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A. Miscalculation

Source 1 Esther 3:1-3, 5-7

ה,  ָהֵאלֶּ ָבִרים  ַהדְּ ַאַחר 
ֶאת  ֵורוֹׁש  ֲאַחשְׁ ֶלְך  ַהמֶּ ל  דַּ גִּ
ָהֲאָגִגי  ָדָתא  ן-ַהמְּ בֶּ ָהָמן 
ְסאוֹ,  ם, ֶאת-כִּ ֵאהּו; ַויָּשֶׂ ַוְיַנשְּׂ
ר  ֲאשֶׁ ִרים  ל-ַהשָּׂ כָּ ֵמַעל, 

ִאּתוֹ.

ר  ֲאשֶׁ ֶלְך  ַהמֶּ ַעְבֵדי  ְוָכל 
ּכְֹרִעים  ֶלְך,  ַהמֶּ ַער  שַׁ בְּ
ֵכן,  י  כִּ ְלָהָמן  ֲחִוים  תַּ ּוִמשְׁ
לֹא  ַכי  ּוָמְרדֳּ ֶלְך;  ַהמֶּ לוֹ  ִצוָּה 

ֲחֶוה. תַּ ִיְכַרע, ְולֹא ִישְׁ

ַכי,  ָמְרדֳּ ֵאין  י  כִּ ָהָמן  ַויְַּרא 
ֵלא  מָּ ַויִּ לוֹ;  ֲחֶוה  תַּ ּוִמשְׁ ּכֵֹרַע 

ָהָמן, ֵחָמה.

ָיד  לַֹח  ִלשְׁ ֵעיָניו,  בְּ ֶבז  ַויִּ
ידּו  י-ִהגִּ כִּ ְלַבּדוֹ  ַכי  ָמְרדֳּ בְּ
ׁש  ַוְיַבקֵּ ָכי;  ָמְרדֳּ ַעם  ֶאת  לוֹ, 
ל  כָּ ֶאת  ִמיד  ְלַהשְׁ ָהָמן, 
ַמְלכּות  ָכל  בְּ ר  ֲאשֶׁ הּוִדים  ַהיְּ

ָכי. ֵורוֹׁש ַעם ָמְרדֳּ ֲאַחשְׁ

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

ר הּוא חֶֹדׁש ֲאָדר. ָעשָׂ

After these events, King Achashverosh 
promoted and advanced Haman, the son of 
Hammedatha the Agagite, and placed his seat 
above all the princes with him.

And all the king’s servants who were in the king’s 
gate would kneel and prostrate themselves 
before Haman, for so had the king commanded 
concerning him, but Mordechai would neither 
kneel nor prostrate himself.

When Haman saw that Mordechai would 
neither kneel nor prostrate himself before him, 
Haman became full of wrath.

But it seemed contemptible to him to lay hands 
on Mordechai alone, for they had told him 
Mordechai’s nationality, and Haman sought 
to destroy all the Jews who were throughout 
Achashverosh’s entire kingdom, Mordechai’s 
people.

In the first month, which is the month of Nissan, 
in the twelfth year of King Achashverosh, they 
cast a pur, that is a lot, before Haman for every 
day and every month, to the twelfth month, 
which is the month of Adar.
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Source 2 Talmud, Tractate Megillah 13b

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

ֲאָדר נוָֹלד. ְבָעה בַּ ֵמת, ּוְבשִׁ

The verse states: “They cast Pur, that is, the 
lot.” A Sage taught the following Baraita: Once 
the lot fell on the month of Adar, he, Haman, 
greatly rejoiced, for he saw this as a favorable 
omen for the execution of his plans. He said: 
The lot has fallen for me in the month that 
Moses died, which is consequently a time of 
calamity for the Jewish people. But he did 
not know that not only did Moses die on the 
seventh of Adar, he was also born on the 
seventh of Adar.

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

משה רבינו, )ב( "בשבעה באדר מת".

כאשר המן עמד לבחור חודש ויום מיוחד 
שאודותיו ידבר עם אחשוורוש לגזור את 
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 
פור  לי  נפל  אמר,  גדולה,  שמחה  )המן( 

בירח שמת בו משה":

The Talmud says that two events took 
place on the seventh of Adar: 1. The birth 
of Moses, 2. The passing of Moses. 

When Haman wanted to designate a 
month and day for the decree against 
the Jews which he would present to 
Achashverosh, he didn’t want to rely on 
his own decision-making; therefore, he 
cast lots to know, “in which month he 
would succeed.”

And, as the Talmud says, when the lots 
fell on the month of Adar, he rejoiced, 
realizing that it had fallen in the month 
of Moses’ death. 

>> The Rebbe
Haman’s Joy

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

במזימתי.

יודע  הי'  "ולא   – בגמרא  ומסיים 
ובשבעה  מת  באדר  שבשבעה 
הלידה  "כדאי  ולכן  נולד",  באדר 

שתכפר על המיתה.

In other words, Haman knew that even with 
casting lots, it was still doubtful whether he 
would come to the correct determination. 
But when he saw that it had fallen in the 
month of Adar, he rejoiced, “The lot has fallen 
for me in the month that Moses died.” Moses 
was the redeemer of Israel; this result led him 
to conclude that his plot would succeed.

The Talmud concludes: “But he did not know 
that not only did Moses die on the seventh of 
Adar, he was also born on the seventh of Adar,” 
and therefore, as Rashi writes, “the birth is 
worthy enough to atone for the death.” 
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B. Birthday or Yahrzeit?

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

וגם "ְסָבָרא" – להיפך:

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

ועבודתו במשך ימי חייו.

ובפרט שכל אדם )ועל אחת כמה 
עם  נברא  מתן־תורה(  לפני  וכמה 
בשני  לבבך  )"בכל  יצרים  שני 
הפכי,  ויצר  טוב  יצר  יצריך"6(, 

Now, this teaching (“the birth is worthy enough 
to atone for the death”) requires clarification 
both from a textual perspective and a logical 
perspective. In Torah study, proof for a given 
matter can be brought either from the text of 
the Torah or through logic; sometimes, when 
something is spelled out clearly in the Torah’s 
text, no logical explanation is needed, and 
sometimes, in the presence of a strong logical 
argument, no textual basis is necessary. In our 
case, both text and logic seem to contradict 
the Talmud:

The textual argument: Scripture states clearly, 
“The day of one’s death is better than the day 
of one’s birth.” The logical argument: even the 
greatest simpleton understands that at death, 
when one’s life comes to an end, we are able to 
recognize and appreciate the accomplishments 
of his lifetime. This is not the case upon one’s 
birth — we have absolutely no idea what the 
new baby will accomplish.

Every person is created with two inclinations, 
a good inclination and the inclination for the 
opposite. As our sages say, “If G-d would not 
help us, we would not be able to overcome 
him.” There are myriads of obstacles, and we 

>> The Rebbe
Death is Better than Birth

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.
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ו"אלמלא הקב"ה שעוזר לו אינו יכול לו"7, 
ונוסף לזה ישנם ענינים של נסיונות – שלכן 
. לידי נסיון" ועד   . מבקשים8 "אל תביאנו 
מוסר(  בספרי  )וגם  בחסידות9  שמבואר 
"מאיגרא  בגוף,  הנשמה  ירידת  שכללות 
רמה לבירא עמיקתא"10, כדי ללכת בדרכה 
בחיים – היא באופן ד"כל11 הדרכים בחזקת 
סכנה", ולכן יש צורך בֵעֶזר וסיוע מיוחד – 

"הקב"ה עוזרו".

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

יום המוות מיום היוולדו?!

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

ותתהפך ליום טוב, מצד לידת משה?! 

ask G-d every day, “do not bring us to a 
test.” Chassidic teachings explain that 
the descent of the soul into the body 
— “from a great spiritual height into a 
lowly physical pit” — and the ensuing life 
which we experience is a “dangerous 
journey” and G-d’s assistance is very 
necessary to navigate it.

If so, the question arises: Why does 
that Talmud view a day of birth as 
outweighing a day of death? Both 
Torah and logic suggest that a day 
of birth is not worthy enough to 
overshadow a day of death, because a 
birth doesn’t tell us anything about the 
person’s accomplishments. Why does 
the Talmud say that a day of birth is 
more worthy?

At most, we should say that the 
death reveals the value of the birth; 
when a person passes away, with the 
culmination of his entire life’s work, it 
reveals to retroactively that his birth 
was a significant moment. But not 
that a day of birth outweighs whatever 
impact of the day of death, as in our 
story, where the decree of Haman 
set in the month of Moses’ death is 
transformed into a holiday because it is 
his birthday!?

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

זה על דרך הרגיל אצל כל אדם.

The explanation: Everything we explained 
about the disadvantage of the day of birth 
— that it is impossible to know a person’s 
accomplishments and that “the day of 
one’s death is better than the day of one’s 
birth” because at birth his virtues are only 
in potential — is true for ordinary people.

>> The Rebbe
Moses is Different

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

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

ב"ולא היה יודע.."?
1 ראה רמב"ם פיה"מ לסנהדרין פ' חלק היסוד הז'.

Another question: The Alter Rebbe 
writes that a day of a righteous person’s 
passing is a special moment when all of 
his accomplishments come to fore. If so, 
when the Talmud seeks to explain how 
the lots on the 7th of Adar were actually 
a benefit, it should have said that the 
yahrzeit of Moses, the most outstanding 
of men, is a most beneficial day to bring 
salvation to the Jewish people and abolish 
Haman’s decree.

This is not a question on Haman himself; 
he rejoiced when the lots fell on the 
month of Moses’ death because he didn’t 
know the value of a yahrzeit. But why 
didn’t the Talmud note this idea as the 
reason for our salvation?

12( בהבא לקמן ראה גם שיחת ש״פ תצוה סי״ז ואילך.
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Source 3 Exodus 2:2

ן,  בֵּ ֶלד  ַותֵּ ה  ָהִאשָּׁ ַהר  ַותַּ
הּוא,  י־טוֹב  כִּ אֹתוֹ  ֶרא  ַותֵּ

ה ְיָרִחים. לֹשָׁ ֵנהּו שְׁ ְצפְּ ַותִּ

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

The woman became pregnant and had a son. 
She realized how extraordinary [the child] was, 
and she kept him hidden for three months.

Rashi
How extraordinary he was: When he was born, 
the entire house was filled with light.

ב"יום  הרי  רבינו  למשה  בנוגע  אמנם, 
העולם,  לאויר  שיצא  ברגע  ִהָוולדוֹ", 
כמו  ובגילוי,  בפועל  מעלה  בו  ראו 
הוא",  טוב  כי  אותו  "ותרא  שכתוב13 
אורה"14:  כולו  הבית  נתמלא  "כשנולד 
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". 

However, with Moses’ birth, as soon as he 
entered the world, his contribution was 
immediate and apparent. The Torah says, 
“She realized how extraordinary he was,” 
“When he was born, the entire house 
was filled with light.” As soon as Moses 
was born — before his bris, before being 
named, and obviously before he had any 
personal accomplishments — the home 
was filled with his radiance.

וגודל העילוי והחידוש שבדבר מודגש 

עוד יותר כאשר יודעים שהמדובר הוא 

אודות ביתו של עמרם: "עמרם – גדול 

שבכמה  כך,  כדי  ועד  היה"15,  הדור 

מקומות נקרא משה רבינו "בן עמרם"16, 

משה  של  ומעלתו  שחשיבותו  כלומר, 

היא להיותו "בן עמרם". ולמרות גודל 

מעלתו של עמרם, מתי "נתמלא הבית 

)ביתו של עמרם( אורה" כשנולד  כולו 

משה!

The uniqueness of this matter is further 
emphasized when one realizes that this 
took place in Amram’s house. Amram was 
the greatest of his generation; so much so 
that Moses is sometimes called “the son 
of Amram,” indicating that his prominence 
and pedigree stem from being Amram’s 
son. And despite Amram’s virtue, “the 
entire house was filled with light” when 
Moses was born!

>> The Rebbe

13( שמות ב, ב.
14( פרש״י עה״פ.

15( סוטה יב, א.
16( סוטה לה, א. הובא בפרש״י עה״ת שלח יג, ל. ובכ״מ. 
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ליתר ביאור: בוודאי היה מצב של "אורה" 

בביתו של עמרם גם קודם שנולד משה, 

ולא סתם אור, אלא אור המתאים לגדול 

כמה  ישנם  גופא  ב"אורה"  אמנם,  הדור. 

מ"אורה",  למעלה  "אורה"  דרגות,  וכמה 

הנר,  אור  הדרגות שבין  חילוקי  דרך  על 

היום,  אור  המדורה,  ואור  האבוקה  אור 

עד לאור דלעתיד לבוא, או האור שנברא 

חילוקים  העולם,  דבריאת  ראשון  ביום 

שאינם בערך זה לזה.

וזוהי הדגשת חכמינו ז"ל "כשנולד נתמלא 

הבית כולו אורה", שלא זו בלבד שלידת 

ה"אורה",  בענין  הוספה  פעלה  משה 

"אורה" נעלית יותר, ועד לעילוי – שבאין 

ערוך, אלא יתירה מזה, שלפי־ערך וביחס 

נחשב  זה  שלפני  המצב  הרי  זו  ל"אורה" 

העדר האור לגמרי!

מקום  שאין  בפשטות  מובן  זה  פי  על 

יום  על  הלידה  מכפרת  כיצד  לשאלה 

שום  אין  הלידה  ביום  כאשר  המיתה, 

מה  לדעת  שאי־אפשר  מפני  מעלה, 

שבנוגע  מכיון   – חייו  ימי  במשך  יהיה 

למשה רבינו ַשאִני, שמיד ב"יום ִהָוולדוֹ" 

"נתמלא הבית כולו אורה", היינו, שמעלה 

ובגילוי  בפועל  היתה  האורה(  )ענין  זו 

ב"יום ִהָוולדוֹ".

There must have been a “light” in 
Amram’s house even before Moses 
was born; and not just any light, but a 
radiance appropriate for the greatest 
man of the generation. However, there 
are many degrees of “light”; there is the 
light of a candle, the light of a torch, the 
light of the fire, sunlight, the light of 
Messianic era and the supreme spiritual 
light created on the first day of Creation. 
These levels are obviously incomparable 
to each other.

This is the emphasis of our sages in their 
statement that “when he was born, the 
entire house was filled with light.” The 
birth of Moses didn’t only add light to 
the home or bring it to a higher degree 
of radiance. Rather, he brought such 
radiance that the previous state seemed 
completely dark!

With this in mind, there is obviously 
no room for the question of why his 
birthday overrides his day of death. For 
an ordinary person, a birthday has no 
value because the individual has yet to 
make a contribution, but Moses made 
an immediate contribution the moment 
he was born by illuminating his entire 
home.
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Source 4 Purim 5719, Sichos Kodesh pg. 21 

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

תורה״.

שיכפר  הלידה  יום  כדאי  ולכן 
אפילו  כי  המיתה,  יום  על 
ישנו  העולם  ענייני  מצד  אם 
״יום  הרי   – המיתה״  ״יום  את 
״אורה״  ממשיך  הלידה״ 
התורה  נצחיות  את   – ו״תורה״ 
ומכפרות  שמבטלות  והמצוות, 

על ״יום המיתה״.

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

נצחיות.

של  הנצחיות  אחרות:  במלים 
על  ״שיכפר  פועלת  התורה 
המיתה  שליום   – המיתה״  יום 
שאדמו״ר  כפי  משמעות,  אין 
התשובה,  באגרת  אומר  הזקן 
ש׳כפרה׳ משמעותה ביטול כל 
וחביב  מרוצה  שיהא  העניין, 
בלי  החטא,  קודם  כמו  לפניו 

שינויים.

כך גם בענייננו: יום לידת משה, 
כולו  הבית  נתמלא  אז  שכבר 

The fact that the home was filled with light 
from the moment of his birth demonstrates 
that his entire being, from the moment of 
birth, was the light of Torah.

Therefore, the day of birth could “atone” 
for the [negative elements of] day of his 
death; even if there is a “day of death” from 
a physical perspective, the “day of birth” 
continues to emanate with the light of his 
Torah, the eternity of Torah and mitzvot, 
overriding and ‘atoning’ for the “day of 
death.”

This is because the Torah — which is Moses’ 
essence — is alive and well; it continues 
to live on in the direct line of tradition 
and rabbinic ordination which dates back 
to Moses, and even after the ordination 
ceased, it lives on with the leaders of every 
generation, who are called the “Moses of the 
generation” (as the Midrash says, “there is 
no generation that does not have someone 
like Moses”). Those progeny perpetuate 
Torah and mitzvot — the essence of Moses 
— and ensure its eternity.

In other words: the eternity of the Torah is 
what “atones for the day of death,” rendering 
the day of his death meaningless. The Alter 
Rebbe explains that ‘kaparah—atonement’ 
means the total abolition of the sin, causing 
the individual to be beloved by G-d as he 
was before the sin. 

The same is true in our case: the day of the 
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מכפר   – תורה  זו  אורה   – אורה 
׳יום  ומבטל את כל העניין של 
המיתה׳. כי מיתה ושינוי הם רק 
ענינו  ואילו  טפלים,  בעניינים 
– ענין התורה –  העיקרי בחיים 
לדור  מדור  ונמשך  נצחי,  הוא 
וחכמי  ישראל  נשיאי  ידי  על 

ישראל שבכל דור ודור.

birth of Moses, which filled the home with 
the light of Torah, atones for and eliminates 
the “day of death.” Death and change are 
only true in trivial matters; his true essence 
— Torah — is eternal and is passed down 
from generation to generation by the 
leaders and scholars of the Jewish people in 
every generation.

Source 5 Igros Kodesh vol. 18 lt. 6747

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

ובשבעה אדר נולד.

מובן  אינו  התירוץ  ולכאורה 
כלל, שהרי המיתה באה אחרי 

הלידה ומבטלתה.

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

חורבה לקבל התורה. 

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

הם חיים4 – אף משה רבנו חי.

The Talmud says: “Once the lot fell on the 
month of Adar, [Haman] greatly rejoiced. He 
said: The lot has fallen for me in the month 
that Moses died. But he did not know that 
he died on the seventh of Adar and was 
born on the seventh of Adar.”

The Talmud’s conclusion is not understood; 
the death comes after the birth — and 
overrides it!

The explanation: Moses was the shepherd 
of the Jewish people; before he was born, 
he was already designated to redeem the 
Israelites from Egypt and bring them to 
receive the Torah at Mount Sinai.

In every generation, when we recognize 
that we left Egypt and when we thank G-d 
for giving us the Torah — in present tense — 
the life and impact of Moses lives on. When 
his work lives on, he lives on as well.

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

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

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

המיתה ושינוי הבא על ידי',

בקע  הלידה7  שביום  כיון 
משה  שמש  לזרוח  והתחיל 
הוא,  מאיר  עתה  וגם  בעולם, 

אף כי בשינוי.

His impact is felt differently after his passing, 
because it comes through his students and 
representatives, but nevertheless, the day 
of his birth overrides and atones for his 
death and the change it engendered.

The radiance of Moses began to shine from 
the moment of his birth, and it continues to 
shine — albeit differently — until today.
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הביאור  אריכות  כל  לאחרי  והנה, 
אודות העילוי דשבעה באדר – נשאלת 
הנ״ל  דכל  השייכות  מהי  השאלה: 

לשבעה באדר שנת תשמ״ה?!

ש״כל  בתניא,  המבואר  בהקדם  ויובן 
נפש ונפש מבית ישראל יש בה מבחי׳ 
בה״  ש״יש  רק  ולא  ע״ה״,  רבינו  משה 
המונח  יקר  דבר  )בדוגמת  משה  בחי׳ 
עוד  אלא  כו׳(,  ושמור  מכובד  במקום 
בנוגע  פועלת  שבו  משה  שבחי׳  זאת, 
שענין  עד  ומחשבה,  דיבור  למעשה 
זוטרתי",  היראה נעשה אצלו "מילתא 

כמו אצל משה.

והביאור בזה – בפשטות:

אומר  שבפשוטים  פשוט  יהודי  כאשר 

את הפסוק17 "שמע ישראל ה' אלקינו 

ב"תורת  פסוק  שזהו  יודע   – אחד"  ה' 

על  לידיעתו  הגיע  זה  ופסוק  משה", 

לנו משה מורשה  צוה  זה ש"תורה  ידי 

קהלת יעקב"18.

מאמין  אתה  האם  לו:  וכשאומרים 

"שמע  הפסוק  הי'  רבינו  משה  שאצל 

ישראל" ענין יקר ונוגע ביותר וביותר, 

הוא  כו'?  חיותו  כל  היתה  שבזה  עד 

אומר: וודאי! 

So, with all these extensive explanations 
about the uniqueness of the 7th of Adar, 
we must ask: what is its relevance to 7 
Adar in the year 5745 [1985]?

The Alter Rebbe writes in Tanya that every 
soul has a spark of Moses within him. He 
explains that it’s not something buried 
deep inside you like a precious treasure, 
but rather something that impacts your 
deeds, speech, and thought; it makes it 
easy to have “Yirat Shamayim,” awe of G-d 
— just like Moses.

In simple terms:

When the most ordinary Jew recites the 
verse, “Shema Yisrael… Hear O Israel, the 
L-rd is our G-d, the L-rd is One,” he knows 
that it is a passage from the Torah of Moses, 
and he knows that the passage was passed 
down to him because Moses bequeathed the 
Torah as an inheritance to the Jewish people.

If you ask him: “Do you believe that this 
passage was dear to Moses? Was this his 
identity and his essence?” He will respond, 
“Absolutely!”

>> The Rebbe
Every Jew’s Spark

Moses is in the Torah he Bequeathed

C. The Moses in You

17( ואתחנן ו, ד. 
18( ברכה לג, ד. 
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אם ה"רב" או ה"ראש-ישיבה" שלומד עמו 

"עין-יעקב", לומד ומלמד תורה מתוך חיות 

תלמיד  היותו  למרות  ולהט,  והתלהבות 

לאחרי  דורות  וכמה  כמה  כו'  דתלמיד 

 – התורה19  קבלת  דסדר  דורות  ארבעים 

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"!

שדבר  מבין  הוא  האם  אותו:  שואלים 

נוגע  ולהט,  חיות  מתוך  בו  שעוסקים 

ומרגיש  יודע  שהוא  עונה  הוא  לנשמתו? 

זאת מעצמו!

דבר שהוא עוסק בו מתוך חיות ולהט, הוא 

וכשמדובר  לנשמתו!  נוגע  שזה  מרגיש 

לנקודת  נוגע  זה  הרי   – יהדות  של  בדבר 

ממעל  אלקה  "חלק  שבנשמתו,  היהדות 

אודות  ומבין  שיודע  כמה  עד   – ממש"20 

המושג של "חלק אלקה ממעל ממש".

בפשטות,  מבין  הוא  הרי  שכן,  ומכיון 

הפסוק  את  לו  נתן  רבינו  משה  שכאשר 

את  רבינו  משה  לו  נתן   – ישראל"  "שמע 

שלו  הנשמה  עם  ביחד  והלהט,  החיות  כל 

)נשמתו של משה רבינו(. ובמילא, אין הדבר 

בבחינת "חידוש" כשאומרים לו שיש בלבו 

פנימה ניצוץ מנשמתו של משה רבינו!

יניח  רק  שכאשר  בפשטות  מבין  ולכן, 

ויאפשר לניצוץ דמשה רבינו שבו "לחוות 

 – דעה", ויתירה מזה: "להיות בעל-הבית" 

הרי בודאי שקיום כל עניני התורה ומצוות 

יהי' אצלו באופן ד"מילתא זוטרתי"!

His own rabbi or teacher teaches him 
Torah with passion and excitement, 
despite being the student of a student 
of a student etc., many generations 
displaced from the “40 generations 
of Torah’s transmission.” If so, this 
enthusiasm was certainly a part of 
Moses; Torah was his entire identity! 
It would be foolish, this fellow will say, 
to assume otherwise; the question is 
foolish altogether.

You might ask him further: “Is passion 
in any given manner evidence that 
the matter is essential to you?” “Of 
course,” he will respond; he knows it 
from his own experience.

When he engages with something 
with a passion and with enthusiasm, 
it connects to his very soul! And when 
it’s a matter of Judaism, it connects to 
the deepest part of his G-dly soul — to 
whatever extent he could understand 
and perceive it.

That being the case, he understands 
that when Moses transmitted the 
verse of “Shema Yisrael” to him, he 
also bequeathed to him all his passion 
and enthusiasm — his essence. Thus, 
there is no novelty to the fact that he 
harbors a spark of Moses in his own 
heart!

Therefore, he knows that if he will only 
allow this spark of Moses to “give an 
opinion,” or even “take over,” observing 
Torah and mitzvot will become a 
minor, easy endeavor!

19( ראה הקדמת הרמב״ם לספר היד.
20( תניא רפ״ב )ע״פ איוב לא, ב(.



16 16

תוכן  את  לבאר  יש  לעיל,  האמור  פי  על 

הענין דשבעה באדר בנוגע לעבודה בפועל, 

גם בשבעה באדר דשנה זו:

בכל  ואחד מישראל  כל אחד  מכיון שאצל 

שבו,  משה  בחי'  יש  הזמנים  ובכל  הדורות 

שנה  בכל  באדר  שבעה  שבבוא  מובן,  הרי 

ד"נתמלא  הענין  אצלו  להיות  צריך  בשנה, 

זה  קטנה  מ"עיר  החל   – אורה"  כולו  הבית 

הגוף"21, ביתו כפשוטו, ועד לחלקו בעולם, 

בכל הסביבה כולה.

יחדיו  יהודים  כמה  מצטרפים  וכאשר 

"אור  גדול",  "אור  בעולם  שישנו  תופסים 

בנוגע  וכן  אור"23,  מ"תורה  החל  עולם"22, 

חושך  מתבטל  ובמילא,  אור,  עניני  לכל 

מן  אעביר  הטומאה  רוח  "את  הגלות, 

ידוע  וחומר:  וקל  שכן  ובמכל  הארץ"24. 

ש"מעט  מקומות25  בכמה  המובא  המאמר 

אור דוחה הרבה מן החושך", ועל אחת כמה 

וכמה בנדון נידן, שישנו "הרבה אור", ואילו 

נשאר אלא מעט, אף שמעט  לא   – החושך 

חושך זה הוא כפול ומכופל.

 משיחת ז' אדר, ה'תשמ"ה, 

 רשימת השומעים בלתי מוגה.

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

With that in mind, we can take the 
following lesson for 7 Adar this year:

Every person in every generation and 
every situation has a spark of Moses 
within him. Therefore, when the day of  7 
Adar arrives, one’s home should be filled 
with light — one’s home, environment, 
and all one’s surroundings.

When more and more people see this 
light and grasp the radiance shining 
within the universe, it serves to 
automatically nullify the darkness of 
exile and impurity. Our sages said that 
a little bit of light chases away a lot of 
darkness. How much more so, in our 
case, when there is a lot of light — and 
only a little bit of darkness remains.

Our Light

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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