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והצתפרשת
 מחפשי� זכויות

ש חמובא בגמרא את�כאשר המ� רצה להשמיד לו� ע� ישראלו  סיכויהאתועשה לצור כ גורל באיזה חודש יש
�הגיע בסו� לחודש אדר� להצליחהגדול ביותר לי�אמר� שמחה גדולה� המ�� שמח בחודש אדרכיוו� שנפל פור�  נפל

מת� בו משה שמת�חודש�בירחפור לידת משה מבטלת� כלומר�  ובשבעה באדר נולדולא היה יודע שבשבעה באדר
א�� ולכאורה את העניי� הלא רצוי שישנו בפטירת משה  לחודש של שמחה כולו כ� הגיע הפיכת החודש מניי�

# דבר שאי� בא� חודש–� אדר בריא מזלו�ו� משנכנס אדר מרבי� בשמחה�
 מעורר את זכות קרב� פסח שמקריבי�– טלה–מזל ניס�ש הוא מגלהלות החודשי� כאשרמזאתג� בדק המ� כ

 דגי�–עד שהוא מגיע למזל אדר� מעורר את זכות יוס� הצדיק שנמשל לשור וכ� הלאה– שור–מזל אייר� בו טלה
�אמר  ולא מוצא בה� שו� זכות מיוחדת– עו� ומזלו אי� לו זכות� אדר אי� לו זכות� ד אלא שבאדר מת משה ולא

� דגי� פעמי� נבלעי� ופעמי� בולעי�� רשע�ה�אמר לו הקב  כ אני בולע אות�� כש� שהדגי� בולעי�� ואמר    רב�
א   הוא בעצמוגייהר� במקו� להיות זה שיהרוג את ע� ישראל� כלומר��נבלע מ� הבולעי�� המ��ותו האיש ועכשיו

מג� כא� לכאורה מודגש רק שלידת משה הו  של החודש זכותוהאבל מהיכ� מגיע�  נבלע�ל� בולע�פכת את המ�
ש– וזכות מזלוכולו %והרי לאדר אי� זכויות� יותר משאר החודשי��בריא ותקי� מזלו� מה שגור� לו

 הנשיא הוא הכל
� בחודש אדרלידת משהמ נובעשג� זה אלא

לו�ביו� הולדתו של האד� שומזל אות� כלומר� המזל השולט ביו� ההוא עוזר של�מזלו� היו� גור� לאד� זה
שב הולדתו של משה רבינויו�� החודשומזה מוב� ג� בנוגע למזל �  גובר� האד�  עוזר מזל– כולוחודש אדר פועל

 ואי� צור שיהיו לחודש זכויות אחרות כל שה�� של משהחודש להתגברות מזלוה
�כמו שכתוב� כולל את ישראל כול�משה בתור נשיא הדור �  אד� פרטי�אול� משה אינו משה הוא ישראל וישראל�

ש� יתרה מכ�  נשיא הדור הוא ככל הדור כי הנשיא הוא הכל�וכ���ה� משה אתפשטותא דמשה בכל דרא�כיוו�
ל� הרי הוא שיי לא רק לכל בני ישראל שבדורו� ניצו& של משה קיי� בכל הדורות� כלומר–� ודרא כל הדורות אלא

  ישראלשל בני
בו� או למזלוחודשל בזכותאי� צור אדר בחודש� א� כ� �ת התגברות מזל� של ישראלא� דבר נעלה יותרכיוו� שיש

ש זהה� דבר אחדכיוו�  ואז מזל החודש פועל שמזל� יגבר% ע� משה שיו� הולדתו חל בחודש
נו  קשורה ע� עצ� המציאותוהיא� הלידה היא גילוי מציאות האד� ש�כשהאד� אלא רק את עצ�� לד אי� לו

 נובע ומש�ה� ע� הקבמאוחד בו היהודי שורש הנפש זהו אנו מכירי�המציאות שלמעלה מכל גדרי הנשמה אות� 
ג� למעלה מטע� ודעתהואשכח� נפש של יהודיהכח מסירות בניגוד לגויי�� שורש נפשו–של היהודי� מזלו� זהו

� י� והשרי�הכוכב� שאצל� המזל הוא נמו יותר
את� אלא עצ� הנשמה של כל ישראל� מתגלה לא רק עצ� נשמתו–בחודש בו נולד משה היכולת מה שנות� לה�
ש� לעמוד במסירות נפש ההיהודי� אז עמדו במסירות נפש� אכ� ארע בכל התקופה של גזרת המ�כפי '� על קידוש

כיולא היה לה� שמ& של הרהור להמיר את דת� ולה נצל על ידי 

 פה בעול�השראת שכינה
ה�אינו אול� עיקר העניי�  על ידי מעשינו שראת השכינה פה למטהה� אלא דווקא העבודה בעול��'למות על קידוש

ה להיות לו יתבר�נתאווה הקב� ימי בראשיתבשבעתמטרת בריאת העול�על מרמז' אדר'הש� עצ� ועבודתנו
כ�  בעול�'דר'ש�ה�הקב� לופו של עול�אהוא'א דר'א)אדר��להוריד את השכינה לעול�  דירה בתחתוני� א�

לההעשיית הש� אדר עצמו מבטא את � שזו היא מטרת התגברות המזל ברוחניות� פה בעול�' דירה



ה"ב

לבוא, הדבש" לעתיד  התורה  ות  דפנימי י  לו הגי שלימות  על  ה("שרומז  )ב"תשנ'חמשה עשר בשבט

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

� com.Gmail@DvashMalchus 0523 770.973.�בזכות נשי

רבינו מל רנו ו � ועד יחי אדוננו מו עול  המשיח ל

2

 לפעול בעול� הזה
ב דברו  ימי�*(היו� השביעי באדר מרמז ג� אי השלמות והמעלה של חודש אדר חודרת בכל העול� כולו שנברא

� פה בעול�אור השכינה� שוב�תמלא אורהה� שרומז על העול��כאשר הבית זה השתק� בלידתו של משה 
ה�ובפרט בבניית המשכ�� ג� במש חייו במש השבוע  בעול�' עוסק משה בעניי� זה של השראת שכינתו של

שהגיע ראש חודש ניס� וצווהכ��ואז  ומפרקו בערב� האחרו� של חודש אדר בונה משה כל יו� מחדש את המשכ�
אמר רבי ישמעאל� כבר באתי לגני אחותי כלה    מה את� יראי��שלח לה� על ידי משה�ה להקי� את המשכ��הקב

והמדרש ממשי להסביר אי    � למקו� שהוא עיקרי מתחילה� לגנוני� לג� אי� כתיב כא� אלא לגני–ב� רבי יוסי 
 עד שמשה הורידה לאר&� והחטאי� גרמו להרחקתה לעולמות העליוני�� השכינה בעול�הבעצ� לכתחילה היית

ר דרמנח�' מעניי� לשי� לב שאותו מדרש מובא במקו� אחר בש� דבר הרומז על שלימות השראת� אלעזר' חתניה
�  שמומנח��ש� אחרו�� ראשו� הוא גואל�גואל�השכינה בעול� על ידי 

להשיהיה לחיות פה בעול� ולקדשו� בעול� השראת השכינה דווקאהמטרה היא� א� כ� ועניי� התגברות 'בית ראוי
לה� מזל� של ישראל  שכ�� נשמה בגו�� עבודה פה בעול�בדווקא אלא� התגברות שורש הנשמהב לא רק תבטאצרי

 גילוי העצ� מתבטא דווקא פה
ובני ישראל לא היו צריכי� למסור את נפש�� כאשר בסופו של דבר בטלה גזרת המ�� ג� בנס פורי� רואי� זאת

בנס פורי�� אול� בכל אופ��  ונהפו הוא אשר ישלטו היהודי� המה בשונאיה��אלא להפ� להריגה חס ושלו�
ש� נשארו בני ישראל בגלות ועבדי אחשורוש� שבחודש אדר בניס��ייכת לחודש ניס� עליו כתוב ושלמות הגאולה

� נגאלו ובניס� עתידי� להגאל

#למה לא מוזכר משה
  שמו של משהאת בה כתובפרשת תצוה היא הפרשה היחידה בתורה לאחרי לידת משה בשבעה באדר שלא

ד נרמז זמ� הסתלקותו בפרשה הנקראת תמי� באדר מת משה' כיוו� שבז–'א� סיבות+המפרשי� נותני� לכ
ה–'ב  בסמו ליו� זה מה� רצה להשמיד את ישראל לאחר חטא העגל' כיוו� שכאשר � שיסלח לה�' ביקש משה

ש�  מחני נא מספר–וא� אי��ואמר א�� כלומר� באה– קללת חכ� אפילו על תנאי�ומכיוו� �קללתו מתקיימת א
שה� לכ� והוא לא התממש בסופו של דבר���וא� אי���מסוי� תלה זאת בפרט  �מכל מקו�� נענה לבקשתו' א

ה  מפרשה אחת בתורה� מחני�התקיי�
בז� אול� אז למה רמוז דווקא יו� מותו ולא יו�� על עניי� המיתה' מכפר'זה� וכאמור% אדר ג� נולד משה' הרי

כ�# הולדתו נא� אמירת–כמו פרשתבאז למה היא רמוזה��כי תשא�� הייתה לאחר המסופר בפרשה הבאה� מחני
#�תצוה�

תצב הראשו�' בפסכברמרומזה דבר� דווקא פרשה זו מבטאת את כל הענייני� האמורי�כי �והפרשת ואתה תצוה�
�את בני ישראל ויקחו אלי שמ� זית ז כתית למאור להעלות נר תמיד

לו� אי� כא� פניה למשה בשמו� מדבר על עצ� האד�–אתה לעומת' אתה'וי הביט� שכ� ש� האד� הוא דבר חיצוני
ו–� ואתה�וכאשר אומרי�  מדבר על עצמותו הפנימית� זאת א�  של משה� מזל�מורה על המשכה מהעצמות' האות

ע� בני ישראל כדי שיתגבר מזל�� חיבור� מלשו� צוותא–תצוה� מעצמות ומזל תתחבר�אומר למשה'ה� כ�
 ויתגלה אצל� החוזק והתוק� של עצ� הנשמה

ז ואת שמנו מוציאי� ממנו על ידי� הזית רומז על מסירות נפש–� ויקחו אלי שמ� זית ז כתית למאור�–ה ועל ידי
של� כ ישראל–כתישה  שמ� זית�על ידי צער ייסורי הגלות מתגלה אצל� החוזק והתוק� של עצ� הנשמה באופ�

� ז
את–� להעלות נר תמיד�אלא�ומסירות נפש כפשוט� כעניי� רוחני' למעלה'והכוונה היא לא שישאר � העול� להאיר

 מנו הגשמי אלא יהיה בעול� לא ישאר למעלה שאור השכינה ולהשרות בו את השכינה
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שכ� הלידה כאמור רומזת על התגלות עצ�� העדר שמו של משה בפרשה אכ� רומז בעיקר על לידתו של משה� א� כ�
כ� � לא מוזכר שמו ולכ�למעלה מש� כל שהואהיאשהתגלות–המציאות  של� כמו בלידת משה מתגלה העצ�

� מחני נא מספר�ומתאי� ביותר שבה תהיה רמוזה המסירות נפש שלו בעבור� באמרו� ישראל והקשר בינו לבינ�

ו� אדר %משיח   ניס�
ע� כפי שהוא קשו( שבשניה� מודגש התגברות מזל� של ישראל� באדר שחל בשבוע של פרשת תצוה' בבואנו מז ר

השכ�� אנו מכוני� הדור השביעי�)אנו מגיעי� לתפקידו של הדור השביעי� עבודת� בעול�  השביעי הנשיאאוהרבי
כ�  להביא את הגאולה–�ט�בעשהמ  היא להביא בפועל ובגלוי את הגאולה האמיתית והשלמה על העבודה כעת� א�

נ ידי משיח צדקנו ממהרי� ומזרזי�� שבו נגאלו ובו עתידי� להגאל�יס� ובפרט שעל ידי התשוקה והגעגועי� לחודש
  עוד בהתחלת חודש אדר–עוד יותר את הגילוי של ענייני חודש ניס� 

שלא�ביעודשיהי רצו�ו קוראי� בפרשת הנשיאי� את קרבנו של נשיא אנובו� בניס�א�י באדר יושל� כבר העניי�
�  קדשי משחתיובשמ�מצאתי דוד עבדי�שזהו� ומז על השמ�ר� שמנה� �מאשר שמנה לחמו� נאמרעליו�שבט אשר

י–כלומר שלג� זהו א ניס� הוא משיחתו של מל המשיח� עניינו של כי תשא את ראש בני�עיקר ושלימות העניי�
של��הפסוק הראשו� בפרשה הבאה��ישראל שיבוא ויגאלנו� למל המשיח� שראליניבאשר�על ידי המשיחה

 תיכ� ומיד ממש� קוממיות לארצנוויוליכנו 
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³îñèë ö−−ð¼?!��מדברי הרבי בשיחה
ב�ג� א� רצונו של הקב  הרי נוס� לכ שכבר יצאו ידי חובת מסירות נפש במש כל הדורות–ממסירת נפש� נחת רוח�ה

%שנמצאי� עוד רגע אחד בגלותמספיקה המסירת נפש של בני ישראל בכ� שלפני זה

כבר סיימו כל ענייני העבודה דזמ� %    ומשיח צדקנו עדיי� לא באיותר מאל� ותשע מאות שנהכבר בגלות בני ישראל נמצאי�

ולא יודעי� מה נית��   �כולל ובמיוחד על ידי השמחה בחודש אדר�וכבר נעשו כל הפעולות בכל האופני� האפשריי�� הגלות

כ�� לעשות עוד %ועדיי� לא באה הגאולה האמיתית והשלמה בפועל ממש� רגעעוד יו� ועוד� עוד שבועעובר� וא� על פי


