
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד 
 

הרשמה להגרלה: לאחר ביצוע 
להרשם  יש  בכוונה,  לבנה  הקידוש 
לשלוח  או  )המצו"ב(  הברקוד  דרך 

הודעת sms למספר: 
פרטים  עם   +972-54-230-8770
להדגיש:  יש  רישום  בכל  מלאים. 
"עשיתי קידוש לבנה בכוונה לקבלת 
פני משיח צדקינו - לזירוז הגאולה".

מארגני מעמד קידוש לבנה 
נכנסים פעמיים להגרלה! 

כמשתתף וכמארגן!

הקמפיין לזכות כלל ישראל
לגאולה אמיתית ושלמה בחסד וברחמים 
יחד עם: ר' משה בן מזל ומשפחתו שיחיו
לרגל הולדתו בח' מרחשון לברכה והצלחה בגו"ר 

)על פי ילקוט שמעוני מלכים, רמז קפ"ד(

)על פי ליקוטי שיחות כרך ל' עמ' 240(

מוגש ע"י:'המטה לזהירות בקידוש לבנה'
          שע"י מרכז חב"ד למושבי צפון הנגב

לתרומה ולסיוע בקמפיין:
 052-8572770 או ב PAY-PAL הכתובת:

 achdut.mashiach770@gmail.com 
או בהעברה לבנק: לאומי סניף 790, חשבון: 

2475632. ע"ש: מרכז חב"ד למושבי צפון הנגב

מה נשתנה מצווה זו
מכל המצוות?

  למה חשוב לשמוח?

  צריכים להזהר 
           במצווה זו!?

מדוע היתה הכרזה '7 פעמים':
"הווי'ה הוא האלוקים!"

דווקא בהקשר למצווה זו?

  ראה מעבר 
  לדף



"תוספת  במילים  נוקט  הרבי 
כפי  לבנה  קידוש  מבצע  לגבי  זהירות" 

דבר  שכל  משום  בכביש'.  'תזהר  ילד,  שמזהירים 
ולא  )ובמהירות( אנו עלולים לשכוח  ועובר  החולף 
"הוי  שמע  קריאת  זמן  או  מכונית  כמו  לב  לשים 
זהיר בקריאת שמע ותפילה"– משום שהזמן עלול 
מס.  אורך  שקיומה  לבנה  בקידוש  גם  כך  לחלוף. 
דקו' בלבד ומתבצע רק פעם בחודש. מרוב טרדות 

במבצעי קודש אנו עלולים לא לשים לב! 

לכן מדגיש הרבי "תוספת זהירות". וכל זאת בגלל 
אנו  בה  הגאולה  זמן  אל  קרבתנו 

מתחדשים כמותה )כמו הלבנה(.

שמחה וריקודים! 
                             למה!?

הרבי, נשיא דור הגאולה, רואה את החיבור שנוצר 
כמו  לבנה"  "קידוש  במצוות  לקב"ה  ישראל  בין 
והשמש  שהלבנה  כשם   - וכלה  חתן  של  נשואין 
לנו שזה  ולכן אומר  יחדיו בזמן הגאולה.   יתחברו 
נשואין.  בשמחת  כמו  ממש  ולרקוד  לשמוח  הזמן 
שמחת  את  מתארת  ההלכה  שגם  מזכיר  הרבי 
קידוש לבנה כשמחת נשואים: "ולכן עושין שמחות 
נישואין"  שמחת  דוגמת  החודש  בקידוש  ריקודין 

)הרמ"א - או"ח סתכ"ו ס"ב( . 

כעת, אנו עומדים על סף הגאולה השלמה, בה 
 - והקב"ה  ישראל  יהיה החיבור המושלם של עם 
באופן של "קול ששון וקול שמחה קול חתן )הקב"ה( 
את  לערוך  הזמן  זה  ישראל(".  )כנסת  כלה...  וקול 
מבצע "קידוש לבנה" בריקודי שמחה ברחוב עם 

בגדים חשובים ונאים, וברוב עם הדרת מלך. 

לכוון שבזה מזרזים ופועלים את ביאת דוד מלכא 
משיחא, הרבי שליט"א מלך המשיח. ולהכריז: "יחי 

אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד". 

מה נשתנה? 
מבצע 'קידוש לבנה מכל המבצעים!

בכל המבצעים אנו מזככים את עצמנו ואת העולם 
או  "כשרות"  במבצע  לדוגמה:  הגאולה.  לקראת 
שליליים  מעניינים  טהור  יהיה  שהגוף  "תפילין" 
 7" במבצע:  אלוקי.  אור  עליו  להמשיך  ובמקביל 
מצוות בני נוח" - מתקנים את אומות העולם. ואילו 
בגוף  ההתחדשות  מלבד  לבנה"  "קידוש  במבצע 
ובנפש שנפעלת בכל יהודי  בפרט ובעם כולו בכלל 
המשיח  למלך  וחיים  כוח  נתינת  זו  במצווה  יש   -
"דוד  לבנה':  'קידוש  במעמד  שמכריזים  כפי  עצמו. 
מלך ישראל חי וקיים" משום ש"דוד ומלכותו נמשלו 
ללבנה" )ע"פ פרוש רש"י, מסכת 'ראש השנה' כה, 
א( . ואכן, למסקנת כל העניין של הגאולה עם מצוות 
'קידוש לבנה' חידד הרבי שליט"א ואמר: "כשעושים 
חשבון צדק... ובאים למסקנא שאין הדבר )הגאולה( 
תלוי אלא במשיח צדקנו עצמו צריך הדבר להתבטא 
)נוח  לבנה..".  בקידוש  והידור  זהירות  בתוספת 
התשנ"ב(. משמע שקידוש לבנה יש בו כוח להוסיף 

ולגלות את החיים של מלך המשיח עצמו! 

הרבי  סיים  ה'תשנ"ב  "נוח"  בפרשת 
בהכרזת  בדרמטיות  דבריו  את  שליט"א 
כנהוג   ,)!( פעמים   7 האלוקים"  הוא  "הוי'ה 
דבר שלא נהוג בקהילות ישראל  בתפילת נעילה - 

לאמר לאחר 'סיום כל החגים'!
שם  את  מסמלת  השמש  הקבלה:  פי  על  ההסבר 
ואילו  "הוי'ה", שהוא הגילוי האלוקי הבלתי מוגבל, 
הלבנה מסמלת את שם אלוקים, שהיא מידת הדין 
והצמצום. החיבור בין השמש ללבנה, אשר יתרחש 
בזמן הגאולה, מסמל את העובדה שבגאולה יאיר 
שם הויה בתוך שם אלוקים – הגילוי האלוקי הבלתי 

מוגבל יאיר בתוך עולמנו המוגבל. 
הכרזה דרמטית זו של הרבי: "הוי'ה הוא האלוקים" 
לנו  מראה  לבנה  בקידוש  לזהירות  בקשר  בשיחתו 
בעבודתנו  'קידוש-לבנה'  מצוות  נוגעת  כמה  עד 

לזירוז הגאולה!

אם הרבי מדבר אליך...
זה אמור "לקחת" אותך!

"תוספת זהירות" 
                                מדוע?


