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:בביאור הטעם לשבירת הלוחות כמה גישות כלליותהובאו ומפרשי המקרא בדברי חז"ל 

חטאמן העונש או תוצאה 
כל ש או ,1ושבר את הלוחותרגז משה על חטאם הטעם לשבירת הלוחות הוא בגלל שנתפשוט לפי פירוש ה

שמשה עשה חשבון  3ויש שפירשו 2.עוד להחזיקםהי' ביכולתו שתשש כחו ולא  , עדכך כאב לו החטא
ל 4כתוב – מצוותמתרי"ג אחד  – קרבן פסחמצות בפשוט:  ן כָּ ר בֶּ  "נתנכרו)שמי שהמיר דתו  ,בוֹ  ֹיאַכל ֹלא ֵנכָּ
ראויים לקבל את התורה על אחת כמה וכמה אלו שאינם  ,אין לו חלק במצוה זו (5שבשמים" לאביו מעשיו
 כולה.

 ע"פ הדבור
6.ציווי מפורש מהקב"הל פי עמשה שבר את הלוחות  לפי חז"ל,

.שבר הלוחות שהיו בידיו –משה קנאת וירא את העגל והמחולות סביביו. ומרוב : (יט ,לב)עזרא שמות  אבן (1

קצת שלא יזיק את רגליו בנפלם כדרך כל משליכי השליכם רחוק ממנו [ ...] ולא הי' בו כחתשש כחו את העגל  כשראה :(יט ,לב)"ם שמות רשב( 2
 משוי כשאין בהם כח לשאת

ת ַוַיְרא :(יט לב,) שמות( 3 ל אֶּ ֵעגֶּ ַחר ּוְמֹחֹלת הָּ ה ַאף ַויִּ יו ַוַיְשֵלְך ֹמשֶּ דָּ יָּ ת מִּ ם ַוְיַשֵבר ַהלֹֻּחת אֶּ ר ַתַחת ֹאתָּ הָּ  שהיא פסח מה אמר -' וגו מידיו וישלךרש"י:  הָּ
 להם? ואתננה משומדים ישראל וכל, כאן כלה התורה, בו יאכל לא נכר בן כל( מג יב שמות) תורה אמרה, המצות מן אחת

ל(מג, יב) שמות (4 ן : כָּ ר בֶּ .בוֹ  ֹיאַכל ֹלא ֵנכָּ

.במשמע משומד ישראל ואחד נכרי ואחד. שבשמים לאביו מעשיו שנתנכרו – נכר בן : כל(מג יב,) שמות י"רש (5

 פה'( ח ב"י במדבר) בו אדבר פה אל פה שנאמר הגבורה מפי לו שנאמר אלא הלחות את משה שבר לא אומר בתירא בן יהודה ב: רבי נתן דרבי אבות (6
( ז"ט' ט דברים) אלקיכם' לה חטאתם והנה וארא שנאמר הגבורה מפי לו שנאמר אלא הלחות את משה שבר לא א"וי. הלחות את שבר לו אמרתי פה אל

 צוני כאשר שם ויהיו שנאמר הגבורה מפי לו שנאמר אלא הלחות את משה שבר לא אומרים אחרים. מעליהם כתב שפרח שראה אלא וארא אומר אינו
 לעיני משה עשה אשר שנאמר הגבורה מפי לו שנאמר אלא הלחות את משה שבר לא אומר עזריה בן אלעזר רבי. ושברן שנצטוה אלא צוני אומר אינו

 שנאמר הגבורה מפי לו שנאמר אלא הלחות את משה שבר לא אומר עקיבא רבי. ועשה נצטוה כאן אף ועשה נצטוה להלן מה( ב"י ד"ל שם) ישראל כל
 מפי לו שנאמר אלא הלחות את משה שבר לא אומר מאיר רבי. [*]ס"א לשברן לבוראי שיכול במה תופס אדם במה( ז"י' ט שם) הלחות בשני ואתפוש

 .ששברת כוחך יישר'( ב' י שם) שברת אשר שנאמר הגבורה

 לו אמר כאלו והוי הרוחניות דהלך ראה והכא ברוחני לא אדם במעשה לומר ורצונו. ל"כצ לשבר שיכול במה*( בפירוש החיד"א לאדר"נ כתב: 
 ציווי בלי אבל' ה שציוהו לשבר יכול דהיה שיברם ולהכי שישברם נצטווה אך האותיות פרחו לא ששיברם קודם כי לצדד יש נ"א. שישברם ה"הקב

 .לשבר יכול היה לא' ה
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