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 תכנית אלול מוקדשת לזכר הרב ד"ר עקיבא והרבנית בריינא פרדמסקי ע"י ילדיהם הרב יואל ושולמית כהן ומשפחתם

 אילת סג"ל                                                                                                                                                                 בס"ד

                                                                                                                                                      

 חודש אלול כאפשרות להזדמנות שנייה -לוחות שניים 

 

 סדר עולם רבה )ליינר( פרק ו .1

ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך : "ביום השביעי אחר עשרת הדברות עלה משה להר, שנאמר

)שמות  "הענן וגו', ויבא משה בתוך הענן ויעל אל ההר ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה

 .(יח-טז ,כד

מות )ש "ויהי ממחרת ויאמר משה אל העם אתם חטאתם וגו'" :בי"ז בתמוז ירד ושבר את הלוחות

 .ל( ,לב

ואתנפל לפני ה' את ארבעים היום ואת " :עלה בשמנה עשר בתמוז, וביקש רחמים על ישראל, דכתיב

באותה שעה נתרצה הקדוש ברוך  .כה( ,)דברים ט "ארבעים הלילה אשר התנפלתי כי אמר ה' וגו'

פסל לך  :בעת ההוא אמר ה' אלי" :הוא לישראל ואמר למשה לפסול לוחות שניות ולעלות, שנאמר

 .א( ,)דברים י "ועלה אלי ההרה ועשית לך ארון עץ ,שני לוחת אבנים כראשנים

וישכם משה  ,ויפסל שני לחת אבנים כראשנים" :ירד בעשרים ושמנה באב ופסל שני לוחות, שנאמר

 .ד( ,)שמות לד "בבקר וגו'

בהר כימים ואנכי עמדתי " :ונשנית לו תורה פעם שניה, שנאמר ,ועלה בעשרים ותשעה באב

 .י( ,)דברים י "הראשנים ארבעים יום וארבעים לילה וגו' לא אבה ה' השחיתך

 .אמצעיים בכעס - כימים הראשנים, מה הראשונים מרוצין, אף שניים מרוצין, אמור מעתה

וסלחת לעוננו " :ירד בי' בתשרי והוא היה יום הכיפורים, ובישרם שנתרצה לפני המקום, שנאמר

והיתה זאת " :לפיכך נתקיים יום חוק וזכרון לדורות, שנאמר .ט( ,)שמות לד "וולחטאתנו ונחלתנ

 .לד( ,)ויקרא טז "לכם לחקת עולם

 

 מסכת תענית דף ל עמוד ב. 2

יום  ..אמר רבן שמעון בן גמליאל: לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכפורים.

  שניתנו בו לוחות האחרונות.משום דאית ביה סליחה ומחילה, יום  –הכפורים 

 

 מדרש אגדה )בובר( שמות פרשת כי תשא פרק לד. 3

פסל לך. זה היה בראש חדש אלול כי בשבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות, וארבעים יום התנפל 

 בתפלה על מחילת מעשה העגל,  ליו השלוםמשה רבינו ע

 וארבעים יום עשה בקבלת לוחות האחרונות, 

רים ניתנו לוחות האחרונות וקבעו הקדוש ברוך הוא יום מחילה וסליחה בכל שנה מצינו שביום הכפו

ושנה, לפיכך נהגו לתקוע שופר בראש חדש אלול, על שם התחלת לוחות האחרונות, שהכריז משה 

 .רבינו כאשר עלה על הר סיני, שלא יחזרו ישראל לסיאורן כבתחלה
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 יח-שמות כד, יב. 4

ֹּאֶמר  י ֶאל־מֶֹּשה ה' ַוי ְצָוה ֲאֶשר ָכַתְבתִּ ֲעֵלה ֵאַלי ָהָהָרה ֶוְהֵיה־ָשם ְוֶאְתָנה ְלָך ֶאת־ֻלחֹּת ָהֶאֶבן ְוַהתֹוָרה ְוַהמִּ

ן ְכבֹוד־ ַוַיַעל מֶֹּשה ֶאל־ָהָהר ַוְיַכס ֶהָעָנן ֶאת־ָהָהר׃ ...ְלהֹורָֹּתם ְשכֹּ יַני ַוְיַכֵסהּו ֶהָעָנן ֵשֶשת  ה'ַויִּ ַעל־ַהר סִּ

ים ַויִּ  תֹוְך ֶהָעָנן׃ָימִּ י מִּ יעִּ  ְקָרא ֶאל־מֶֹּשה ַביֹום ַהְשבִּ

ְשָרֵאל׃ ה'ּוַמְרֵאה ְכבֹוד  ֹּאש ָהָהר ְלֵעיֵני ְבֵני יִּ  ְכֵאש אֶֹּכֶלת ְבר

ים ָלְיָלה׃ ים יֹום ְוַאְרָבעִּ י מֶֹּשה ָבָהר ַאְרָבעִּ ֹּא מֶֹּשה ְבתֹוְך ֶהָעָנן ַוַיַעל ֶאל־ָהָהר ַוְיהִּ  ַוָיב

 

 שמות לא, יח .5

י ים ְבֶאְצַבע ֱאֹלהִּ יַני ְשֵני ֻלחֹּת ָהֵעֻדת ֻלחֹּת ֶאֶבן ְכֻתבִּ תֹו ְבַהר סִּ ֵתן ֶאל־מֶֹּשה ְכַכֹּלתֹו ְלַדֵבר אִּ  .םַויִּ

 

 טז-שמות לב, טו. 6

ְשֵני ֶעבְ  ים מִּ ן־ָהָהר ּוְשֵני ֻלחֹּת ָהֵעֻדת ְבָידֹו ֻלחֹּת ְכֻתבִּ ֶפן ַוֵיֶרד מֶֹּשה מִּ ים׃ַויִּ ֶזה ֵהם ְכֻתבִּ ֶזה ּומִּ  ֵריֶהם מִּ

ים הּוא ָחרּות ַעל־ַהֻלחֹּת׃ ְכַתב ֱאֹלהִּ ְכָתב מִּ ים ֵהָמה ְוַהמִּ  ְוַהֻלחֹּת ַמֲעֵשה ֱאֹלהִּ

 

 שמות לד, א. 7

י ַעל ַהֻלחֹּת ֶאת  ים ְוָכַתְבתִּ נִּ אשֹּ ים ָכרִּ ֹּאֶמר ה' ֶאל מֶֹּשה ְפָסל ְלָך ְשֵני ֻלחֹּת ֲאָבנִּ ים ֲאֶשר ָהיּו ַעל ַוי ַהְדָברִּ

ַבְרָת  ים ֲאֶשר שִּ אשֹּנִּ  .ַהֻלחֹּת ָהרִּ

 

 ב-דברים י, א. 8

יָת ְלָך ֲארֹון עֵ  ים ַוֲעֵלה ֵאַלי ָהָהָרה ְוָעשִּ נִּ אשֹּ ים ָכרִּ וא ָאַמר ה' ֵאַלי ְפָסל ְלָך ְשֵני לּוחֹּת ֲאָבנִּ ץ: ָבֵעת ַההִּ

ים ַבְרָת ְוַשְמָתם ָבָארֹון ְוֶאְכתֹּב ַעל ַהֻלחֹּת ֶאת ַהְדָברִּ ים ֲאֶשר שִּ נִּ אשֹּ  .ֲאֶשר ָהיּו ַעל ַהֻלחֹּת ָהרִּ

 

 שמות רבה )וילנא( פרשת כי תשא פרשה מז סימן ו. 9

 .ויכתוב על הלוחות, מלמד שהראשונים והאחרונים היו שוים

 

 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף פז עמוד ב. 10

דכתיב ואשברם  -כתב הלוחות .. כסף מצרים, וכתב לוחות.שלשה חזרו למטעתן, אלו הן: ישראל, 

 לעיניכם. תנא: לוחות נשברו ואותיות פורחות.

 

 פרקי דרבי אליעזר פרק מה. 11

ָמן. ּוְכֶשָראּו ֶאת  ין ֶאת ַעְצָמן ְוֶאת מֶֹּשה עִּ ין סֹוְבלִּ יָלַקח מֶֹּשה ֶאת ַהלּוחֹות ְוָהָיה יֹוֵרד, ְוָהיּו ַהְכתּובִּ ם ַהֻתפִּ

 ֹּ ין ַעל ְיֵדי מֶֹּשה. ְול ְמְצאּו ְכֵבדִּ ן ַהלּוחֹות, ְונִּ ים ּוָפְרחּו מִּ א ָיכֹול ְוֶאת ַהְמחֹולֹות ְוֶאת ָהֵעֶגל, ָבְרחּו ַהְכתּובִּ

ְשַתְברּו, ֶשֶנֱאַמר ָיָדיו ְונִּ יָכן מִּ ְשלִּ ֹּא ֶאת ַהלּוחֹות, ְוהִּ ְסבֹול ֶאת ַעְצמֹו ְול ָתם ַתַחת ָהָהרַוְיַשֵבר " :מֶֹּשה לִּ " אֹּ

 (.שמות לב, יט)

 

 מדרש משלי )בובר( פרשה כג. 12

תורה היתה מן השמים,  ב...אמר ר' ישמעאל: שלשה הן שחזרו למקומן: תורה, וישראל, כסף וזה

לו(. כיון שחטא ישראל במעשה העגל, נשתברו  ,שנאמר: "מן השמים השמיעך את קולו" )דברים ד

אמר ר' יוחנן: אע"פ שנשתברו הלוחות, חזרו ונתחדשו להם, שנאמר:  ...הלוחות ופרח הכתב למקומו

"בעת ההיא אמר ה' אלי פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים ועלה אלי ההרה ועשית לך ארון עץ" 
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אשֹון ֵאת  ְכָתב ָהרִּ ְכתֹּב ַעל ַהֻלחֹּת ַכמִּ )דברים י א(, ומה שכתב בראשונים כתב באחרונים, שנאמר: "ַויִּ

ְתֵנם ה' ֵאָלי" )דברים י ד(ֲעשֶ  תֹוְך ָהֵאש ְביֹום ַהָקָהל ַויִּ ֶבר ה' ֲאֵליֶכם ָבָהר מִּ ים ֲאֶשר דִּ  .ֶרת ַהְדָברִּ

  

 אבן עזרא הפירוש הקצר שמות פרק לד. 14

 במין ובמדה.  -פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים 

 ויאמר הגאון, כי השניים נכבדים מהראשונים בשבעה דרכים: 

 האחד, שתקן להם ארון ששם שם הלוחות; 

 והשני, כי בשניים כתוב ולמען ייטב לך )דברים ה, טז(, שהוא טוב העולם הבא; 

והשלישי, כי יש עליהם שלש בריתות. והם: הנה אנכי כורת ברית )י(, כרתי אתך ברית )כז(, ויכתוב 

 וחות את דברי הברית )כח(; על הל

 והרביעי, כי בם חלק מהשמים והארץ כגוף בן אדם, כמו העדותי בכם היום )דברים ל, יט(; 

 והחמישי, שהראשונים הורידם ביום חול; 

 והשישי, כי בעבורם קרן עור פני; 

 והשביעי, שקבלום ישראל, כי התאבלו על הראשונות. 

כי ראיתים הם כדברי חלום לא מעלים ולא מורידים, רק יצא  ואין צורך להשיב על דברי זה הגאון,

עתק מפיו. והאומר כן חייב שילקה, כי ידוע כי מכתב האחרונים כמכתב הראשונים מכתב אלהים 

בראם השם, והשניים פסלם משה מאבן נבראת,  והוא. והנה הם במכתב שוים מהראשונים. ועל דעת

 ?!והנה מעשה משה נכבד ממעשה אלהים

 

 מדרש תנחומא )בובר( פרשת מקץ סימן ח. 15

בבקשה מכם היו מצניעים עצמיכם, שאין קשה  :למה תתראו. אמר להם יעקב :ויאמר יעקב לבניו

וכל העם " :מעין הרע, וכן אתה מוצא בלוחות הראשונות, על ידי שניתנו בגדולה נשתברו, שנאמר

 :טו(, אבל הלוחות השנים כשניתנו, לא ראה אותם אלא משה, שנאמר ,)שמות כ "רואים את הקולות

 .ג(, )שמות לד "ואיש לא יעלה עמך וגו'"

 

 שמות רבה )וילנא( פרשת כי תשא פרשה מו סימן א. 16

אל תצטער בלוחות הראשונות שלא ' :ואמר לו הקדוש ברוך הוא ,התחיל מצטער על שבור הלוחות

 .ובלוחות השניים אני נותן לך שיהא בהם הלכות מדרש ואגדותהיו אלא עשרת הדברות לבד 

 

 העמק דבר שמות לד, א. 17

דרשו בזה, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, ועיין אבן עזרא, ודברי גאון לאו דבר  -את הדברים 

 ועוד.  'אלו לוחות שניות -וימינו תחבקני 'ריק הן, וכן במדרש חזית 

ולכן   ...לכל תלמיד ותיק לחדש הלכה על פי המדות שהתורה נדרשת בהןכי בלוחות שניות ניתן הכח 

 .נפסלו הלוחות על ידי משה, לומר שזה על ידי השתתפות עמל האדם וסייעתא דשמיא

 

 תלמוד בבלי מסכת עירובין דף נד עמוד א. 18

אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה  -מאי דכתיב חרות על הלחת  :ואמר רבי אלעזר

 תורה מישראל. 

 

 דמה לשערי יושרקר' שמעון שקופ, ה. 19
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ואפשר לבאר על פי זה ענין שבירת הלוחות שלא ראיתי ביאור ענין זה, שבהשקפה ראשונה הוא ענין 

ישראל את העגל, ישארו בלי תורה ח"ו, סתום, היתכן שמשה רבינו ע"ה היה חושב שבשביל שעשו 

והיה ראוי לו להמתין מללמדם עד שיתקנו מעשיהם, אבל לא לשברם לגמרי ואח"כ להתנפל לפני ה' 

לבקש לוחות שניות, והנה חז"ל קבלו שסגולה מיוחדת היתה בלוחות הראשונות, דאמרינן בגמרא 

ברו הלוחות הראשונות לא נשתכחה עירובין דף נ"ד מאי דכתיב חרות על הלוחות, אלמלא לא נשת

תורה מישראל, היינו שהיתה סגולה בהם שאם למד אדם פעם אחת, היה שמור בזכרונו לעולם, 

וענין זה הרגיש משה רבינו ע"ה שעלול עי"ז להיות חילול הקודש נורא מאד, שאפשר שיזדמן שיהיה 

רבינו ע"ה ק"ו מקרבן פסח איש מושחת ומגואל במעשים רעים, בקי בכל חדרי התורה, ולמד משה 

שאמרה תורה וכל בן נכר לא יאכל בו, ולכן מצא משה רבינו ע"ה שראוי שלוחות אלה ישתברו 

ולהשתדל לקבל לוחות אחרים, היינו דהלוחות הראשונים היו מעשה אלקים כמו גוף הכתב כמו 

... וחות אבניםשמפורש בתורה, והלוחות האחרונים היו מעשה ידי אדם כמו שכתוב פסל לך שני ל

ותחלת קבלת התורה ע"י משה רבינו ע"ה היתה דמות ואות לכל בני ישראל מקבלי התורה, שכמו 

שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו ע"ה פסל לך שני לוחות אבנים, כמו כן הוא רמז לכל מקבלי 

הלוחות,  התורה, שיכין כל איש ישראל לוחות לעצמו, לכתוב עליהם דבר ה', וכפי הכשרתו בהכנת

כן תהיה קבלתו, מתחילה וכן גם אח"ז אם יתקלקלו אצלו הלוחות, אז לא תתקיים התורה, ועי"ז 

לא יהיה מצוי כל כך ענין פחד משה רבינו ע"ה, שלפי ערך מעלת האדם ביראת ה' ובמדות, שהוא 

ך זה תשכח לוח לבבו, לפי ערך זה ינתן לו מן השמים קנין התורה, ואם יפול אח"כ ממדרגתו, לפי ער

התורה ממנו, וכמו שאמרו חז"ל שכמה ענינים גורמים לשכחת התורה רח"ל, ועל דבר גדול זה אמרו 

 .חז"ל לפרש את הכתוב בסיומא של תורה, ולכל היד החזקה שעשה משה לעיני כל ישראל

 

 דברים פרק לד פסוק יב. 20

ְשָרֵאל׃ ּוְלכֹּל ַהָיד ַהֲחָזָקה ּוְלכֹּל ַהמֹוָרא ַהָגדֹול ֲאֶשר  ָעָשה מֶֹּשה ְלֵעיֵני ָכל־יִּ

 

 רש"י דברים פרק לד פסוק יב. 21

, והסכימה דעת 'ואשברם לעיניכם' :שנשאו לבו לשבור הלוחות לעיניהם, שנאמר -לעיני כל ישראל 

 ., יישר כחך ששברת'אשר שברת' :הקדוש ברוך הוא לדעתו, שנאמר

 

 ב-תלמוד בבלי מסכת מנחות דף צט עמוד א. 22

תני רב יוסף: מלמד, שהלוחות ושברי לוחות מונחין בארון; מכאן,  - "אשר שברת ושמתם בארון"

 לתלמיד חכם ששכח תלמודו מחמת אונסו, שאין נוהגין בו מנהג בזיון. אמר ריש לקיש: פעמים

אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: יישר כחך  -שביטולה של תורה זהו יסודה, דכתיב: אשר שברת 

 .ששברת

 תשא, שנת תרנ"וכי שפת אמת, שמות, . 23

כי הכתב והלוחות היו כמו הנפש והגוף, ולכן אחר שנתקבלו בני ישראל בתשובה, והחזרו להם 

במדרשות ואגדות, ונקרא תעלומות חכמה,  הלוחות, היו באופן אחר שהוצרך התורה להתלבש

 ומקודם היה הכל בהתגלות אור כי טוב. 

 לע"נ  היום מוקדש
 הלן לייטסטון חנה גיטל בת נחום

 וסימה יהודית ע"ה,

 ע"י בתה לאה אלבאום


