שמחת הגאולה
בסמיכות להולדת
משה רבינו באדר
דוד מלך ישראל
חי וקיים

מסביר בעל התניא כי הכוונה היא
בעיקר למלך המשיח ,שהוא
מזרע דוד המלך .בתקופה שלפני
הגאולה ,בה הוא נסתר ונעלם  -אז
נדרשת האמונה וההכרזה כי הוא חי
וקיים והוא עומד להביא לכולנו את
הגאולה.
וזהו בעצם תוכן ההכרזה "יחי
אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח
לעולם ועד" .בהכרזה זו אנו מכירים
בעובדה שהרבי שליט"א הוא מלך
המשיח ,ומבקשים כי יתגלה ויביא
לנו את הגאולה .הכרזה זו פועלת
ומגלה את עצם מציאותו של
משיח ומביאה להתגלותו בפועל
תיכף ומיד ממש.

שמחת אדר
שמחה פורצת גדר
הרבי מלובביץ שליט"א אומר
שהשמחה בחודש אדר היא
מעבר לשמחה הדרושה
בעבודת ה' כל השנה .ואדרבא
 "מרבים בשמחה" צריךלהיות בהוספה מיום ליום
באופן שפורץ את כל גדרי
הגלות ש" :הרגע האחרון
בגלות ...יעשה כבר הרגע
הראשון של הגאולה ."..ואז
זוכים ל"משיח בן פרצי" ,כידוע
סיסמתו של הרבי מלך המשיח
"ופרצת"( .ע"פ דבר מלכות "תרומה")

יום הולדת משה והמשיח
השבוע ב"ז' אדר" ,חל יום הולדתו של משה רבנו.
ולכן ,כל חודש אדר "מזלו בריא" ,כי משה הוא
ישראל ,וישראל הם משה .בחודש שבו נולד משה
רבנו ,גובר לא רק מזלו האישי של משה רבנו ,אלא
מזלם של כל ישראל בכל הדורות .לידתו של משה
רבנו בז' אדר היא שגרמה ,להתהפכות גזירתו של
המן צורר היהודים על ראשו.

לחבר 'גואל ראשון' ו'גואל אחרון'
חכמינו רמזו את החיבור הנפלא שיש בין משה רבינו
ומלך המשיח במילים "משה הוא גואל ראשון
והוא גואל אחרון" .כלומר ,שנשמתו של משה
רבינו ,הגואל הראשון ,מאירה בגופו של הגואל
האחרון .ואכן ,הרבי מלובביץ שליט"א מלך המשיח,
הגואל של דורנו ,קושר את יום הולדתו שלו ,בי"א
ניסן (חודש הגאולה) ,עם יום הולדת משה רבינו
בז' אדר .קשר זה מרומז במדרש וגם בחומש כפי
שהתבאר בגליון "לחיות.591 "..
קשר מהותי זה בין משה רבינו ומלך המשיח מביא
אותנו לאיחול שנזכה בחודש אדר ,כבר עכשיו,
להתגברות מזלו של הרבי מלך המשיח שנולד
בניסן ,חודש הגאולה .נזכה לגאולה כבר כעת לא
רק משונאי ישראל אלא גאולה אמיתית ושלמה בה
הכל ,ממש הכל! יהיה רק טוב גלוי בפועל ממש.
(ע"פ דבר-מלכות תצווה תשנ"ב)

קריאת מגילה
ומצוות הפורים בכל פינה

לכל המעוניין/ת להזמין צוות חב"די שמח לקרוא את
"מגילת אסתר" במסיבה ,במשפחתו וכדו'  -דבר המעורר
את נס פורים מחדש ומביא לברכה והצלחה.
וכן המעונין/ת לקיים מחצית השקל ומתנות לאביונים
לשמח לב עניים והזקוקים לשמחת החג  -יפנה ל:
בית חב"ד הקרוב לאיזור מגורך.

