
 

Page 1 of 2 

 

1 

 בס"ד

 

 כ' מנחם אב –פרשת עקב 
 יארצייט של הרה"ג והרה"ח המקובל הרב לוי יצחק שניאורסאהן

 

 

Parsha Ekev - Chof Menachem Av 
 

Yahrzeit of the Rebbe’s father  
 הרה"ג והרה"ח המקובל הרב לוי יצחק שניאורסאהן

  

The positive aspect of the broken Luchos (tablets) and a Yahrzeit 
 

1. Why is the passing of a Tzadik compared to the breaking of the luchos? 
2. Why did Moshe Rabeinu break the Luchos instead of hiding them or return 

them? 
3. Why did they take the broken Luchos to war? 
4. Is it ok to be complacent? 
5. What do we learn from this regarding a Yahrzeit?  

Based on Likutei Sichos Vol 14 pages 30-36 and others  
 

 
למה סמך הכתוב מיתת אהרן לשיבור הלוחות ללמדך שמיתתן של צדיקים  ירושלמי יומא פ"א ה"א: .1

 קשה לפני הקב"ה כשיבור הלוחות....
בעת ההיא אמר ה' אלי פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים, ועלה  א:פסוק י, פרק  ,, עקבפרשתנו .2

ת הדברים אשר היו על הלוחות ואכתוב על הלוחות אפסוק ב. אלי ההרה, ועשית לך ארון עץ. 
ואעש ארון...ואפסול שני לוחות....ויכתוב על  פסוק ג.הראשונים אשר שברת ושמתם בארון. 

ובני ישראל נסעו מבארות  פסוק ו.הלוחות...וארד מן ההר ואשים את הלוחות בארון אשר עשיתי.... 
 שם מת אהרן ויקבר שם...   ,בני יעקן מוסרה

סמך משה ...וה לכאן? ועוד .... ועוד שם מת אהרן? והלא בהר ההר מת? מה ענין ז רש"י כאן: .3
לשבירת הלוחות, לומר שקשה מיתתן של צדיקים לפני הקב"ה כיום שנשתברו בו  (rebuke)תוכחה זו 

 הלוחות.
 

 ?נשאלת השאלה: מהו הצד השווה?
 מהמיציאת המלח - חיובעכשיו נראה  – שלילהעוד שאלה: לכאו' מהנ"ל נראה שזה 

 
ויסעו מהר ה' דרך שלושת ימים, וארון ברית ה' הולך לפניהם לתור להם מנוחה. בהעלותך י, לג:  .4

 זה הארון היוצא עמהם למלחמה ובו שברי לוחות מונחים...רש"י: 
 לגמרי אינו מובן

 
ופקדתי עליהם  when I will punish the Yidden for their sins...וביום פקדי  כי תשא לב, לד: .5

תמיד כשאפקוד עליהם עוונותיהם, ופקדתי עליהם מעט מן העוון הזה עם שאר  רש"י:ם. חטאת
 שאין בה קצת מפרעון עוון העגל. העוונות, ואין פורענות באה על ישראל

ונשמרת, שהשטן מקטרג  רש"י:כי תצא למלחמה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע.  כי תצא כג, י: .6
(prosecutes) .בשעת הסכנה 
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ויספו השוטרים לדבר אל העם ואמרו מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישב לביתו ולא  כ, ח:שופטים  .7
 הירא ורך הלבב... רבי יוסי הגלילי אומר, הירא מעבירות שבידו...  רש"י:ימס את לבב אחיו כלבבו. 

...כי כי תצא[פ' ]ובתחילת  בעיני ה' כי תעשה הישר [כתוב ]בסוף פרשת שופטים בעל הטורים כי תצא כא, י: .8
 סמיך לי', שאין יוצאין למלחמה אלא צדיקים. –תצא למלחמה על אויביך 

 וצריך להבין מהי המעלה? 
 

 Lets analyse the Luchosוהביאור: 
 המה, והמכתב מכתב אלקים הוא חרות על הלוחות. והלוחות מעשה אלקים כי תשא לב, טז: .9

קים המה. הלוחות לא נבראו מן הארץ אלא מן והלוחות מעשה אלילקוט שמעוני כי תשא רמז שצב:  .10
מחצב של סמפרינון נברא למשה בתוך אהלו ]הלוחות השניות[ השמים, וכשאמר לו המקום פסל לך 

 וחצבו וכו'.
 ... בעולם הבריאה.ומעשה אלקים חייםבי' הדברות החקוקות בלוחות שבארון בנס תניא פרק נג:  .11

 
 !!!!!הדבר הכי נעלה בגשמיות!

 שה רבינו?מה עשה מ
 

וירד והי' שמח שמחה  ]משה את הלוחות[והלוחות מעשה אלקים המה...נטלן  אבות דרבי נתן פ"ב: .12
גדולה, כיון שראה אותו סרחון שסרחו במעשה העגל אמר היאך אני נותן להם את הלוחות...לא יהי' 

ן להם לישראל לך אלקים אחרים... זקנים... נסתכל בהן וראה שפרח כתב מעליהן אמר היאך אני נות
 אלא אאחוז ואשברם...  שאין בהם ממשאת הלוחות 

 לות:אנשאלות שתי ש
 מהו הפירוש "אין בהם ממש" הרי הם מעשה אלקים?  .א
 למה שבר אותם ולא גנזם, או החזירם? .ב

 
 והביאור:

 חילוק בין אותיות הכתיבה לאותיות החקיקה.
 עד"ז בצדיקים:וכמו שזה בלוחות, 

 
 רת מכל עם ולשון, הוא הגוף החומרי ...ובנו בח תניא פרק מט: .13

 אבל יש חילוק בין צדיקים לאנשים פשוטים
 

חיי הצדיק אינם חיים בשריים כי אם חיים רוחניים שהם אהבה  אגרת הקודש ביאור אגרת זך: .14
 ויראה...

 .קדישא...נשמתא קודש קדשים ]של הצדיקים[גופא דלהון  זהר ח"ג ע, רע"ב: .15
 .להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא צדיקים אין ברכות בסופה: .16

 
 וזהו הביאור בנוגע למלחמה

אין המלך נלחם תחלה אלא מלחמת מצוה... מלחמת  רמב"ם הלכות מלכים פ"ה הלכה א:  .17
הרשות... שנלחם עם שאר העמים כדי להרחיב גבול ישראל ולהרבות בגדולתו ושמעו... ]שם פרק ד 

להרים דת האמת, ולמלאות העולם צדק, ולשבור זרוע  aim,tendencyהלכה י: ותהי' מגמתו 
 הרשעים, ולהלחם מלחמות ה'...[

 


