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 אדרדתצוה יוק פרשת עש ה ימות המשיחב
 ותשס ה–נפלאות וגולות סנת שהא ת יה

 יו ההולדת לנשיא הדור

ביו ההולדת מזלו של אד גובר

אדר הוא ז  מזלו עוזר לו במיוחד–כלומר 

ובו גובר מזלו של יו הולדתו של משה רבינו

כי משה הוא נשיא הדור כל ע ישראל

 כל ע ישראל לוהנשיא הוא הכ

כאשר המ הרשע הפיל פור להשמיד את

הנה בכל חודש מצא היהודי מספר המדרש

זכות מיוחדת שמגינה על היהודי ומונעת

שמח גיעו לחודש אדרבה ממנו להשמיד

–ולמזלו  לאדר אי שו זכות שמחה גדולה

זו אפוא הזדמנות  ג אי זכות–מזל דגי 

אדר במיוחד שבז ראלמתאימה להלח ביש

 מת משה

המ לא ידע שבאותו יו משה ג נולד

עבורו ועבור ע ישראל כמזלו גובר א

כי מזל איננו זקוקי למזלו של חודש אדר

של משה רבינו וכל ישראל גובר ומבטל את

והופ את כל החודש לטובה גזירת המ

 ברכהו

 חוזק ותוק
כוכבי מתייחס בדר כלל למזל

א לנו היהודי אי בשמי העוזרי לאד

המזל שלנו שונה לגמרי קשר לכוכבי

בקשר שיש לכל יהודי מדובר בעצ הנשמה

ובגללו יהודי אינו יכול להתנתק מה ע ה

  בשו מצב

מזל של ישראל ביו הולדתו של משה

והיהודי מקבלי חוזק ותוק מיוחד גובר

 בפוריכ הי בכל מחיר הלהיות קשורי ל

כשבני ישראל עמדו במסירות נפש מול גזירת

 המ ולא המירו את דת

אדיר – אדרומכא הש של חודש 

בחודש זה מודגש שפירושו תוק וגבורה

החוזק והתוק של ע ישראל הקרויי ג

  אדיריה

א מדגיש כיהרבי מל המשיח שליט

נשמות ירה בתחתוניוקא דוהמטרה היא ד

לכ כשמדברי על בריאות בגופי בריאי

איננו מתכווני למוות חלילה מסירות נפש

המטרה היא להיות בתו העול אדרבא

והתוק שהיהודי יחיו בגופי בריאי

 שלה יתגלה בתו העול

לאחר שבני ישראל  בפוריכ אכ הי

ונהפו ועמדו במסירות נפש ה לא מתו ח

בני ישראל נצחו הרגו את שונאיה הוא

וקיימו תורה ומצוות בחוזק ובתוק מתו

 אורה שמחה ששו ויקר

יו הולדתו של אדר זוהי מהותו של ז

ביו זה ניתני כוחות לכל ע נשיא הדור

ישראל להתגבר בקיו תורה ומצוות בתוק

  קא מתו חיי בריאי ושמחיוובחוזק ודו

 נגמר בניס התחיל באדר

בחודש חודש אדר הוא רק ההתחלה

א ג והיו בו ניסי ונפלאות אדר חל פורי

  לאחר הנס נמשכה הגלות הקשה והנוראה

בניס נגאלו ובניסעל חודש ניס נאמר 

חודש ניס שיי לגאולה עתידי להגאל

ולבית המקדש גלות השלישית שאי אחרי

ביו זה א ניסרבי מדגיש את יו יה הנצחי

  מתגלה לעשות לו דירה בתחתוני ה

 יו הולדתו של משה–אדר  בז לסיכו

כל יהודי מקבל חוזק רבינו הגואל הראשו



 

 

בחודש ניס ותוק מיוחד לעבודתו בעול

נשלמת העבודה ובאה א בוובמיוחד ביו י

 הגאולה האמיתית והשלימה

 א את הגאולהלהבי סתכל

א מל המשיחהרבי שליט כמו תמיד

לומד מכל דבר הוראה ברורה למעשה בפועל

יש להוסי ביתר שאת וביתר עוז

בכל מעשינו ועבודתינו ובתגבורת החיות

כולל ובמיוחד בלימוד התורה וקיו המצוות

בהפצת התורה והיהדות והפצת המעיינות

 הגאולהכדי להביא בפועל ובגילוי את חוצה

 האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו

פשוטה ותכליתית ההוראה ברורה

במיוחד לעשות עוד ועוד בכל השטחי

כל כדי להביא את הגאולה לכא במבצעי

על התוק מה שלמדנו על מסירות נפש

והחוזק של היהודי צרי להיות בכיוו אחד

להביא בפועל ובגלוי את הגאולה האמיתית

 והשלימה

מפרשה שלואז יתקיי בנו הפסוק 

– כי תשא את ראש בני ישראל שבוע הבא

ראשי תיבות ראש בני ישראלימשח את  ה

 מל המשיח ויבוא לגאול אותנושיהי רבי

שש ממד ממתיכ ומי כמה שיותר מהר

 שממ

 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מל המשיח

 לעול ועד

 ק"הרא'י תנועת הנוער צבאות ה"ל ע"יו
 עלית  נ דא תכיכר מד

   פקס טל
 

באזור מגורי דבר מלכותלמסור שיעור רוצה 
   רכז ארצי בניק באה

    רכזת ארצית בנות
   ב בארה

ד אינפומידי שבוע באתר חבדבר מלכות לנוערית להוריד את הנ
 דבר מלכות ללימוד העולמימבצע ל במסגרת יו  נחשו ב  הגהה לשונית חינוואנשירבני הגהה רוחנית ב מנח  עריכה

 לזכות
 א"הרבי מל המשיח שליט

 !מהרה יתגלה ויגאלנו
 


