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פתיחה
ָהיֹה ָהָיה שתיין בְקַרקוֹב שנהג להתחיל לשתות במשך כל חודש אדר. הוא החל שבועיים לפני 

פורים והמשיך לשתות שבועיים לאחריו. 

הסביר השתיין את מנהגו: אם המן רצה להשמיד ולהרוג את כל היהודים, מדוע בחר לעשות 

ז(?  ג,  )אסתר  מסוים  יום  על  ולא  כולו  אדר  חודש  על  נפל  הפור  הרי  בלבד?  אחד  ביום  זאת 

ובכלל, איך אפשר להרוג את כולם ביום אחד, הרי היהודים יכלו, להילחם, לברוח או להתחבא?

השיב השתיין מניה וביה: "המן ידע שייתכן ולא יצליח להרוג את היהודים והם יהפכו את היום 

הזה ליום של חג, משתה ושמחה. ברשעותו, רצה המן שחג זה יימשך יום אחד בלבד. אבל אני 

לא מוכן לתת לו לנצח, לכן אני חוגג את כל החודש, כפי שצריך להיות על פי הּפּור".

האמת, שהשתיין מְקַרקוֹב קצת צודק. התלמוד אומר )תענית דף כ"ט עמוד א'( ״משנכנס אדר 

מרבין בשמחה״ – שמחת חג הפורים אכן מתחילה בתחילת חודש אדר. 

גזירתו  את  לפועל  להוציא  בחר  המן  מדוע  אדר,  בחודש  מיוחד  מה  נלמד  היום  בשיעורינו 

האיומה – השמדת כל עם ישראל, אנשים, נשים וטף דווקא בחודש זה, ומה השתבש בתכנון 

שלו, הציל אותנו מהגזירה האיומה ונתן לנו חג חדש – חג פורים.

משיחת ז׳ אדר, ה׳תשמ״ה, רשימת השומעים בלתי מוגה.
תורת מנחם, ה׳תשמ״ה חלק ב׳ ע׳  1277

לשמיעת ההקלטה
לצפייה בווידאו

לצפיה בחלק מהשיחה במגזין תורת חיים

לשלימות הדברים: עיין בלקוטי שיחות כרך כ״ו, פרשת שמות שיחה א׳.

השיעור לפרשת תצווה

https://ashreinu.page.link/2EBk
https://youtu.be/PQCYu-4n0MY?t=2920
https://videos.jem.tv/video-player?clip=1035
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א. חישוב מוטעה

מקור 1  מגילת אסתר, פרק ג' 
במגילת אסתר אנו קוראים על הרקע של גזירת המן נגד עם ישראל.

ָהֲאָגִגי  ָדָתא  ן־ַהמְּ בֶּ ֶאת־ָהָמן  ֵורוֹׁש  ֲאַחשְׁ ֶלְך  ַהמֶּ ל  דַּ גִּ ה  ָהֵאלֶּ ָבִרים  ַהדְּ ַאַחר  
ר־ ֶלְך ֲאשֶׁ ר ִאּתוֹ. ְוכל־ַעְבֵדי ַהמֶּ ְסאוֹ ֵמַעל כל־ַהשִָּׂרים ֲאשֶׁ שֶׂם ֶאת־כִּ ַוְיַנשְֵּׂאהּו ַויָּ
ַכי לֹא ִיְכַרע  ֶלְך. ּומְרדֳּ ה־לוֹ ַהמֶּ י־ֵכן ִצוָּ ֲחִוים ְלָהָמן כִּ תַּ ְרִעים ּוִמשְׁ ֶלְך כֹּ ַער ַהמֶּ שַׁ בְּ

ֲחֶוה. תַּ ְולֹא ִישְׁ

ֵעיָניו  בְּ ֶבז  ַויִּ ֵחָמה.  ָהָמן  ֵלא  מָּ ַויִּ לוֹ,  ֲחֶוה  תַּ ּוִמשְׁ ֵרַע  כֹּ ַכי  מְרדֳּ י־ֵאין  כִּ ָהָמן  ְרא  ַויַּ
ִמיד  ָהָמן ְלַהשְׁ ׁש  ַוְיַבקֵּ ָכי.  ֶאת־ַעם מְרדֳּ ידּו לוֹ  י־ִהגִּ ְלַבּדוֹ, כִּ ַכי  מְרדֳּ ָיד בְּ לַֹח  ִלשְׁ

ָכי. ֵורוֹׁש, ַעם מְרדֳּ כל־ַמְלכּות ֲאַחשְׁ ר בְּ הּוִדים ֲאשֶׁ ֶאת־ּכל־ַהיְּ

יל  ֵורוֹׁש, ִהפִּ ֶלְך ֲאַחשְׁ ים ֶעשְֵׂרה ַלמֶּ תֵּ ַנת שְׁ שְׁ חֶֹדׁש ָהִראׁשוֹן הּוא־חֶֹדׁש ִניָסן, בִּ בַּ
ֵנים־ָעשָׂר הּוא־חֶֹדׁש  ּוֵמחֶֹדׁש ְלחֶֹדׁש שְׁ ִמּיוֹם  ְליוֹם  ָהָמן,  ִלְפֵני  ַהּגוָֹרל  ּפּור הּוא 

ֲאָדר.

מקור 2  תלמוד בבלי, מסכת מגילה, דף י"ג עמוד ב'
התלמוד מספר לנו על מחשבותיו של המן הרשע לאחר הגורל.

שְִׂמָחה  שַָׂמח  ֲאָדר  חוֶֹדׁש  בְּ ּפּור  ַפל  נָּ שֶׁ יָון  כֵּ ָנא:  תָּ ַהּגוָֹרל".  הּוא  ּפּור  יל  "ִהפִּ
ֲאָדר  ְבָעה בַּ שִׁ בְּ ה. ְולֹא ָהָיה יוֵֹדַע שֶׁ ת ּבוֹ מֹשֶׁ מֵּ ֶיַרח שֶׁ דוָֹלה, ָאַמר: ָנַפל ִלי ּפּור בְּ גְּ

ֲאָדר נוָֹלד. ְבָעה בַּ ֵמת, ּוְבשִׁ

<< הרבי 
השמחה של המן

אודות ענינו של שבעה באדר, איתא בגמרא )במסכת מגילה1 – השייכת במיוחד לחודש 
זה ולימים אלו( שאירעו בו ב' ענינים: )א( "בשבעה באדר נולד" משה רבינו, )ב( "בשבעה 

באדר מת".

לגזור את  ידבר עם אחשוורוש  ויום מיוחד שאודותיו  כאשר המן עמד לבחור חודש 
הגזירה על בני ישראל – לא רצה לסמוך על עצמו, ולכן, "הפיל פור הוא הגורל", כדי 

לדעת "באיזה חודש יצליח"2.

ולכן, "כיון שנפל פור בחודש אדר שמח )המן( שמחה גדולה, אמר, נפל לי פור בירח 
שמת בו משה":

1( יג, ב.
2 פרש״י על אסתר ג, ז.



7 6

המן ידע שגם ע"י "גורל" עדיין יש מקום לספק אם אכן הצליח לכוון אם לאו. אמנם, 
בראותו "שנפל פור בחודש אדר – שמח שמחה גדולה", ומה הייתה שמחתו – "אמר, נפל 
לי פור בירח שמת בו משה", גואלן של ישראל, ובמילא, בטוחני – חשב המן – שאצליח 

במזימתי.

ומסיים בגמרא – "ולא הי' יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולד", ולכן "כדאי 
הלידה שתכפר על המיתה. 
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ב. יום הולדת או יום השנה?

<< הרבי 
׳טוב יום המוות מיום היוולדו׳

מצד  הן  והסבר,  ביאור  דורש  המיתה"(  על  שתכפר  הלידה  )"כדאי  זה  ענין  ולכאורה, 
"ְקָרא", והן מצד "ְסָבָרא" כידוע שני האופנים בנוגע ל"ְקָרא" ו"ְסָבָרא", שלפעמים מצינו 
שכשישנו "ְקָרא" אין צורך – ב"ְסָבָרא"3, ולפעמים מצינו שכשישנה "ְסָבָרא" אין צורך 
ב"ְקָרא" )"למה לי ְקָרא ְסָבָרא היא"4(, ובנדון דידן, יש גם "ְקָרא" וגם "ְסָבָרא" – להיפך:

"ְקָרא" – ִמְקָרא מלא דיבר הכתוב5 "טוב גו' ויום המות מיום ִהָוולדוֹ". ו"ְסָבָרא היא" – 
כפי שמבין גם פשוט שבפשוטים, שביום המיתה כאשר "מלאו ָיַמי ּוְשנוַֹתי", אזי יודעים 
שעבודתו אשר עבד במשך כל ימי חייו היתה בשלימות, מה שאין כן ביום הלידה – אי־

אפשר לדעת כיצד תהיה הנהגתו ועבודתו במשך ימי חייו.

)"בכל  יצרים  נברא עם שני  וכמה לפני מתן־תורה(  )ועל אחת כמה  ובפרט שכל אדם 
לבבך בשני יצריך"6(, יצר טוב ויצר הפכי, ו"אלמלא הקב"ה שעוזר לו אינו יכול לו"7, 
ונוסף לזה ישנם ענינים של נסיונות – שלכן מבקשים8 "אל תביאנו . . לידי נסיון" ועד 
רמה  "מאיגרא  בגוף,  הנשמה  ירידת  מוסר( שכללות  בספרי  )וגם  בחסידות9  שמבואר 
בחזקת  הדרכים  ד"כל11  באופן  היא   – בחיים  בדרכה  ללכת  כדי  עמיקתא"10,  לבירא 

סכנה", ולכן יש צורך בֵעֶזר וסיוע מיוחד – "הקב"ה עוזרו".

ואם כן, נשאלת השאלה: מהו הפירוש ש"כדאי הלידה שתכפר על המיתה" – לכאורה, 
הן מצד ה"קָרא" והן מצד ה"ְסָבָרא" לא יתכן שהענין דיום הלידה יגבר על הענין דיום 
המיתה, בה בשעה שביום הלידה אין אפשרות לדעת כיצד תהיה עבודתו במשך ימי 

חייו. שלכן, "טוב יום המוות מיום היוולדו?!

כאשר  המיתה,  שביום  היינו,  תחילתו".  על  מוכיח  ש"סופו  לומר  אפשר  היותר  לכל 
"מלאו ימי ושנותי", אזי – אגלאי מילתא למפרע שגם יום הלידה הוא באופן נעלה כו'; 
אבל לא – שיום הלידה יוכל לבטל ולהפוך ענין הקשור עם יום המיתה, כבנדון דידן, 
בו משה"(, תתבטל  בֶיַרח שֵמת  ּפּור  לי  )"נפל  מיתת משה  עם  המן, הקשורה  שגזירת 

ותתהפך ליום טוב, מצד לידת משה?! 

3( ראה קידושין ו, א. תוד״ה ואיבעית אימא – ב״ב סא, א.
4( כתובות בב. א, ב״ק מו, ב. ועוד.

5( קהלת ז, א.
6( ברכות נד, א – במשנה. הובא בפרש״י עה״פ ואתחנן ו, ה.

7( סוכה נב, רע״ב. קידושין ל, ב. וראה תניא רפי״ג.

8( בברכות השחר )מברכות ס, ב(. וראה סנהדרין קז, רע״א.
9( סה״מ תרפ״ח ע׳ קסו. סה״מ קונטרסים ח״ב שצח, ב, ועוד.

10( ע״פ ל׳ חז״ל חגיגה ה, ב.
11( ירושלמי ברכות פ״ד ה״ד. קה״ר פ״ג, ב )ב(.
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ָרה למתקדמים: קטע ַהֲעשָׁ

בלקוטי שיחות )חכ"ו, מתורגם, ע' 2(, מוסיף הרבי שאלה נוספת:

זה וביאורו של אדמו"ר הזקן, אודות המעלה המיוחדת של  כן יש להבין: לפי מדרש 
"יום המוות", מתעוררת תמיהה: כאשר הגמרא צריכה למצוא הסבר לכך שנפילת הפור 
בשבעה באדר היא זכות המבטלת את גזירת המן, צריכה הייתה הגמרא לומר, שיום 
"שמת בו משה", מבחר המין האנושי1, זוהי הזכות הגדולה ביותר, שביכולתה לפעול 

"ישועות בקרב הארץ" ולגרום לביטול גזירתו של המן!

כמובן, אין זו קושיה מדוע המן "שמח שמחה גדולה" על כך ש"נפל לי פור בירח שמת 
אין  היא: מדוע  יום ההסתלקות. אך השאלה  ידע אודות מעלת  הוא לא  כי  בו משה" 

הגמרא מציינת זאת במסקנה, ב"ולא היה יודע.."?

1( ראה רמב"ם פיה"מ לסנהדרין פ' חלק היסוד הז'.

 

<< הרבי 
אצל משה זה שונה

והביאור בזה12: כל האמור לעיל אודות החיסרון שביום הלידה, שאין אפשרות לדעת 
באיזה אופן תהיה עבודתו במשך ימי חייו, שלכן "טוב יום המוות מיום ִהָוולדוֹ", מכיון 
שב"יום ִהָוולדוֹ" כל מעלותיו אינם אלא "בכַח" בלבד – הרי זה על דרך הרגיל אצל כל 

אדם.

אמנם, בנוגע למשה רבינו הרי ב"יום ִהָוולדוֹ", ברגע שיצא לאויר העולם, ראו בו מעלה 
בפועל ובגילוי, כמו שכתוב13 "ותרא אותו כי טוב הוא", "כשנולד נתמלא הבית כולו 
אורה"14: מיד בצאתו לאויר העולם, לפני ברית מילה, לפני קריאת השם, ופשיטא לפני 
התחלת כל ענין של עבודה ופעולה, כי אם תיכף ומיד כשנולד – "נתמלא הבית כולו 

אורה". 

מקור 3  חומש שמות, פרק ב', פסוק ב'

ה ְיָרִחים. לֹשָׁ ֵנהּו שְׁ ְצפְּ י־טוֹב הּוא, ַותִּ ֶרא אֹתוֹ כִּ ן, ַותֵּ ֶלד בֵּ ה ַותֵּ ַהר ָהִאשָּׁ ַותַּ

רש"י
ּלוֹ אוָֹרה. ִית כֻּ א ַהבַּ ּנוַֹלד ִנְתַמלֵּ שֶׁ י־טוֹב הּוא: כְּ כִּ

12( בהבא לקמן ראה גם שיחת ש״פ תצוה סי״ז ואילך.
13( שמות ב, ב.

14( פרש״י עה״פ.
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<< הרבי 
הוא  שהמדובר  יודעים  כאשר  יותר  עוד  מודגש  שבדבר  והחידוש  העילוי  וגודל 
אודות ביתו של עמרם: "עמרם – גדול הדור היה"15, ועד כדי כך, שבכמה מקומות 
נקרא משה רבינו "בן עמרם"16, כלומר, שחשיבותו ומעלתו של משה היא להיותו "בן 
עמרם". ולמרות גודל מעלתו של עמרם, מתי "נתמלא הבית כולו )ביתו של עמרם( 

אורה" כשנולד משה!

ליתר ביאור: בוודאי היה מצב של "אורה" בביתו של עמרם גם קודם שנולד משה, 
כמה  ישנם  גופא  ב"אורה"  אמנם,  הדור.  לגדול  אור המתאים  אלא  אור,  ולא סתם 
וכמה דרגות, "אורה" למעלה מ"אורה", על דרך חילוקי הדרגות שבין אור הנר, אור 
האבוקה ואור המדורה, אור היום, עד לאור דלעתיד לבוא, או האור שנברא ביום 

ראשון דבריאת העולם, חילוקים שאינם בערך זה לזה.

וזוהי הדגשת חכמינו ז"ל "כשנולד נתמלא הבית כולו אורה", שלא זו בלבד שלידת 
משה פעלה הוספה בענין ה"אורה", "אורה" נעלית יותר, ועד לעילוי – שבאין ערוך, 
זו הרי המצב שלפני זה נחשב העדר  אלא יתירה מזה, שלפי־ערך וביחס ל"אורה" 

האור לגמרי!

על פי זה מובן בפשטות שאין מקום לשאלה כיצד מכפרת הלידה על יום המיתה, 
כאשר ביום הלידה אין שום מעלה, מפני שאי־אפשר לדעת מה יהיה במשך ימי חייו 
– מכיון שבנוגע למשה רבינו ַשאִני, שמיד ב"יום ִהָוולדוֹ" "נתמלא הבית כולו אורה", 

היינו, שמעלה זו )ענין האורה( היתה בפועל ובגילוי ב"יום ִהָוולדוֹ".

מקור 4  משיחת חג הפורים ה'תשי"ט, שיחות קודש, עמוד א"ך ואילך
                    ]תורגם ונערך על ידי חברי המערכת, ועל אחריותם בלבד[. 

מה הפירוש "התמלא הבית כולו אורה", ומדוע זה גורם שיום ההולדת יהיה חשוב יותר ויכפר על 
יום המיתה? בהתוועדות אחרת, הרבי מוסיף ביאור בנושא: 

לחץ כאן לשמיעת ההקלטה

<< הרבי 
"משה לא מת"

וזהו התירוץ מדוע יום הלידה מכפר על יום המיתה:

זוהי הוכחה, שכל הענין של   – כולו אורה"  "נתמלא הבית  ביום הלידה  כיון שכבר 
לידת משה, וכל מהותו ועצמותו הן – "אורה זו תורה".

15( סוטה יב, א.
16( סוטה לה, א. הובא בפרש״י עה״ת שלח יג, ל. ובכ״מ. 

https://ashreinu.app/player?parentEvent=479&event=9068 
https://ashreinu.app/player?parentEvent=479&event=9068 
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ולכן כדאי יום הלידה שיכפר על יום המיתה, כי אפילו אם מצד ענייני העולם ישנו 
את "יום המיתה" – הרי "יום הלידה" ממשיך "אורה" ו"תורה" – את נצחיות התורה 

והמצוות, שמבטלות ומכפרות על "יום המיתה".

וזאת משום שהתורה – שהיא עניינה העצמי של משה – חיה וקיימת, כיון ש"זרעו 
בחיים", על ידי כל הסמוכים איש מפי איש עד משה רבינו, ולאחר שפסקה הסמיכה, 
אומר  זה  )שעל  שבדור  ה"משה"  שנקראים  ודור  דור  בכל  ישראל  נשיאי  ידי  על 
המדרש ש"אין דור שאין בו כמשה רבינו"(, והם ה"זרעו בחיים" שפועלים שהתורה 

והמצוות – העצם והמהות של משה רבינו – יהיו נצחיות.

במלים אחרות: הנצחיות של התורה פועלת "שיכפר על יום המיתה" – שליום המיתה 
אין משמעות, כפי שאדמו"ר הזקן אומר באגרת התשובה, ש'כפרה' משמעותה ביטול 

כל העניין, שיהא מרוצה וחביב לפניו כמו קודם החטא, בלי שינויים.

כך גם בענייננו: יום לידת משה, שכבר אז נתמלא הבית כולו אורה – אורה זו תורה 
ושינוי הם רק בעניינים  כי מיתה  'יום המיתה'.  כל העניין של  ומבטל את  – מכפר 
טפלים, ואילו ענינו העיקרי בחיים – ענין התורה – הוא נצחי, ונמשך מדור לדור על 

ידי נשיאי ישראל וחכמי ישראל שבכל דור ודור.

את  היה  לא  משה  שאצל   – משה"  מת  "לא  של  הנקודה  על  באריכות  שיחה  באותה  דיבר  הרבי 
הענין של 'יום המיתה'. מדוע? מאחר שמעשי ידי משה נצחיים והתורה נצחית, זה לא פסק בז' 

אדר של שנת הסתלקותו.

נשאלת השאלה: לכאורה, הדבר הזה קיים גם אצל מנהיגים נוספים, שחידושים ופרויקטים שהם 
'לא  כן, מה מיוחד אצל משה רבינו שדווקא עליו נאמר  גם לאחר פטירתם. אם  יצרו ממשיכים 

מת'? 

מסביר הרבי, שהעובדה שכאשר משה נולד נתמלא הבית כולו אורה, המחישה שענינו ומציאותו 
של משה מהרגע שהוא נולד – היו התורה. כל ענינו היה להביא את אור התורה, ולהוריד אותה 
לעולם הזה הגשמי. ולכן כשהתורה שהביא לעולם היא נצחית, אף הוא נצחי, והשינוי שחל בגופו 

ביום המיתה לא תופס מקום. 

בנוגע לענייננו: המן שמח שהפור נפל על חדש אדר, משום שאז מת משה. אומרת לנו הגמרא, 
הוא לא ידע שאצל משה "יום המיתה" כלל לא תופס מקום – ולכן אין לו על מה לשמוח. אצל 
משה רבינו 'יום הלידה מכפר על יום המיתה'! וזאת, כפי שהובא לעיל, שכשנולד משה – נתמלא 
וזו הסיבה   – והיא הרי נצחית  כולו אורה, היינו שכל עניינו של משה היה התורה בלבד,  הבית 

שמשה 'לא מת'.
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מקור 5  אגרות קודש, כרך ח"י, אגרת ו'תשמ"ז
במכתב לרגל אירוע שנערך בישיבת תומכי תמימים במונטריאול בז' אדר שני, הרבי הסביר את 

הנושא באותיות פשוטות יותר.

שמשו של משה ממשיכה להאיר 

גדולה,  שמחה  )המן(  שמחה  אדר  בחודש  פור  שנפל  כיון  בגמרא1:  איתא 
יודע שבשבעה באדר מת  הי'  ולא  לי פור בירח שמת בו משה,  נפל  אמר: 

ובשבעה אדר נולד.

ולכאורה התירוץ אינו מובן כלל, שהרי המיתה באה אחרי הלידה ומבטלתה.

והביאור בזה, כי משה הי' רועה, עד שלא בא2 לעולם נתייחד להיות רועה 
חורבה  האלקים  הר  אל  ולהביאם  ממצרים  גואלם  להיות  ישראל,  וגואל 

לקבל התורה. 

ובכל דור ויום אשר רואה אדם עצמו כאילו הוא יצא ממצרים ומודה להקב"ה 
ומברך נותן התורה – לשון הווה3 – חיים ענינו ופועלתו של משה, ומה הם 

חיים4 – אף משה רבנו חי.

ידי  על  באה  כי  ה',  עבד  משה  מות  לאחרי  זו  פעולה  אופן  שנשתנה5  ואף 
על המיתה  הלידה שיכפר  יום  הוא6  כדאי   – ואתפשטותי' דמשה  תלמידיו 

ושינוי הבא על ידי',

כיון שביום הלידה7 בקע והתחיל לזרוח שמש משה בעולם, וגם עתה מאיר 
הוא, אף כי בשינוי.

ההסבר במילים פשוטות:

הוגים  מדענים  חשובות,  תרופות  ממציאים  רופאים  גדולים;  דברים  שממציאים  רבים  ישנם 
חידושיהם  הלאה.  וכן  מודרניים,  אלקטרוניים  מכשירים  מפתחים  ויוצרים  חדשות,  המצאות 
מחזיקים מעמד עשרות שנים, ולאחר מכן נשכחים. העולם ממשיך הלאה לחידושים מודרניים 
ועדכניים יותר. לפני מאות ואלפי שנים, מוזיקאים גדולים כתבו מוזיקה מופלאה, סופרים כתבו 

ספרות עשירה, והכל נשכח. היום, אף אחד לא יודע מכך.

יוצא מן הכלל היה משה רבינו )ויעקב אבינו(. הוא נתן לנו את התורה שמחזיקה מעמד עד היום. 
במשך אלפי שנים, בני ישראל לומדים את אותה התורה ומקיימים את אותן המצוות. זה הדבר 

הנצחי היחיד. משה הוא נצחי, ולכן עליו אומרת התורה, 'משה לא מת'. 

חידשו  גדולים  מנהיגים  אחרים.  דגולים  אנשים  לבין  אבינו  ויעקב  רבינו  משה  בין  ההבדל  זה 
חידושים גדולים במדע, במוזיקה או בספרות, וחידושיהם אכן נשארו בעולם גם לאחר מותם, אך 
בחלוף מאות או אלפי שנים, נשכחו החידושים. ולכן גם אותם מנהיגים 'מתים' בסופו של דבר. רק 

1(  מגילה יג, ב.
2( ראה תנחומא ושמות רבה שם. 

3( ראה לקו"ת ויקרא כג, א. 
4( ראה תענית ה, ב. 

5( ראה זח"ג רטז, ב. תניא פמ"ג אגה"ק סו"ס ז"ך. 

6( רש"י במגילה שם. 
7( ראה סוטה יב, א. ובס' כד הקמח אות נ"ח בשם 

מדרש: כשנולד כו' מתחלת תולדותיו הי' ראוי להאיר 
את כל העולם ע"י התורה.
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על משה רבינו ויעקב אבינו נאמר "לא מת", משום שהתורה ועם ישראל נצחיים הם. עם ישראל 
תמיד ימשיך ללמוד את אותה תורה. ולכן, יעקב שהיה אביו של עם )ושבטי( ישראל, ומשה רבינו 

שהביא את התורה לעולם, נצחיים – "לא מתו".

*

שנה  ועשרים  מאה  העולם  בכל  חב״ד  ואוהדי  חסידי  יציינו  ניסן,  י״א  ביום   – כחודשיים  ]בעוד 
להולדתו של הרבי מליובאוויטש.

הרבי התמנה למנהיג תנועת חב״ד בשנים שלאחר השואה האיומה בה הוכחד חלק גדול מעמנו. 
בעקבות השואה, חלה גם התרחקות מסיבית של יהודים מהמקורות. היהדות המסורתית הייתה 

במגמת דעיכה ושקיעה, וההנהגה הרוחנית הסתפקה בניסיון להגן על מה שנשאר.

כמשה רבינו בשעתו, שהנהיג את עם ישראל לאחר מאות שנות עבדות, נתן להם תקווה וחזון 
לחירות, והעניק להם את אור התורה הקדושה – כך גם הרבי. 

לא  הוא  כוללת.  יהודית  לתחיה  רבת-עוצמה  בתנופה  הרבי  פתח  להנהגתו,  הראשונות  בשנים 
מתוך  שיש.  במה  ולהסתפק  זווית  בקרן  להצטמצם  המסורתית  היהדות  שעל  ההנחה  את  קיבל 
׳כי לא ידח ממנו נדח׳, תבע הרבי מחסידיו להגיע לכל יהודי בכל מקום ומכל רקע,  אמונה עזה 

ולהביא אליו את חום ואור היהדות, באופן מסביר פנים ואוהב, אך בלי פשרות או דילולים.

אחת המתנות שהרבי העניק לעולם היא תנועת ה"שליחות". הרבי שלח זוגות של חסידים לייסד 
בתי חב״ד בכל מקום בעולם, ולהעניק סיוע גשמי ורוחני ליהודים בכל רחבי תבל. זה התחיל מזוג 
שלוחים אחד בשנת 1952 שנשלח למרוקו, כשאליו הצטרפו רבים נוספים. ברחבי העולם כיום 

יש 5500 שלוחים.

הרבים  לרשות  היהדות  את  הרבי  הוציא  ומסתגרת,  שוקעת  מיהדות  התמונה.  את  שינה  הרבי 
והחזיר לה את גאוותה. הגישה החיובית ומאירת הפנים אינה נחלתם הבלעדית של חסידי חב״ד, 

אך הרבי הוא זה שסלל את הדרך.

לאחר הסתלקות הרבי בשנת 1994, חשבו רבים שמפעל השליחות יקרוס. אך תנועת השליחות 
במשך  והוביל  הקים  שהרבי  השליחות  מיזם  עצמה.  את  ושילשה  הכפילה  ואף  והולכת,  גדלה 
שנות הנהגתו, הפך לתופעה כלל-עולמית. יותר מחמשת אלפי זוגות שלוחים ממשיכים בדרכו 
ומפתחים את שליחותם בדביקות ובמסירות אין-קץ, ואלפים אחרים, שאינם שלוחים במשרה 
מלאה, אימצו אף הם לעצמם את הרעיון, ופועלים בזמנם החופשי לסייע לאנשים שהם פוגשים 

– בגשמיות וברוחניות.

חזונו של הרבי לתחיה יהודית כלל-עולמית ממשיך לגדול ולהתעצם, וגישתו המהפכנית להפצת 
ערכי היהדות בגישה חיובית ומאירת פנים, היא כיום נחלת הכלל.

אכן - ׳מה זרעו בחיים הוא בחיים׳.[
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ג. הניצוץ של משה שבכל יהודי
לאחר שלמדנו על גדולתו העצומה של משה רבינו ועל הקדושה הנעלית של ז' אדר – יום הולדתו, 

שומה עלינו לשאול את עצמנו: מה זה אומר לנו? מה אנו יכולים או אמורים לעשות בנידון?

<< הרבי 
לכל יהודי יש ניצוץ

– נשאלת השאלה:  והנה, לאחרי כל אריכות הביאור אודות העילוי דשבעה באדר 
מהי השייכות דכל הנ"ל לשבעה באדר שנת תשמ"ה?!

מבחי' משה  בה  יש  ישראל  מבית  ונפש  נפש  בתניא, ש"כל  המבואר  בהקדם  ויובן 
רבינו ע"ה", ולא רק ש"יש בה" בחי' משה )בדוגמת דבר יקר המונח במקום מכובד 
ושמור כו'(, אלא עוד זאת, שבחי' משה שבו פועלת בנוגע למעשה דיבור ומחשבה.

משה נמצא בתורה שהוריש לנו

והביאור בזה – בפשטות:

כאשר יהודי פשוט שבפשוטים אומר את הפסוק17 "שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד" 
– יודע שזהו פסוק ב"תורת משה", ופסוק זה הגיע לידיעתו על ידי זה ש"תורה צוה 

לנו משה מורשה קהלת יעקב"18.

וכשאומרים לו: האם אתה מאמין שאצל משה רבינו הי' הפסוק "שמע ישראל" ענין 
יקר ונוגע ביותר וביותר, עד שבזה היתה כל חיותו כו'? הוא אומר: וודאי! 

אם ה"רב" או ה"ראש-ישיבה" שלומד עמו "עין-יעקב", לומד ומלמד תורה מתוך 
חיות והתלהבות ולהט, למרות היותו תלמיד דתלמיד כו' כמה וכמה דורות לאחרי 
ארבעים דורות דסדר קבלת התורה19 – משה רבינו על אחת כמה וכמה שכל חיותו 
היתה בתורה!! זוהי "טפשות" – טוען הוא – לא רק לחשוב אחרת, אלא אפילו להעמיד 

את הדבר בגדר "שאלה"!

שואלים אותו: האם הוא מבין שדבר שעוסקים בו מתוך חיות ולהט, נוגע לנשמתו? 
הוא עונה שהוא יודע ומרגיש זאת מעצמו!

דבר שהוא עוסק בו מתוך חיות ולהט, הוא מרגיש שזה נוגע לנשמתו! וכשמדובר 
ממעל  אלקה  "חלק  שבנשמתו,  היהדות  לנקודת  נוגע  זה  הרי   – יהדות  של  בדבר 

17( ואתחנן ו, ד. 
18( ברכה לג, ד. 

19( ראה הקדמת הרמב״ם לספר היד.



15 14

ממש"20 – עד כמה שיודע ומבין אודות המושג של "חלק אלקה ממעל ממש".

ומכיון שכן, הרי הוא מבין בפשטות, שכאשר משה רבינו נתן לו את הפסוק "שמע 
ישראל" – נתן לו משה רבינו את כל החיות והלהט, ביחד עם הנשמה שלו )נשמתו של 
משה רבינו(. ובמילא, אין הדבר בבחינת "חידוש" כשאומרים לו שיש בלבו פנימה 

ניצוץ מנשמתו של משה רבינו!

"לחוות  שבו  רבינו  דמשה  לניצוץ  ויאפשר  יניח  רק  שכאשר  בפשטות  מבין  ולכן, 
דעה", ויתירה מזה: "להיות בעל-הבית" – הרי בודאי שקיום כל עניני התורה ומצוות 

יהי' אצלו באופן ד"מילתא זוטרתי"!

כל  רבינו.  ממשה  ניצוץ  יש  יהודי  שלכל  הנקודה  את  ופשוטה  נפלאה  בצורה  כאן  מסביר  הרבי 
שר  וכשאדם  כותב,  שהוא  במנגינות  רגשותיו  ואת  עצמו  את  שם  שמוזיקאי  למשל,  מבין,  אחד 
את המנגינה ומתעצם עמה, הוא מתקשר לרגשות היוצר )ולכן מנהגם של יהודים יראי שמיים, 

להיזהר שלא לשמוע מוזיקה של יוצרים לא-מוסריים(. כך גם בצד הקדושה.

כיון שכל יהודי אומר 'שמע ישראל', ויודע שזה מתורת משה – הוא מבין שמשה השקיע בזה את 
כל חייו, רגשותיו, חיותו ונשמתו! כאשר משה רבינו הוריש לו את הפסוק הזה, והוא כעת לומד 

את הפסוק, הוא מתאחד עם נשמתו של משה רבינו, ומקבל ממנה ניצוץ.

זהו הסבר בצורה הפשוטה ביותר, שכל ילד יכול להבין.

בשבעה באדר, מתמלא הבית - של כל אחד מאיתנו  אורה

על פי האמור לעיל, יש לבאר את תוכן הענין דשבעה באדר בנוגע לעבודה בפועל, 
גם בשבעה באדר דשנה זו:

מכיון שאצל כל אחד ואחד מישראל בכל הדורות ובכל הזמנים יש בחי' משה שבו, 
הרי מובן, שבבוא שבעה באדר בכל שנה בשנה, צריך להיות אצלו הענין ד"נתמלא 
הבית כולו אורה" – החל מ"עיר קטנה זה הגוף"21, ביתו כפשוטו, ועד לחלקו בעולם, 

בכל הסביבה כולה.

"אור  גדול",  "אור  בעולם  שישנו  תופסים  יחדיו  יהודים  כמה  מצטרפים  וכאשר 
חושך  מתבטל  ובמילא,  אור,  עניני  לכל  בנוגע  וכן  אור"23,  מ"תורה  החל  עולם"22, 
הגלות, "את רוח הטומאה אעביר מן הארץ"24. ובמכל שכן וקל וחומר: ידוע המאמר 
המובא בכמה מקומות25 ש"מעט אור דוחה הרבה מן החושך", ועל אחת כמה וכמה 
בנדון נידן, שישנו "הרבה אור", ואילו החושך – לא נשאר אלא מעט, אף שמעט חושך 

זה הוא כפול ומכופל.

כשאנו מציינים את ז' אדר – יום הולדתו של משה רבינו, עלינו להתעצם עם התורה שהוא הוריש 
לנו – עם הניצוץ שהשאיר בתוכנו, ללבותו ולוודא שיאיר את הבית כולו.

20( תניא רפ״ב )ע״פ איוב לא, ב(.
21( נדרים לב, ב. 
22( ישעי׳ ס, יט. 

23( משלי ו, כג. 
24( זכרי׳ יג, ב. 

25( תניא פי״ב. ועוד.
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יום  זהו  הרבי,  של  ועשרים  המאה  ההולדת  יום  את  כשנחגוג  ניסן,  בי"א   – כחודשיים  בעוד  גם 
סגולה להתעצם עם תורתו של הרבי והשקפת העולם החיובית שנתן לנו, להפנים את חזונו על 
הפוטנציאל הקיים בכל אחד מאתנו ועל העתיד המזהיר של העולם היהודי והחברה כללית, ועל 

כך שהעולם נעשה מוכן ובשל לגאולה. 

עלינו ללמוד מדרכיו של הרבי לקרב כל יהודי באשר הוא ולהביא את אור היהדות לביתו של כל 
אחד ואחת, על ידי הדלקת נרות שבת, הנחת תפילין, חגים ומורשת ישראל, ולהטעים כל אחד 

ואחת מאור תורתו של הרבי.

בכך נוודא שהניצוץ שהרבי נותן לכל אחד מאתנו יהפוך להיות אור גדול בחיינו, וימלא את הבית 
ואת העולם כולו אורה.

 משיחת ז' אדר, ה'תשמ"ה, רשימת השומעים בלתי מוגה.

תורת מנחם, ה'תשמ"ה חלק ב' ע' 1277 ואילך.


