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בכל המחנה ]...[ והקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר, שנאמר "עלה אלהים 

בתרועה ה' בקול שופר" )תהילים מ״ז:ו׳(. גם אמרו "אני לדודי ודודי לי" )שיר 

השירים ו׳:ג׳( - ראשי תיבות 'אלול' וסופי תיבות ארבעים יום עד יום הכפורים 

שירד משה מן ההר ]ארבע פעמים י' בסופי המילים=ארבעים[. 

כי הנה כאשר עלה אז ]משה[ לתקן שבירת הלוחות הראשונות בקבלת הלוחות 

השניות, כן יש לכל בעל שכל לעלות למרום בטוב שכלו לתקון שבירת הלוחות 

הראשונות, והוא מה שהפסידו מטהרת הנפשות, שכן תיארום החכמים 

הפילוסופים 'לוח מוכן לקבל הכתיבה', וחכמים ז"ל שמוה כתיבה, כתיבה 

טהורה וזכה, כמו שאמר "אלהי נשמה שנתת בי טהורה"... והאמת כי הנפשות 

לו הנה והלוחות מעשה האלהים הוא והמכתב מכתב אלהים חרות עליהם, ואם 

העוונות טימאום והעבירו כתיבתם ושברום, יש להשתדל לפסול לוחות שניות 

ולכתוב עליהם כדברים אשר היו על הלוחות הראשונים. והוא המחוייב בכל 

ימות השנה ויותר מהמה בימים הנועדים שהם נזכרים ונעשים לזה. 

עקידת יצחק צז, א:ו )ר' יצחק עראמה, "בעל העקידה", מחכמי דור הגירוש במאה ה-15 

בספרד(

◆  ◆  ◆

מה אירע בחודש אלול לפי פרקי דרבי אליעזר? וכיצד זה מתקשר למנהגי אלול שבידינו? ◆

ר"י עראמה אינו מסתפק בפשט הכתוב ומפרש את סיפור שבירת הלוחות גם באופן פילוסופי  ◆
בפסקה השניה. מה הפרשנות שהוא מציע לסיפור שבירת הלוחות?

הפילוסופים מתארים את הנפש כ"לוח מוכן לקבל הכתיבה", מה שמכונה בלעז "טאבולה  ◆
ראסה", האם ר"י עראמה מסכים עם תיאור זה? איך הוא מתאר את הנפש?

ר"י עראמה ממשיל את לוחות הברית לנפש האדם. הלוחות הראשונים נכתבו ביד הקב"ה, וכך 
גם נפש האדם נולדת כש"מכתב אלוהים" חרות עליה, זכה וטהורה. לאחר חטא העגל נשברים 

הלוחות ומשה נדרש לפסול לוחות חדשים ולכתוב בהם בעצמו את אותם הדברים שהיו כתובים 
על הלוחות הראשונים? זהו תהליך של שחזור, חזרה אל המקור האלוהי הטוב. כך גם האדם יכול 

"לתקון שבירת הלוחות הראשונות" שבנפשו ולשוב בתשובה, ע"י חזרה אל המקור הזך שכתב 
הקב"ה בנפש. כמאמר המשורר: "במקור שלי אני טוב גמור". החטא אינו אלא לכלוך שיש לנקות 
כדי לחשוף את הנפש הצחה שנמצאת ביסוד. עמדה זו ממש מוכרת לנו גם מהאמרה המיוחסת 
לבן איש-חי, שרואה כל אדם כיהלום שהתלכלך וזקוק למירוק ולציחצוח )ותודה לרבינו חזי כהן 

שממנו שמענו שמועה זו(. 

לפני שנתקדם לתפיסה אחרת של התשובה נרצה לשאול: איזה עמדה נפשית מתעוררת כאשר 
הנחת המוצא היא זו?


