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 רבינו משה י"ע הברית לוחות שבירת סיפור מתוך מאירה חיים דרך לנו האיר שהרבי זכינו י"חורש בשיעור השבוע
 .ה"ע

 לו טוב אשר טראגי כאירוע בשכלינו נתפס, בידיו האבן ולוחות מהשמים כשירד רבינו משה י"ע הלוחות שבירת סיפור
 במרום שישב רבינו משה על בתורה לקרוא מחדש שנה כל לנו כואב, העבר בפצעי לחטט לא מעדיפים היינו... היה לא

 למען והכל, ובעצמו בכבודו ה"הקב של מפיו תורה קיבל, שתה לא ומים אכל לא לחם, לילה וארבעים יום ארבעים
 לוחות... ידוע וההמשך, שראה מה וראה רבינו משה ירד רק, אבוי ךא. ישראל לבני התורה מסירת של הנכספת המטרה
 ...שברים שברי לרבבות רהשתב ישראל של ליבם ועמו, לרסיסים נופצו היקרות הברית

 כדי בה שיש נפלאה הארה) ז"תרל סוף תשא כי" (אמת שפת"ה של מדבריו שאב וכדרכו א"שליט הרבי בא כאן אך
 .הלוחות שבירת ממעשה חדשה הבנה לנו להעניק

 היו, בחטאו עסוק היה ישראל ועם מהשמים שירד בעת קשה דילמה בפני ניצב רבינו משה כי מסביר אמת השפת
 את פתוחות בזרועות ולקבל, השמימה חזרה לעלות, בלוחות אחיזתו את להדק, בתורה לבחור או, ברירות שני וביד

 ישראל עם את לנטוש הברירה בידו היתה", גדול לגוי אותך ואעשה כרגע אותם ואכלה" לו שהציע ה"הקב של עצתו
 לא והם, ובמופתים באותות גדול בכח מצרים מארץ אותם העלה' ה אשר ישראל בני מעם לפרוש, לחטא שהתדרדרו

 "...יהודית נחת"ב לו השיבו

 את דוקא ולשבר לנתץ, הלוחות את דוקא לנטוש, אדרבה, רבינו משה בפני עמדה בתכלית והפוכה נוספת ברירה, אבל
 עם הקשר את להעמיק. עמהם נפשו לקשור, ישראל עם את לחבק מנת עם וזאת. באצבע כתובים הברית לוחות
 ...בשמים יום ארבעים עליהם שעמל התורה שבירת חשבון על הסוררים הבנים

 !! השניה באפשרות בחר רבינו ומשה

 בריאת מיום כולה הבריאה כל תקוות, העולמות כל תכלית שהם האבן לוחות לרסיסים יתנפצו, הלוחות ישתברו
 בני כללות אצלו חביב שהיה": "אמת שפת"ה שם וכלשונו. ישראל בני עם נפשו ולקשור עצמו להכליל העיקר, העולם
 "...מהלוחות ישראל

 שהוא איזו להשיג, מצב בכל ישראל של במעלתם הבנה של קצהו קצה לקבל כדי בזה די, פה לגמור יכולים היינו, זהו
 ...מזהיר במצב כשאינם גם ישראל לכללות עצמו קשירת של העצומה במעלה השגה

 .החינוך בתורת דרך אבן "אמת שפת"ה של מדבריו הוציא הרבי ,להנחיל הרבי ביקש בלבד זו לא, לא אך

 מחנך או כשהורים...), המעטה בלשון" (ירושלים טוב ילד אינו"ש ילד לגבי החלטה קבלת של במצב עומד כשאדם
 בעת ישראל עם למצב דומה במצב ולהיות אחורה שנים אלפי לחזור החליטו התלמיד או שהבן מצב בפני עומדים

 ...ממרום משה ירידת

 הילד את להרחיק או, הילד את ליבו אל ולאמץ הלוחות את לשבר האם, הם המחנך או האבא לפני העומדות הברירות
 .הלוחות על ולהתרפק

 הבטחה כשיש גם, אבוד נראה כשהכל גם... מהילד תתנתקו ואל הלוחות ישתברו, לדורות והורה, ה"ע רבינו משה בא
, רבינו ממשה נלמד, מהילד להתנתק ההצעה את תקבל אל, תתפתה אל"... גדול גויל אותך ואעשה כרגע אותם אכלה"

 חשבון על גם, כן... הקשר את ולעבות להעמיק צריך איתו דוקא... חיבוק עכשיו צריך הוא דוקא הירוד הילד, אדרבה
 ...הברית לוחות

 להתפלץ יכול הלב הרי... שבקשות קשה החלטה בפני לעמוד עלינו בו למצב נגיע ושלא, נתנסה שלא יעזור' ה, כמובן
, קלים יותר הרבה במקרים גם אלא, קיצוניים במקרים דוקא לאו נכון הרעיון אבל. כזה מצב על מהמחשבה רק

 ...יהודי בית ובכל, גיל בכל, ילד כל אצל שקורים מקרים
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 נפשיים למתחים הגורמים מורכבים ימים סתם זה אם, הפסח חג בתקופת הנהוגות הרבות החומרות זה אם
 ...הילד עם הקשר שבירת ולא, הלוחות שבירת: ונזכור הבה, הילדים אצל או אצלינו להתפרק

 על ובאמת" וכלשונו, בחר אותו במהלך צדק רבינו משה כמה עד נראה אמת השפת של דבריו המשך את לכשנלמד
 "...אותם תיקן זה ידי על, ישראל בני לכללות עצמו שחיבר זה ידי

 של נפשו בנבכי לחלחל סופה, הנפש למעמקי לחדור מוגבלת ובלתי תלויה בלתי אהבה של סופו, משתלמת תהסבלנו
 של ביותר הפנימיים הנפש בעמקי שישתרש אמיתי חינוך יהיה זה, אילוף יהיה לא זה, מבפנים אותו ולתקן הנער
 הנחת על רק מבוססת שאינה כזו, דמיםמוק תנאים ובלי מגבלות בלי אהבה, אהבה מתוך חינוך של כוחה זה כי, הנער

 ...להוריו מביא שהילד

 בפני עמדה ה"ע אמנו רבקה, הזו בדרך בחרו האומה אבות כבר, רבינו משה אצל התחדש לא זה, הרבי הוסיף, בעצם
 תם איש יעקבמהגן עד סוף ימיו בכולל,  100%, שכל הציונים והתעודות שלו הם יקיר בן אחד מצד, גורל הרת שאלה

 ..., לבוש בגדי חאקי מרושלים וריח סיגריות תמידי דבוק בהםהרשע עשיו בנה ומנגד .אהלים ושבי

 .מצב אין, אחת בכפיפה לדור יכולים לא אלו שני כי והבינה ידעה רבקה

... וישמעאל הגר את גירשה ששרה כמו עשיו את לגרש יכולה היתה היא הרי!  יעקב את?  לשלח בחרה היא מי את
נוצר מצב שיצחק מצא מסילות לליבו של עשיו, עשיו מרגיש שאביו  "...עשיו את אהב יצחק" כי הבינה רבקה אבל

 ורבקה ידעה כי את זה אסור בשום אופן לנתק. אוהב אותו.

 אבינו יעקב שילוח חשבון על אפילו, הסורר הבן עם האהבה קשרי את להעמיק עדיף, עשיו עם הקשר את לחזק עדיף
בכל מקום שיבוא הוא יתקבל בהבנה ובמאור , ההורים עם קרוב קשר בלי להתמודד יכול אבינו קביע כי... למרחקים

 ישאפו לשוב סיכוייו, לגמרי ייאבד, בלי האדם היחיד שמצליח להבין לליבו, הוא כזה קשר בלי, עשיו אבלפנים. 
 ...לאפס
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