
תורת חיים 
חודש אדר

י של
תלמידים יקרים,

החודש נלמד על משה, שהקב"ה בחר בו למסור את דבר ה' לעם ישראל
ּפָטִים" ים וּמִׁשְ ְָׂראֵל ֻחקִּ י אֲׁשֶר צִוִּיִתי אוֹתוֹ בְחֵֹרב ַעל כָּל יִש ִּ ּ ּתוַֹרת מֹׁשֶה ַעבְד "זִכְרו

(מלאכי ג', כב).

י ת ד ה ך  ו נ י ח ה ל  ה נ י מ

נושא החודש: תורת  משה עבדי

אדר הוא החודש השנים-עשר מניסן והשישי מבריאת האדם. כאשר
פסח לא יוצא באביב, חכמים מוסיפים חודש נוסף,  כך שבלוח העברי 

 יופיעו חודש אדר א' וחודש אדר ב'. ושנה זו נקראת שנה מעוברת. 
בחודש אדר מציינים מספר אירועים:

א' באדר - בזמן שבית המקדש היה קיים היו מכריזים שיש להתחיל
להביא את מחצית השקל לבית המקדש,  

ז' באדר - יום הולדתו ופטירתו  של משה רבנו, שנקבע על ידי הרבנות
הראשית כיום הזיכרון לחללי מערכות ישראל שמקום קבורתם לא

נודע.  
י"ג באדר - תענית אסתר י"ד וט"ו באדר - פורים ושושן פורים. 

מדוע מעברים דווקא את חודש אדר?

מהו התאריך בו חוגגים אצלכם את פורים?
________________________________________________________

________________________________________________________

בע"ה
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חודש אדר

י ת ד ה ך  ו נ י ח ה ל  ה נ י מ

בע"ה

ַע ַע,וִיהוֹׁשֻ  "מֹׁשֶה ִקבֵּל ּתוָֹרה מִּסִינַי,וּמְסָָרּה לִיהוֹׁשֻ
י כְּנֶסֶת לִזְֵקנִים,וּזְֵקנִים לִנְבִיאִים, וּנְבִיאִים מְסָרוּהָ לְאַנְׁשֵ

הַגְּדוֹלָה"
(אבות פרק א', משנה א)

"כל המצוות שניתנו לו למשה בסיני – בפירושן ניתנו… כל התורה
כתבה משה רבינו קודם שימות בכתב ידו. ונתן ספר לכל שבט ושבט,
וספר אחד נתנהו בארון לֵעד, שנאמר: "לקֹח את ספר התורה הזה,
ושמתם אותו מצד ארון ברית ה' א-להיכם, והיה שם בך לֵעד"…

והמצוה שהיא פירוש התורה לא כתבה. אלא צוה בה לזקנים וליהושע
ולשאר כל ישראל" 

(רמב"ם הקדמה ל'משנה תורה', א'-ג')

משה נבחר על ידי הקב"ה להעביר את התורה לעם ישראל. במשנה במסכת אבות כתובה  
 המסורת שבה עברה התורה. כתבו את  סדר  העברת התורה.

_____________________________________________________________
 

 פתחו מסכת אבות וכתבו כיצד המשיכו את המסורת של העברת התורה?
 

משה מקבל בסיני את התורה. סמנו בהקדמה של הרמב"ם  כיצד הוא מעביר  לעם את
התורה שבכתב ואת התורה שבעל-פה. 

לפי הרמב"ם כמה ספרים כתב משה?_____________
למה לדעתכם, ספר אחד נמצא דווקא במשכן? ____________________________

 



חודש אדר

י ת ד ה ך  ו נ י ח ה ל  ה נ י מ

בע"ה

ְָׂראֵל כְּמֹׁשֶה אֲׁשֶר יְָדעוֹ ה' ּפָנִים אֶל "ולֹא ָקם נָבִיא עוֹד בְּיִש
ּפָנִים" (דברים ל"ד, י).

 המדרש  מביא בשם רב: "לפי שהייתה מרים מתנבאת ואומרת: עתידה
אמי שתלד בן שיושיע את ישראל, כיון שנולד משה, נתמלא כל הבית

אורה" (שמות רבה ב', כ).
"בשעה שנולד משה נתמלא הבית כולו אור. כתיב הכא: "ותרא אותו כי
טוב הוא" וכתיב התם: "וירא א-להים את האור כי טוב" בהמשך, מופיע
תיאורה של בת פרעה המושה את הילד מהיאור ורבי יוסי ברבי חנינא

מתאר כי: "ראתה ששכינה עמו" (סוטה י"ב עב').

מה אפשר ללמוד מהמדרש ומהתלמוד על 
 תכונותיו של משה מהרגע שנולד? 

התורה מתארת את משה  כדמות ייחודית  איך אתם לומדים זאת  מהפסוק?
 

_____________________________________________________________



חודש אדר

י ת ד ה ך  ו נ י ח ה ל  ה נ י מ

בע"ה

 
וַיְַּרא ה' כִּי סָר לְִראֹות וַיְִּקָרא אֵלָיו אֱלֹהִים מִּתֹוךְ הַּסְנֶה וַיֹּאמֶר מֹׁשֶה מֹׁשֶה

וַיֹּאמֶר הִנֵּנִי: (שמות ג', ד).
"הָאִיׁש מֹׁשֶה ָענָו מְאֹד מִכֹּל הָאָָדם אֲׁשֶר ַעל ּפְנֵי הָאֲָדמָה" 

(במדבר י"ב, ג). 

ּ "וַיַַּעל מֹׁשֶה מֵַעְרבֹת מוֹאָב, אֶל-הַר נְבוֹ, רֹאׁש הַּפִסְגָּה, אֲׁשֶר ַעל-ּפְנֵי יְֵרחוֹ; וַיְַּראֵהו
ן. וְאֵת, כָּל-נַפְּתָלִי, וְאֶת-אֶֶרץ אֶפְַריִם, ָּ ה' אֶת-כָּל-הָאֶָרץ אֶת-הַגִּלְָעד, ַעד-ד

ֶה; וְאֵת כָּל-אֶֶרץ יְהוָּדה, ַעד הַיָּם הָאֲַחרוֹן. וְאֶת-הַנֶּגֶב, וְאֶת-הַכִּכָּר בְִּקַעת וּמְנַׁשּ
י יְֵרחוֹ ִעיר הַּתְמִָרים--ַעד-צַֹער. וַיֹּאמֶר ה' אֵלָיו, זֹאת הָאֶָרץ אֲׁשֶר נִׁשְבְַּעּתִ

נֶנָּה; הְֶראִיִתיךָ בְֵעינֶיךָ, וְׁשָּמָה לֹא לְאַבְָרהָם לְיִצְָחק וּלְיֲַעקֹב לֵאמֹר, לְזְַרֲעךָ, אֶּתְ
ַתֲעבֹר. וַיָּמָת ׁשָם מֹׁשֶה ֶעבֶד-ה', בְּאֶֶרץ מוֹאָב--ַעל-ּפִי ה'"

(דברים ל"ד,  א-ה).
 

פרשנים מסבירים ש"הנני" זו אמירה שאומרת שמשה מוכן  לצאת לכל שליחות
שמתבקשת אבל על משה רבינו נאמר שהיה גם ענו . בדקו מהי ההגדרה המילונית

למילה 'ענוה'.  מדוע חשוב לצאת לשליחות גם מתוך רצון- "הנני" וגם מתוך ענווה.

ענוה - צניעות, שפלות
רוח, חוסר גאווה
(מילון אבן שושן)

 
לאיזו שליחות  ה' שלח את משה? ________________________________

משה לא זכה להיכנס לארץ ישראל ונשאר בעבר הירדן בהר נבו. דמינו שאתם עומדים עכשיו
בשנת תשפ"ג בהר נבו. תארו למשה את ארץ ישראל של היום/ או את הישוב/ העיר בה אתם
גרים. מה התחדש פה בשנים האחרונות  מאז שמשה עמד על ההר ולא היו יהודים בארץ

ישראל?

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%AA_%D7%A9%D7%91%D7%98_%D7%A0%D7%A4%D7%AA%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%A8_(%D7%A2%D7%99%D7%A8_%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%93/%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%93_%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%93_%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%93_%D7%94
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בע"ה


