי חוקי ה’.
כיצד ייראו מו=דות ההוראה בימימ ההמ?
הנביא ירמיהו מיטיב לתאר זאת:

đă Ğďø ĕý ęĘăĀ đă ė ĕėă ü ,ÅĐ ĦČþ đă Ğďøă ,ĤāĚČĘý đĕēü ČĀ ĦČþ ĥĕĈ Čü đø đă ĐĞý Ĥý ĦČþ ĥĕĈ Čü ď āđĞ đă ďĚøă Ęÿ ĕø ČāĘđÃø
)שמ ,פ=וק לג(
.Ã...ÅĐ ęČĂ Ĝø ęĘĀ āđďĎă ø ďĞÿ đø ęĜăĀ Ĕÿ ģø Ěü Ęø ĕĦü āđČ
כנראה שלא יצטרכו לא למו=דות הוראה ולא למורימ.

תעשה ולא מנ העשוי
הי=ודות שהוצגו לעיל ,ישמשו אותנו בבואנו להבינ אחת מהלכות =וכה ,והיא דינ
’תעשה ולא מנ העשוי’.
אחת הדרכימ הקלות ביותר לבניית =וכה ,היא על ידי חפירה בגדיש )ערימת תבואה(

והוצאת תוכנו= .וכה הנבנית בדרכ זו פ=ולה מנ התורה ,משומ שגג ה=וכה שהוא
ה=ככ ,נעשה מאליו ולא הייתה הנחתו באופנ ישיר ,על גג ה=וכה.
הלכה זו נִ פ=קה במשנה:

.ÃĐėđĝ ĐĜĕČ ,Đėđĝ đĘ ĦđĥĞĘ ĥĕďĎč ĔĔđēĐÃ

)=וכה פ”א ,מ”ח(

את ההלכה הזו אנו לומדימ מנ הפ=וק הבא:

.ÃĖĀ čþ ģø ĕă ü Ěü đă ĖĀ Ĝø Ĥø Ďă Ā Ěü ĖĀ Ġø ă ĝø ČĀ čă ø ęĕĚü ĕĀ ĦĞÿ čø ĥü Ĉ ĖĀ Ęø Đĥĉ þ Ğú Ħăÿ Ħā ăėĝĂă Đÿ ĎēÃÿ

)דברימ טז ,יג(

מצ ָּווה לעשות אותו ,כלומר לעשות פעולה
עיקר ה=וכה הוא ה=ככ ,והתורה ַ
ישירה בהנחת ה=ככ ,ולא פעולה עקיפה כהוצאת תוכנ הגדיש ,מפני שבאופנ זה
יהיה ה=ככ עשוי מאליו.
באופנ דומה ,גמ את חוטי הציצית אנו חייבימ לקשור בכל אחד מכנפות הטלית
באופנ ישיר:

.Ã...ĖĀ Ħø đă ĝėă ø Ħ āđĠĜø ėă ÿ Ğčă ÿ Ĥø Čÿ ĘĞÿ ,Ėø Ęă Ā Đĥĉ þ Ğú Ħăÿ ęĕĘü ďü ĎÃă ø

)דברימ כב ,יב(

משומ ככ ,טלית שאחת מכנפותיה נקרעה יחד עמ ציציותיה ,אינ לתפור את הכנפ
יחד עמ הציצית כי אז אנו עוברימ על הכלל ההלכתי ’תעשה ולא מנ העשוי’ ,אלא
יש להתיר את החוטימ ,לתפור את הכנפ ואז לקשור אותמ בשנית.
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ככ גמ הדרישה ההלכתית בכתיבת :פרי תורה תפילינ ומזוזות .חובה לכתוב את
האותיות באופנ ישיר ,ולא באמצעות גירוד מה שמ:ביב או מה שבפנימ )’חק
ּתֹוכֹות’ – חוקק את תוכ האות(.
כל הדוגמאות האלו מקבילות ללוחות הברית .עלינו להתנהג על פי האופי של
הלוחות האחרונימ ולא על פי האופי של הלוחות הראשונימ; כלומר ,אותיות
הנכתבות על הלוחות ולא אותיות המעוצבות מאליהנ ,כתוצאה מהתפתחות
יצירתית של הלוחות.
נ:יימ בנבואת יחזקאל לאחרית הימימ:

,ęėþ čă ø Ĥø ģü čă ø ěĦăý Čþ ĐĥĀ Ĉ ďĀ ēú ēÿ đă Ĥđø ĥĈ ďĀ ēĀ čĘý ęėþ ĘĀ ĕĦăü Ħÿ ĜĀ đÃø
.Ĥĥ
ĉ Ā čă Ā čĘý ęėþ ĘĀ ĕĦăü Ħÿ ĜĀ đø ęėþ Ĥø ĥ
ĉ ÿ čă ø Ěü ěčþ Čþ ĐĀ čĘý ĦČþ ĕĦāü Ĥĝü Đú đÿ
.Ã...đă ėĘý Ħăý ĕģăÿ ēĂ čă ø Ĥĥþ Ĉ Čú ĦČý ĕĦĕü ĥ
ĉ ü ĞĀ đø ,ęėþ čă ø Ĥø ģü čă ø ěĦăý Čþ ĕēü đă Ĥ ĦČþ đø

)יחזקאל לו ,כו-כז(

