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דבר מלכות - פרשת תצווה

בתחילת הפרשה, ה' פונה למשה רבינו בציווי.
בדרך כלל, כשמשה מתבקש להעביר לבני ישראל את ציווי ה', כתוב בתורה: "וידבר ה' אל משה לאמור",

ואחר כך מפורט הציווי עצמו.
ואילו, בתחילת הפרשה שלנו כתוב: "ואתה תצווה".

ולא רק זה, אלא שבכל הפרשה לא מוזכר שמו של משה רבינו!
הסיבה לכך היא, שלאחר חטא העגל, משה התחנן לה' שיסלח לעם ישראל.

ואם לא, "מחני נא מספרך", תמחק את השם שלי מהתורה!
למה דווקא בפרשה הזו?

משה רבינו הסתלק בז' אדר, שזה יוצא בדרך כלל בשבוע של פרשת תצווה.
לכאורה, זה מסביר לנו מדוע הוא לא מוזכר דווקא בפרשה זו, אבל בז' אדר הוא גם נולד!

למה השם שלו לא מוזכר בפרשה שבה חל יום הולדתו?
כדי להבין את הסיבה, אנחנו צריכים לדעת מה המעלה של יום הולדת בכלל,

ויום הולדת של נשיא הדור בפרט:
ביום ההולדת מזלו של האדם גובר, וכפי הפסוק ש"אין מזל לישראל",

המזל שלנו לא קשור לכוכבים, הדרגה שלנו גבוהה יותר.
המזל שלנו מתייחס לעצם הנשמה, לקשר שלנו עם השם, לכך שאנחנו לא יכולים להתנתק ממנו אף פעם!

וביום ההולדת של נשיא הדור, המזל של כל עם ישראל גובר!
כולנו חלק מנשיא הדור, ולכן זה משפיע גם עלינו.

אנחנו רואים את זה גם בנס פורים. המן רצה להשמיד את כל היהודים דווקא בחודש אדר,
כי ידע שמשה רבינו הסתלק בחודש זה. אך הוא לא ידע, שבתאריך זה חל גם יום הולדתו של משה.

וכך, בזכות המזל שגובר, לעם ישראל היה כח לעמוד במסירות נפש מול גזירת המן ולהכניע אותו!
 

לכן גם לא מוזכר בפרשה שמו של משה. בגלל שיום ההולדת מתייחס לעצם הנשמה.
כתוב בתורה "ואתה תצווה". אתה – מראה שקוראים לאדם בעצמו, ללא כל כינויים!

מה שאנחנו יכולים ללמוד מכך, הוא לקחת את המזל הגובר של חודש אדר,
ולהילחם במסירות נפש להביא את הגאולה!

לזעוק לה' עד מתי, ולהוסיף בעוד ועוד מעשים לזירוז הגאולה.
ובעזרת ה' נזכה לגאולה האמיתית והשלימה, תיכף ומיד ממש!

בהצלחה!


