
בסמיכות להולדת
          משה רבינו באדר 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

 - למשיח  ּכֹח 
עצמו  במשיח  תלוי  הדבר 
מהגלות.  ישראל  את  שיוציא 
בעריכת  להזהר  צריך  לכן 
קידוש לבנה כי בה מכריזים 
וקיים”.  חי  ישראל  מלך  “דוד 
זו  במצווה  נותנים  כלומר, 
שהוא  למשיח  וּכֹח  חיות 
את  להביא  המלך  דוד  מזרע 

הגאולה בפועל ממש.
       )ע"פ דברי הרבי מלובביץ 
שליט”א - פ' “נֹח תשנ”ב(

”כל   - התחדשּות 
כאלו  בזמנה  לבנה  המקדש 
מקבל פני שכינה. מפרש על כך 
חידוש   ...“ המהרש”א:  בחידושי 
שהם  לישראל   סימן  הוא  הלבנה 

עתידים להתחדש כמותה...”
)תלמוד, סנהדרין מב, א(     

בקידוש  בריאּות- 
יש  הספרדי  הנוסח  לפי  לבנה 
מוסיפים: "שלא יהיה לי נזק 
ובבריאות  בממוני  בגופי, 

השניים".

בכל השנה:

הכֹּח והסגּולה
בקידּוש לבנה

בחודש אדר:
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ִש

 

ִשְמַחת ִקידּוש ְלָבָנה
 

מתי זה קורה? 
לפי הקבלה, יש עניין לקדש הלבנה רק לאחר 
הוא  ביותר  המסוגל  והזמן  מהמולד,  ימים   7
ושרויים  שבת  בבגדי  לבושים  בו  במוצש"ק 
לבנה  הקידוש  לערוך  נשתדל  לפיכך,  בשמחה. 

של אדר  במוצש"ק י"א אדר  )7.3(.

יום הולדת שעוזר
בז'  רבנו  משה  של  שלידתו  הגמרא  דברי  ידוע 
והצלתם  המן  גזירת  לביטול  שגרמה  היא  אדר, 
ישראל  כל  כנגד  שקול  משה  כי  ישראל.  כל  של 
כל  של  מזלם  מתגבר  אזי   - מזלו  וכשמתגבר 
הנערכים  לבנה  הקידוש  למעמדי  ולכן,  ישראל. 
דעות  )לפי  רבנו  משה  הולדת  ליום  בסמיכות 
מיוחד  משקל  יש  הראשון,  הגואל  מסוימות(, 

לזירוז הגאולה.

יום הולדת מחובר
בגלל  גם  מתבטא  זה,  בחודש  הגאולה  זירוז 
ליום  הראשון,  הגואל  רבינו,  משה  של  החיבור 
הולדתו של הרבי, משיח צדקינו, הגואל של דורנו. 
והוא  ראשון  גואל  הוא  "משה  חז"ל  אמרו  שהרי 
ומלך  לוי  משבט  הוא  משה  והרי  אחרון".  גואל 

המשיח שבא מזרעו של דוד הוא משבט יהודה?
      ראה/י המשך מעבר לדף

הקמפיין לזכות: 
גבי בן אסתר ורבקה בת סימי ומשפחתם שיחיו

לברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם בגו"ר



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

המשיח "ופרצת".  
)ע"פ דבר מלכות "תרומה" נ"ב(     

דוד מלך ישראל 
          חי וקיים

מסביר בעל התניא כי הכוונה 
המשיח,  למלך  בעיקר  היא 
המלך.  דוד  מזרע  שהוא 
הגאולה,  שלפני  בתקופה 
אזי   - ונעלם  נסתר  הוא  בה 
וההכרזה  האמונה  נדרשת 
עומד  והוא  וקיים  חי  הוא  כי 

 להביא לכולנו את הגאולה.
ההכרזה  תוכן  בעצם  וזהו 
ורבינו מלך  מורנו  אדוננו  "יחי 
המשיח לעולם ועד". בהכרזה 
את   ומגלים  פועלים  אנו  זו 
עצם מציאותו של הרבי מלך 
להתגלותו  ומביאים  המשיח 

בפועל תיכף ומיד ממש. 
)ע"פ דבר מלכות "תולדות" נ"ב(  

        קריאת מגילה בכל פינה 
לקרוא  שמח  חב"די  צוות  להזמין  המעוניין/ת  לכל 
דבר   - וכדו'  במשפחתו  במסיבה,  אסתר"  "מגילת  את 
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.

עמוד
2 

המשך מהעמוד הקודם
 – רבינו  משה  של  נשמתו  כי  היא  חז"ל  כוונת  אלא 
דוד  בן  משיח  של  בנשמתו  תתמזג  הראשון,  הגואל 
מלובביץ  הרבי  לנו  מרמז  לפיכך,  האחרון.  הגואל   –
להמשיך  ניתן  הנ"ל,  החיבור  בגלל  כי  המשיח,  מלך 
את מזל יום הולדתו מחודש הגאולה - ניסן - לתוך 
כלומר,  רבינו.  משה  של  מזלו  מאיר  בו  אדר  חודש 
שמזלו של הרבי מאיר ומעצים כבר כעת בחודש אדר 

את המזל של כל ישראל לזכות בגאולה מיד ממש.

ב'אדר' - 'מרבים בשמחה'
חודש  של  לבנה  לקידוש  מיוחדת  שמחה  נוסיף 
אדר, שהרי "משנכנס אדר מרבים בשמחה" ועוד 
לשמחה  והרי  לפורים.  הסמיכות  בגלל  כעת  יותר 
יש ּכֹח מיוחד לפעול את הגאולה )ראה/י במשבצת 

"שמחה בטהרתה"(. 

בשמחה  הלבנה  את  כולנו  נקדש  הבה  ולכן, 
המאיר  רבינו  משה  של  מזלו  את  ננצל  מיוחדת, 
בחודש זה עם מזלו של הרבי. נעשה זאת מתוך כוונה 
מיוחדת לזירוז הגאולה ולתת ּכֹח לרבי מלך המשיח 
הבא מזרעו של "דוד מלך ישראל שהוא חי וקיים". 
נפעל יחד את הגאולה השלמה, את התגלות הרבי 
מושיען   - רבינו  למשה  כך  כל  הקשור  המשיח  מלך 
של ישראל. נכריז בשמחה: יחי אדוננו מורנו ורבינו 

מלך המשיח לעולם ועד.
)ע"פ דבר מלכות תרומה, תצווה, אדמו"ר הזקן על הנביאים עמו' ס'(

       שמחה בטהרתה
אומר הרבי: "...ויש לומר, שהדבר שעדיין לא עשו 
בשביל להביא את המשיח הוא – עבודת השמחה 
לכך  נוסף  המשיח:  את  להביא  בשביל  הרצויה 
ששמחה פורצת כל הגדרים, גם גדרי הגלות, יש 

בשמחה סגולה מיוחדת להביא את הגאולה ... 
השמחה להביא את המשיח  המדובר כאן אודות 
הוא – על השמחה כשלעצמה, שמחה בטהרתה, 
דביאת  ותכלית  מטרה  לשם  שמחה  של  עבודה 

המשיח.  ...ואדרבא – ינסו וייווכחו!"
)משיחת כי תצא ה'תשמ"ח(


