
שמחה וריקודים?!  
שהלבנה  כשם  ללבנה.  נמשל  ישראל  עם 
ולאחר  החודש  בסוף  ומתמעטת  הולכת 

מכן "פורצת" ומתחדשת שוב כך עם ישראל 
והשמש  שהלבנה  וכשם  להתחדש.  עתידים 

עם  כך  וכלה   חתן  של  נשואין  כמו  יחד  יתחברו 
ישראל יתאחדו   עם הקב"ה בתכלית ההתאחדות 

בגאולה השלמה. )ראה/י העניין ברובליקה של 
"מה פתאום"(.

"כל  א(  מב,  )סנהדרין  התלמוד  מאמר  את  נבין  כעת 
המקדש לבנה בזמנה כאלו מקבל פני שכינה" ואת 
הוא  הלבנה  "...חידוש  כך  הסברו של המהרש"א על 

סימן לישראל שהם עתידים להתחדש כמותה...".
ערוך  בשולחן  להלכה  פוסק  שהרמ"א  גם  הסיבה  זו 

בקידוש  ריקודין  שמחות  עושין  "ולכן  ס"ב(  סתכ"ו  )או"ח 
החודש דוגמת שמחת נישואין".

הבאה  לבנה  בקידוש  הגדולה  השמחה  פשוטות:  במילים 
לידי ביטוי בריקודים היא על התחדשותנו בגאולה הקרובה 
בה נהיה מאוחדים ממש עם בורא עולם. על שמחה זו נאמר: 

"עוד ישמע בהרי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול 
שמחה קול חתן )הקב"ה( וקול כלה... )כנסת ישראל(". 

הלוח העברי מיוסד בעיקרו על תנועת הלבנה. ראש החודש 
נקבע ביום מולד הירח או בסמוך לו. את הופעת הלבנה מציינים 
את  שמזכיר  דבר  לבנה",  "קידוש  הנקראת  מיוחדת  בברכה 

"קידוש החודש" שמציין את תחילת החודש.

ישראל  מקהילות  בחלק  נערכים   - לבנה"  "קידוש  מעמדי 
חב"ד  בקהילות  הלבנה.  ממולד  )מלאים(  ימים   3 לאחר 
מלאים.  דווקא  ולאוו  ימים   7 לאחר  נהוג  המזרח  ועדות 
ניתן"לקדש את הלבנה" עד עד י"ד או ט"ו בחודש, שהוא הזמן 
בו הלבנה מתחילה להתמעט ואורח נחלש. מתחילים לברך את 
הלבנה כאשר היא נראית בבירור וזריחתה ניכרת על פני הקרקע.

בבגדים  לבושים  אז  כי  שבת  במוצאי  זאת  לעשות  משתדלים 
שרויים  גם  ואז  גאולה(  ליום  )הנחשבת  השבת  של  המהודרים 

בשמחה - עניין הנוגע וחשוב לקידוש לבנה. 

חכמינו זכרונם לברכה ראו בחידושו של הירח סמל לגורלו של עם 
ישראל, שלמרות שעברו עליו במשך הדורות סבל ויסורים וכאילו 
הכל  כאילו  שוב  הנה  והולך,  מתמעט  הוא  וחלילה  חס  כי  נדמה 
בצביונו  ומופיע  מתעצם  כוחותיו,  את  מחדש  העם   ; מחדש  נולד 
המיוחד. רעיון זה מוצא את ביטויו בברכת הלבנה: "וללבנה אמר 
הנשואים  ישראל  )עם  בטן  לעמוסי  תפארת  שתתחדש 
כמותה  להתחדש  עתידים  שהם  השם(  בחיק  כביכול 

ולפאר ליוצרם על כבוד מלכותו".

שער הכולל הביא דברי  אדה"ז :
 מצווה מן המובחר לקדש הלבנה במוצאי שבת 

על פי הקבלה אין לקדש הלבנה עד אחר ז' ימים למולד 
. ויש לקדש הלבנה בבגדים חשובים ונאים . 

)הנשואים חוגרים גארטעל . כשמקדשה במוצאי יוה"כ ות"ב ראוי 
לדאוג שיהיו לו נעלים מכובדות(

וקודם הברכה יאמר :
ַהְללּוהּו  רֹוִמים:  מְּ בַּ ַהְללּוהּו  ַמִים,  ַהשָּׁ ִמן  ְיָי  ֶאת  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה, 
ל  ְוָיֵרַח, ַהְללּוהּו כָּ ֶמׁש  ל ְצָבָאיו: ַהְללּוהּו שֶׁ ל ַמְלָאָכיו, ַהְללּוהּו כָּ כָּ
ָמִים:  ַהשָּׁ ֵמַעל  ר  ֲאשֶׁ ִים  ְוַהמַּ ָמִיםֹֹ,  ַהשָּׁ ֵמי  שְׁ ַהְללּוהּו  אֹור:  ּכֹוְכֵבי 
י הּוא ִצוָּה ְוִנְבָראּו: ַויֲַּעִמיֵדם ָלַעד ְלעוָלם, ָחק  ם ְיָי, כִּ ְיַהְללּו ֶאת שֵׁ

ָנַתן ְולֹא ַיֲעבֹור:

יאשר רגליו ויביט בלבנה פעם אחת קודם הברכה 
וכשיתחיל לברך לא יראה בה כלל

ַמֲאָמרוֹ  ר בְּ ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאשֶׁ רּוְך ַאתָּ בָּ
ל ְצָבָאם, חֹק ּוְזַמן ָנַתן  יו כָּ ָחִקים, ּוְברּוַח פִּ ָרא שְׁ בָּ
ֵמִחים  ּושְֹ ים  שִֹ שָֹ ְפִקיָדם,  תַּ ֶאת  ּנּו  ְישַׁ ּלֹא  שֶׁ ָלֶהם 
ֱאֶמת,  תוֹ  ֻעלָּ פְּ ֱאֶמת, שֶׁ ּפֹוֵעל  קֹוָנם,  ְרצוֹן  ַלֲעשֹֹות 
ְפֶאֶרת ַלֲעמּוֵסי  ׁש ֲעֶטֶרת תִּ ְתַחדֵּ תִּ ָבָנה ָאַמר שֶׁ ְוַללְּ
ּוְלָפֵאר  מֹוָתּה,  כְּ ׁש  ְלִהְתַחדֵּ ֲעִתיִדים  ֵהם  שֶׁ ָבֶטן, 
ְיָי,  ה  ַאתָּ רּוְך  בָּ ַמְלכּותוֹ:  בֹוד  כְּ ם  שֵׁ ַעל  ְליֹוְצָרם 

ים: ׁש ֳחָדשִׁ ְמַחדֵּ
ידלג שלשה דילוגים ויאמר : 

ם  שֵׁ כְּ קֹוֵנְך.  רּוְך  בָּ ּבֹוְרֵאְך,  רּוְך  בָּ יֹוְצֵרְך,  רּוְך  בָּ ְך,  עֹשֵֹ רּוְך  בָּ
ל  כָּ יּוְכלּו  לֹא  ְך  כַּ ְך,  בָּ ִלְנּגֹוַע  ָיכֹול  ְוֵאיִני  ְך  ֶנְגדֵּ כְּ רֹוֵקד  ֲאִני  שֶׁ
ְגדֹל  בִּ ָוַפַחד  ֵאיָמָתה  ֲעֵליֶהם  ּפֹל  תִּ ְלָרָעה.  י  בִּ ִלְנגֹוַע  אוְֹיַבי 
ֵאיָמָתה  ָוַפַחד  ְגדֹל  בִּ ְזרֹוֲעָך  מּו  ִידְּ ָאֶבן  כָּ ָאֶבן.  כָּ מּו  ִידְּ ְזרֹוֲעָך 

ּפֹל: ֲעֵליֶהם תִּ
ככה יעשה ג' פעמים ידלג שלשה דילוגים ואומר מברוך עושך וכו'

ָרֵאל ַחי ְוַקיָּם:  ִוד ֶמֶלְך ִישְֹ ג"פ: דָּ

לֹום:  ג"פ לֹום ֲעֵליֶכם:  וחברו משיבו: ֲעֵליֶכם שָׁ ויאמר לחברו: שָׁ

ָרֵאל ָאֵמן:  ן טֹוב ּוַמזָּל טֹוב ְיֵהא ָלנּו ּוְלָכל ִישְֹ ג"פ: ִסמָּ

כל  הזכויות  שמורות 
לענייני הגאולה המובאים בזה
  להרב חיים קיז'נר שליט"א  
רב קהילת חב"ד ודומ"צ עמנואל 

ענייני גאולה ומשיח
על נוסח הקידוש

ברכת  כאן   נקראת  לא   - לבנה  קידוש 
אלא    , בתלמוד  שמה  שמופיע  כפי  הלבנה  
למבואר  לרמוז  קדושין  מלשון   לבנה  קידוש 
במדרש כי עם ישראל בתקופת הגלות דומים 
אשה  דוגמת  הם  לה,  מונים  וגם  ללבנה  
שיהיו   לנישואין  מחכה  ועדיין  שהתקדשה  
מכל  יותר  ויאירו  יתברכו  ,אזי  המשיח  בימות 

מאורות השמיים . 

ממזמור  הראשון  החלק  זהו   - הללויה 
הראשון  חלקו  רק  מוזכר  שבתהלים.  קמ"ח 
. מובא   [  2 ] של המזמור.אחד הטעמים הוא 
בשם המקובלים, שדווקא ע"י קטרוג הלבנה 
ניצוצות  רפ"ח  נפלו  השמים,  מצבא  שהיא 
ומזה השתלשל עניין הירידה לגלות כדי לברר 
במילים  מסיים  ולכן  הניצוצות.  את  ולהעלות 
וגם  רפ"ח.  בגימטרייא  יעבור"  ולא  נתן  "חוק 
כי  לרמוז  וקיים"  חי  מלך  "דוד  גמטריא   [  3  ]
בביאת דוד מלכא משיחא - "לא יעבור" - כבר 

יתבררו אותם ניצוצות.

נוכח:  נפתחת בלשון  – הברכה  אתה  ברוך 
צריך  היה  הנוסח  המשך  ולכן  אתה"  "ברוך 
 [  4  ] לכך  והטעם  שחקים".  "בראת  להיות: 
לו  נדמה  זו  ברכה  לברך  ניגש  אדם  שכאשר 
שהוא כבר קרוב לד' מאוד ולכן אומר "אתה" 
רואה  להתבונן  ממשיך  אךכאשר  נוכח,  לשון 
שכינתו  גילוי  שלמות  עדיין  זה  אין  כי  הוא 
מדבקות  רחוק  עדיין  ורואהשהוא  יתברך 

אמיתית בו יתברך שתהיה בגאולה העתידה.

בראת שחקים -] : 5 ]למה מתוך 7 שמות 
והרי  "שחקים",  דווקא  מוזכר  הרקיעים, 
ולא  ב"רקיע",  מונחים  השמים  וצבא  הלבנה 
הוא    6[ הנוסח  שיסוד  אלא  ב"שחקים"? 
ממזמורפ"ט בתהלים – "כירח יכון, עולם ועד 
ה'  הבטחת  על  המדבר  סלה"  נאמן  בשחק 

לחדשמלכות בית דוד בגאולה העתידה.

שאנו  הלבנה  חידוש   - ושמחים  ששים 
לעם  שתבוא  להתחדשות  סמל  הינו  רואים 
הגלות  בזמן  כעת  כי  הגאולה  בזמן  ישראל 
כעבדים  להיות  שלימה,  ד'  לעבודת  זכינו  לא 
לקבל  מנת  על  שלא  הרב  את  המשמשים 
אמנם  פניה.  שום  ללא  ד'  את  לעבוד   – פרס 
בזמן הגאולה כאשר יתקן עולם במלכות שדי 
ויסיר לב האבן מקרבנו נגיע למדרגה זו ונזכה 
ושמחים  ששים  אשר  השמיים  כצבא  להיות 
לעשות רצון קונם בלי לצפות לתשלום גמול 
שם  על  ליוצר  ולשבח  לפאר  מגמתם  כל  כי 
נעלה  הכי  השכר  עצמו  זה  כי  מלכותו  כבוד 

חלף עבודתם באהבה.[ 16 [

2 . קיצור השל"ה עניני קידוש לבנה ע' סד , כה"ח 
פלאג'י סימן לה.

3 . מבוא שערים דרוש קידוש לבנה ע' שיא וראה גם 
ספר מטעמים סק"ט

4. עפ"י נועם אלימלך בפר' בחוקתי שביאר בדומה 
לזה בנוסח כל הברכות עי"ש

5 . ראה ערוך השלחן ,אשל אברהם בוטשאטש,ספר 
הברית מאמר ד שני המאורות פ"ב, זהר הלבנה

6 . מרגליות הים לסנהדרין מב
16. לחם רב ע' תשח בשם בעל ילקוט אליעזר

מהי משמעות המצווה? 

זה "תלוי במשיח עצמו"
לעבודה  צדק...  חשבון  "...שכשעושים  הרבי:  קובע  נֹח  פ'  מלכות"  ב"דבר 
עצמו  צדקנו  במשיח  אלא  תלוי  הדבר  שאין  למסקנה  ובאים  בעולם... 
במילים  לבנה.."  בקידוש  והידור  זהירות  בתוספת  להתבטא  הדבר  צריך 
שם  הרבי   - עצמו  צדקנו  במשיח  אלא  תלוי  הדבר  אין  האלו:  המודגשות 
את כל כובד המשקל התלוי במשיח צדקנו עצמו, הוא הרבי עצמו, במבצע 

"קידוש לבנה".

מה נשתנה מבצע זה מכל ה"ִמבָצעים"?
בכל המבצעים אנו מכינים את העולם ובפרט את עמך ישראל להיות כלים 
לזמן הגאולה. שונה ומיוחד מבצע "קידוש לבנה". במבצע זה הרבי שליט"א 
מעודד אותנו, את העם, לתת חיים למלך המשיח עצמו. לתת כוח למלך 
מסקנה  היא  לבנה  שקידוש   ..." הרבי:  אומר  כנ"ל,  שהרי,  עצמו.  המשיח 

מתבקשת מעבודתו האישית  של "משיח צדקנו עצמו".

"דוד מלך ישראל חי וקיים"
על ההכרזה שאומרים בקידוש-לבנה - "דוד מלך ישראל חי וקיים" - מסביר בעל 
התניא כי הכוונה היא בעיקר למלך המשיח, שהוא מזרע דוד המלך ונקרא על שמו. 
בתקופה שלפני הגאולה ממש, בה הוא נסתר ונעלם - אז נדרשת האמונה וההכרזה כי 

הוא חי וקיים והוא עומד להביא לכולנו את הגאולה. 
וזהו בעצם הסיבה בה אנו צריכים להיזהר במצווה זו. משום שהובטחנו בנבואת הרבי 
כי דורנו הוא דור הגאולה וכבר פסקו מאות רבנים בעידודו של הרבי שליט"א כי חל על 
הרבי מלובביץ עצמו הגדר של "בחזקת משיח". במצוות קידוש לבנה אנו מחזקים 
וקיים".  חי  ישראל  "דוד מלך  כוחו של מלך המשיח הבא מזרעו ע"י ההכרזה  את 
בהכרזה זו אנו מחזקים את כוחו של הרבי שליט"א מלך המשיח, ומבקשים כי יתגלה 
ויביא לנו את הגאולה. מוסיף הרבי ומדגיש כי הכרזת: "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך 
המשיח לעולם ועד" פועלת ומגלה את  עצם מציאותו של משיח ומביאה להתגלותו 

בפועל תיכף ומיד ממש.

מה נשתנה דורנו מכל הדורות 
שהצטווה לִהזהר במצווה זו? 

מה פתאום
הכריז הרבי 7 פעמים:

"ה' הוא האלוקים" 
אחרי החגים?  

אין שום תקדים לכך!

זה קרה בפרשת "נוח" התשנ"ב. לאחר סיום תקופת 
'סליחות'  החגים עם התפילות המיוחדות לאמירת 
ועשרת ימי תשובה - סיים הרבי שליט"א את דבריו 
 7 האלוקים"  הוא  "הוי'ה  בהכרזת  בדרמטיות 
פעמים, כנהוג בתפילת נעילה - דבר שלא נהוג כלל 

אצל כל אדמו"רי חב"ד!

ההסבר לכך יובן על פי הקבלה: השמש מסמלת את 
מוגבל,  הבלתי  האלוקי  הגילוי  שהוא  "הוי'ה",  שם 
ואילו הלבנה מסמלת את שם אלוקים, שהיא מידת 
הדין, הצמצום וההסתר. וכשם שהלבנה מתחדשת 
בכל חודש אחרי שנתמעטה בסוף החודש הקודם, 
השלמה.  בגאולה  להתחדש  ישראל  עתידים  כך 
בזמן  יתרחש  אשר  ללבנה,  השמש  בין  החיבור 
שם  יאיר  שבגאולה  העובדה  את  מסמל  הגאולה, 
הבלתי  האלוקי  הגילוי   – אלוקים  שם  בתוך  הויה 

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

בעבודתנו לזירוז הגאולה.
 

מוגש ע"י: מרכז חב"ד למושבי צפון הנגב 052-8572770

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לזכות: ראובן שי' בן אסתר
ול"ע: מנוחה חנה ז"ל בת חיה רחל שתחי'  
ושתהיה הגאולה בעיני בשר ומלכנו 
הרבי שליט"א בראשנו! עד מתי? 



ָבעֹות.  ץ ַעל ַהגְּ ג ַעל ֶהָהִרים ְמַקפֵּ א, ְמַדלֵּ קֹול ּדֹוִדי ִהנֵּה ֶזה בָּ
ּדֹוֶמה דֹוִדי ִלְצִבי אוֹ ְלעֶֹפר ָהַאיִָּלים, ִהנֵּה ֶזה עֹוֵמד ַאַחר 

ים: יַח ִמן ַהַחּלֹנֹות, ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרכִּ גִּ ְתֵלנּו, ַמשְׁ כָּ

ֶעְזִרי  ָיבֹא  ֵמַאִין  ֶהָהִרים,  ֶאל  ֵעיַני  א  ֶאשָּׂ ֲעלֹות,  ַלמַּ יר,  שִׁ
ן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך, ַאל ָינּום  ַמִים ָוָאֶרץ: ַאל ִיתֵּ ה, שָׁ ֶעְזִרי ֵמִעם ְיָי עֹשֵׂ
ְיָי  ׁשְֹמֶרָך,  ְיָי  ָרֵאל:  ִישְׂ ׁשֹוֵמר  ן,  ִיישָׁ ְולֹא  ָינּום,  לֹא  ִהנֵּה  ׁשְֹמֶרָך: 
ְיָי  ְיָלה:  לָּ בַּ ְוָיֵרַח  ה,  כָּ ַיכֶּ לֹא  ֶמׁש  ַהשֶּׁ יֹוָמם  ְיִמיֶנָך:  ַיד  ַעל  ָך  ִצלְּ
ּובֹוֶאָך,  ֵצאְתָך  ָמר  ִישְׁ ְיָי  ָך:  ַנְפשֶׁ ֶאת  מֹר,  ִישְׁ ָרע:  ל  ִמכָּ ָמְרָך  ִישְׁ

ה ְוַעד עֹוָלם: ֵמַעתָּ

ַהְללּוהּו  ֻעּזו:  ְרִקיַע  בִּ ַהְללּוהּו  ָקְדׁשוֹ,  בְּ ֵאל  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה, 
ַהְללּוהּו  ׁשֹוָפר,  ֵתַקע  בְּ ַהְללּוהּו  גְֻּדלֹו:  רֹב  כְּ ַהְללּוהּו  ְגבּורָתיו.  בִּ
ְוֻעָגב:  ים  ִמנִּ בְּ ַהְללּוהּו  ּוָמחֹול,  תֹף  בְּ ַהְללּוהּו  ְוִכּנֹור:  ֵנֶבל  בְּ
ָמה  שָׁ ַהנְּ ּכֹל  ִצְלְצֵלי ְתרּוָעה:  ַהְללּוהּו בְּ ַמע,  ִצְלְצֵלי שָׁ ַהְללּוהּו בְּ

ל ָיּה ַהְללּוָיּה: ַהלֵּ ָמה תְּ שָׁ ל ָיּה ַהְללּוָיּה: ּכֹל ַהנְּ ַהלֵּ תְּ

ָרֵאל  ָמֵעאל, ִאְלָמֵלי לֹא ָזכּו ִישְֹ י ִישְׁ ָנא ְדֵבי ַרבִּ תָּ
ַעם ַאַחת  ַמִים פַּ שָׁ בַּ ֵני ֲאִביֶהם שֶׁ יל פְּ א ְלַהְקבִּ ֶאלָּ
ֵניְמִריְנהּו  ָצִריְך  ְך  ִהְלכָּ ֵיי:  ַאבַּ ָאַמר  ָים.  דַּ חֶֹדׁש  בַּ
ֶקת  ִמְתַרפֶּ ר  ְדבָּ ַהמִּ ִמן  עֹוָלה  ֹזאת  ִמי  ד.  ְמֻעמָּ
ֵואלֵֹהי  ֱאלַֹהי  ְיָי  ָפֶניָך  ִמלְּ ָרצוֹן  ִויִהי  ּדֹוָדּה.  ַעל 
ּה  בָּ ִיְהֶיה  ְולֹא  ָבָנה,  ַהלְּ ִגיַמת  פְּ ְלַמּלֹאת  ֲאבֹוַתי 
ה  ַהַחמָּ אֹור  כְּ ָבָנה  ַהלְּ אֹור  ִויִהי  ִמעּוט,  ׁשּום 
ָהְיָתה קֹוֶדם  מוֹ שֶׁ ית, כְּ ְבַעת ְיֵמי ְבֵראשִׁ ּוְכאֹור שִׁ
אֹרֹת  ֵני ַהמְּ נֱֶּאַמר ַויַַּעשֹ ֱאלִֹהים ֶאת שְׁ ִמעּוָטּה, שֶׁ
ּוִבְקׁשּו  תּוב:  כָּ שֶׁ ִמְקָרא  נּו  בָּ ְוִיְתַקֶים  דִֹלים.  ַהגְּ

ם, ָאֵמן ִויד ַמְלכָּ ֶאת ְיָי ֱאלֵֹהיֶהם ְוֵאת דָּ

ָלַדַעת  ֶסָלה:  נּו  ִאתָּ ָניו  פָּ ָיֵאר  יר:  שִׁ ִמְזמֹור  ְנִגינֹת  בִּ ַח  ַלְמַנצֵּ
ם:  כֻּלָּ ים  ַעמִּ יֹודּוָך  ֱאלִֹהים.  ים  ַעמִּ יֹודּוָך  ְיׁשּוָעֶתָך:  ּגֹוִים  ָכל  בְּ
ָאֶרץ  ים בָּ ים ִמיׁשֹר, ּוְלֻאמִּ ּפֹט ַעמִּ י ִתשְׁ ים, כִּ נּו ְלֻאמִּ ִישְמחּו ִויַרנְּ
ם: ֶאֶרץ ָנְתָנה  ים כֻּלָּ ים ֱאלִֹהים, יֹודּוָך ַעמִּ ְנֵחם ֶסָלה: יֹודּוָך ַעמִּ תַּ
ל  ְיבּוָלּה, ְיָבְרֵכנּו ֱאלִֹהים ֱאלֵֹהינּו: ְיָבְרֵכנּו ֱאלִֹהים, ְוִייְראּו אֹותֹו כָּ

ַאְפֵסי ָאֶרץ:

ּלֹא  ית, שֶׁ ֵראשִׁ ה ְליֹוֵצר בְּ ֻדלָּ ַח ַלֲאדֹון ַהּכֹל, ָלֵתת גְּ בֵּ ָעֵלינּו ְלשַׁ
ּלֹא  שֶׁ ָהֲאָדָמה,  חֹות  פְּ ִמשְׁ כְּ ָמנּו  שָׂ ְולֹא  ָהֲאָרצֹות,  גֹוֵיי  כְּ נּו  ָעשַָׂ
ֲחִוים ְלֶהֶבל  תַּ ֵהם ִמשְׁ ָכל ֲהמֹוָנם. שֶׁ ֶהם, ְוגוָרֵלנּו כְּ ם ֶחְלֵקנּו כָּ שָֹ
ַמְלֵכי  ֶמֶלְך,  ִלְפֵני  ּומֹוִדים,  ֲחִוים  תַּ ּוִמשְׁ ּכֹוְרִעים  ַוֲאַנְחנּו  ְוָלִריק. 
ְויֹוֵסד ָאֶרץ,  ַמִים  הּוא נֹוֶטה שָׁ רּוְך הּוא: שֶׁ דוׁש, בָּ ָלִכים, ַהקָּ ַהמְּ
ָגְבֵהי ְמרֹוִמים, הּוא  ִכיַנת ֻעּזֹו בְּ ַעל, ּושְׁ ַמִים ִממַּ שָּׁ ב ְיָקרֹו בַּ ּומֹושַׁ
תֹוָרתֹו:  בְּ תּוב  כָּ כַּ זּוָלתוֹ,  ֶאֶפס  נּו,  ַמְלכֵּ ֱאֶמת  עֹוד.  ֵאין  ֱאלֵֹהינּו 

ַמִים  שָּׁ בַּ ָהֱאלִֹהים  הּוא  ְיָי  י  כִּ ְלָבֶבָך,  ֶאל  בָֹת  ַוֲהשֵׁ ַהּיֹום  ְוָיַדְעתָּ 
ַחת, ֵאין עֹוד: ַעל, ְוַעל ָהָאֶרץ ִמתָּ ִממַּ

ֻעּזך,  ִתְפֶאֶרת  בְּ ְמֵהָרה  ִלְראֹות  ֱאלֵֹהינּו,  ה'  ה-ּלך  ְנַקוֶּ ן  כֵּ וַעל 
ן עֹוָלם  ֵרתּון, ְלַתקֵּ רֹות ִיכָּ ּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץ, ְוָהֱאִליִלים כָּ ְלַהֲעִביר גִּ
ל  ֶמָך, ְלַהְפנֹות ֵאֶליָך כָּ ֵני ָבשָׂר ִיְקְראּו ִבשְׁ י, ְוָכל-בְּ דַּ ַמְלכּות שַׁ בְּ
ֶרְך,  ל-בֶּ ְכַרע כָּ י-ְלָך תִּ ֵבי ֵתֵבל, כִּ ל יֹושְׁ ירּו ְוֵיְדעּו כָּ ֵעי ָאֶרץ. ַיכִּ ִרשְׁ
ְמָך  ְוִלְכבֹוד שִׁ לּו,  ְוִיפֹּ ִיְכְרעּו  ְלָפֶניָך ה' ֱאלֵֹהינּו  ָלׁשֹון.  ל  ַבע כָּ שָּׁ תִּ
ם עליהם ֶאת עֹל ַמְלכּוֶתָך, ְוִתְמלְֹך ֲעֵליֶהם  לּו ֻכלָּ נּו, ִויַקבְּ ְיָקר ִיתֵּ
ְמלְֹך  ָך ִהיא, ּוְלעֹוְלֵמי ַעד תִּ לְּ ְלכּות שֶׁ י ַהמַּ ְמֵהָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד. כִּ
ְוָהָיה  ְוֶנֱאַמר:  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ִיְמלְֹך  ה'  תֹוָרתך:  בְּ תּוב  כָּ כַּ ָכבֹוד,  בְּ
מֹו ֶאָחד ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּושְׁ ל-ָהָאֶרץ. בַּ ה' ְלֶמֶלְך ַעל-כָּ

 קדיש יתום 
ְוַיְמִליְך  ִכְרעּוֵתּה  ְבָרא  י  דִּ ָעְלָמא  בְּ א:  ַרבָּ ֵמּה  ׁש שְׁ ְוִיְתַקדַּ ל  ִיְתגַּדַּ
ּוְביֹוֵמיכֹון  ַחיֵּיכֹון  :בְּ יֵחּה  ְמשִׁ ִויָקֵרב  ְרָקֵנּה  פֻּ ְוַיְצַמח  ַמְלכּוֵתּה, 

ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב. ְוִאְמרּו ָאֵמן:  ָרֵאל, בַּ ית ִישְׂ ּוְבַחיֵּי ְדָכל בֵּ
ח,  בַּ תַּ ֵרְך, ְוִישְׁ א ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמיָּא, ִיְתבָּ ֵמּה ַרבָּ ְיֵהא שְׁ
ֵמּה  ל, שְׁ ְוִיְתַהלָּ ה,  ְוִיְתַעלֶּ ר,  ְוִיְתַהדָּ א,  ְוִיְתַנשֵּׂ ְוִיְתרֹוֵמם,  ֵאר,  ְוִיְתפָּ
ָחָתא  בְּ שְׁ יָרָתא, תֻּ ְרָכָתא ְושִׁ ל בִּ א ִמן כָּ ִריְך הּוא :ְלֵעלָּ א בְּ ְדֻקְדשָׁ
ִמן  א  רבָּ ָלָמה  שְׁ ְיֵהא  ָאֵמן:  ְוִאְמרּו  ָעְלָמא,  בְּ ֲאִמיָרן  דַּ ְוֶנֱחָמָתא, 

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן: ל ִישְֹ ים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל כָּ א ְוַחיִּ ַמיָּ שְׁ
ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן: ל ִישְֹ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל כָּ ה שָׁ ְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעשֶֹ לֹום בִּ ה שָׁ עשֶֹׁ

וינער שולי הטלית קטן :
ומהטעמים לכך כי אף שבזמן הזה לילה לאו זמן ציצית הוא  כמו שכתוב 
"וראיתם אותו"  , אמנם לעתיד לבוא כאשר יתוקן מיעוט הלבנה ויהי' אור 

הלבנה כאור החמה ,לילה כיום יאיר ,אז גם בלילה יתחייבו בציצית .

נוהגים לרקוד ולזמר אחר קידוש לבנה כי לבנה המתחדשת 
לכן  בבעלה  להתדבק  שתחזור  ישראל  כנסת  דוגמת  היא 

עושים שמחות וריקודים דוגמת שמחת נישואין

2 . קיצור השל"ה עניני קידוש לבנה ע' 
סד , כה"ח פלאג'י סימן לה.

3 . מבוא שערים דרוש קידוש לבנה ע' 
שיא וראה גם ספר מטעמים סק"ט

בחוקתי  בפר'  אלימלך  נועם  עפ"י   .4
הברכות  כל  בנוסח  לזה  בדומה  שביאר 

עי"ש
אברהם  ,אשל  השלחן  ערוך  ראה   .  5
שני  ד  מאמר  הברית  בוטשאטש,ספר 

המאורות פ"ב, זהר הלבנה
6 . מרגליות הים לסנהדרין מב

ענייני גאולה ומשיח
על נוסח הקידוש

ענייני גאולה ומשיח
על נוסח הקידוש

כוונת  בפשטות   - כנגדך  רוקד  שאני  כשם 
הפסוק על ריקוד מול הלבנה , אמנם יש שפירשוהו 
על שמחה וריקוד מול הקב"ה. וכוונת הפסוק לומר 
אדם  מחטא  נבע  אשר  הירח  מיעוט  בגלל  שכיום 
את  עובדים  שאנו  ואף  הקליפות.  נתרבו  הראשון, 
להשיג  מסוגלים  איננו  וריקוד  בשמחה  כדבעי  ד' 
מוות  ד'  "ובלע  לעתיד  אמנם  ועצמותו.  אמיתותו 
כל  וראו  ד'  כבוד  ונגלה  מורך  עוד  יכנף  ולא  לנצח 

בשר" במהרה בימינו אכי"ר. [ 42

שלוש   -   : ויאמר  דילוגים  שלשה  ידלג 
זמן  על  הם  [שמחה)   43  ] סימן  אלו  רקידות 
בבעלה  להדבק  ישראל  כנסת  תחזור  בו  העתיד 
ואז תשתרר ההנהגה האלקית על  שהוא הקב"ה 
הקליפות והמקרים הלא טובים [ 44 ] שלא יוכלו 
אצל  שמצינו  כפי  מרקדים,  אנו  לכן  להזיקנו.  עוד 
בישראל  תשועה  איזה  להחליט  כשרצו  הנביאים 
שלא תשתנה בשום אופן עשו איזה פועל ממשי 

לאות על קיום הדבר ואמונתו. ] 45 [

בית  מלכות   - וקיים  חי  ישראל  מלך  דוד 
 ] כמותה.  להתחדש  ועתידה  ללבנה  נמשלה  דוד 
] ולעולם הבא מלכות בית דוד נקראת שלום,   48
כמו שאומר הנביא ישעי': [ 49 ] "למרבה המשרה 
ולשלום אין קץ". ועוד טעם [ 50 ] כיון שאין הקב"ה 
מבשר את ישראל שיהיו נגאלים אלא בשלום, כפי 
"משמיע   [  51 [ צדקנו   משיח  על  הנביא  שאומר 

שלום וגו' מבשר ישועה".

[ 52 ] מפני שמיעוט  שלום עליכם - עוד טעם 
היפך  בגלל  נגרם  בעקבתו  שבאה  והגלות  הירח 
זה  מלכים..."ובגלל  לשני  אפשר  "אי   , השלום 
-ולבוא  הירח  לחידוש  מתפללים  אנו  כאשר 
הגאולה הקרובה אנו אומרים שלום עליכם שלא 

יוסיף להיות שום קטרוג ושנאה, אלא שלום.

- שלמות אמיתית אליה  טוב  ומזל  טוב  סימן 
הירח  מיעוט  פגם  יתוקן  עת  ישראל  עם  יגיע 
משולה לשלמות בעת נישואין [ 58 ] שאז מתברך 

הזוג בסימן טוב ומזל טוב.

קול דודי הנה זה בא - פסוק זה מופיע בשיר 
השירים פרק ב ושם [ 59 ] אחר שהשביע הקב"ה 
את האומות לא [ 60 ] להכביד עול על ישראל גם 
אם כוונתם לדחוק את הקץ ולזרז את הגאולה ע"י 
שיכבידו צרות רבות ועי"ז יעוררו את ישראל לשוב 
דעתינו  על  יעלה  שלא  יתברך  ד'  מודיע  בתשובה 
שמבלי אין חפץ וחוסר רצון למהר גאולתינו אמר 
כן לאומות, חלילה וחס, כי הנה זה בא כאילו כבר 
בא - מוכן ומזומן לפניו לגאלנו כי קרובה ישועתו 
] על   61 ] לבוא כפי שאמר משיח צדקינו בעצמו 
וזהו "קול  מועד ביאתו "היום אם בקולו תשמעו" 
בא  והוא  דודי  צעדי  קול  נשמעו  כבר  כאילו  דודי" 
על  ומקפץ  ההרים  על  שמדלג  כמי  מהר  חיש 
הגבעות למהר ביאתו, כי הגאולה כבר מוכנה [ 62 
משיחא  מלכא  לדויד  רמז  דויד  אותיות  דודי  וגם   [

יבוא ויגאלנו מהרה [ 63

שיר למעלות - מזמור קכא בתהילים מדבר על 
ציפייתנו לגאולה השלמה. וכך אמרו חז"ל: מהיכן 
הוא בא? – דרך ההרים. כמו שאמר הנביא ישעי' ] 
68 ] "מה נאוו על ההרים רגלי מבשר". וכן אומר 
] "ועמדו רגליו ביום ההוא   69 ] עליו זכרי' הנביא 
מסתכלים  ישראל  שעה  אותה  הזיתים",  הר  על 
עזרי,  יבוא  מאין  ההרים  אל  עיני  אשא  ואומרים 

עזרי מעם ד' עושה שמיים וארץ וגו'.

הללוהו בתקע שופר - בגאולה הקרובה יבנה 
הלויים  ונגינת  שירת  תתחדש  שוב  ואזי  המקדש 
שהיו מנגנים בעת הקרבת הקרבן, לעורר אהבת 
ד' ודבקותו. ולכן [ 77 ] מנה כאן כל הכלים [ 78 [ 

שהיו בידי הלויים בשירתם .

המדבר - פסוק זה מקורו  מן  עולה  זאת  מי 
וביאורו, שישראל העולים ממדבר  בשיר השירים 
עצמה  מכה  רוחני.  ושממון  מגלות   - העמים 
ומתאוננת [ 82 ] על איחור ביאת דודה הוא משיח 
צדקנו. ובתרגום מפרש פסוק זה על עלית המתים 

מקבריהם
והתחדשותו של עם ישראל עד שיתרפקו ויתפנקו 

מגילוי אהבת ד' עליהם .

ויהי רצון... למלאת פגימת הלבנה – אחר 
תיקון  על  המדברים  הללו  הפסוקים  כל  שאמרנו 
אומרים  המתים.  ותחיית  משיח,  ביאת  העולם, 
לסיים  ברורה  וזעקה  בקשה  שזה  וכו',  רצון  יהי 
עמה  הקשור  הירח  ומיעוט  האחרונה  הגלות  את 
האמיתית  לגאולה  ונגיע  לנצח  המוות  יבולע  ואז 

והשלמה.

על   [  83  ] מדבר  זה  מזמור   - בנגינות  למנצח 
ימות המשיח שאז יתקיימו שני הענינים א) שפע 
ברכות טובות לישראל "אלקים יחננו וערבנו וגו'" 
ב) יתקדש שמו יתברך בעולם בכל גויים ישועתך 
 - שיר"   , "מזמור  זה  מזמור  מתחיל  כך  משום   .
 [  84  ] על  "מזמור",  אלו,  ענינים  ב'  על  להורות 
שיתקדש שמו בעולם ו"שיר", על שפע הטוב בו 
יתברכו ישראל. ואף שכוונת הבריאה היא בשביל 

ישראל הקדים מילת מזמור למילת שיר מפני
] 85 ] ששלמות שפע זה המגיע לישראל יומשך 

רק ע"י שתחילה יתבררו כל הניצוצות.

בסיום  הנאמרת  זו  תפילה   - לשבח  עלינו 
שם  נמצאת  אינה  החולוהשבתות,  תפילות  כל 
בנוסח  לא  גאון,  עמרם  רב  של  בסידורו  לא 
ועיקר  אחרים  קדמונים  ולאבסידורים  הרמב"ם 
בעוד   . השנה  שבראש  מלכויות  בסדר  מקומה 
חלקההראשון מבליט את הניגוד המוחלט בינינו, 
זרה,  עבודה  עובדי  הארצות',  'גויי  ובין  ה',  עבדי 
ומביע תודתנו העמוקה כלפי ה' שלא שם חלקנו 
כהם. הרי החלק השני מדגיש את אמונתנו בעתיד, 
הבורא  אל  הדרך  את  תבל  יושבי  כל  ימצאו  שבו 
בדומה  והקדוש.  הגדול  שמו  את  הם  גם  ויכירו 
לא  ישראל" שד'  ] באמירת "שמע   92 ] לכוונתנו 
ישאר רק אלקינו הנודע לעם ישראל במתן תורה 
אלא יהי' ד' אחד ויחיד גם בין הגויים. כן מבקשים 
אנו גם בתפילת עלינו. [ 93 ] וכעין אות "ע" ואות 
"ד" רבתי ב - " שמע ישראל", כך גם תפילת עלינו 
המתחילה באות "ע" ומסתיימת באות "ד" הינה 
עדות ברורה על אחדותו יתברך בעולם כולו. זהו 
שהוא  לבנה  קידוש  בנוסח  לאמירתה  הטעם  גם 
 ] לעולם  ד'  מלכות  תיכון  בו  לזמן  ציפייתנו  ביטוי 
94 ] . במשך הדורות התפשטה תפילה זו וחדרה 

לסיומה של כלתפילה מסדר יומו של היהודי.

42 . לחם רב ע' תשיב קצד
סופרים  במסכת  כן   , תכ"ו  בסימן  משה  דרכי  עפ"י   .43

ובראשונים מכונים דילוגים אלו רקידות.
44 . כ"כ בדובר שלום ששלשה דילוגים נגד שלוש פגעי 
עי"ש  אנושי  מקרה  שמימי  מקרה  ארצי  מקרה  הזמן 

ואפשר
לומר שזהו נגד שלש קליפות הטמאות

45 . שם ושילבנו בפנים בין שני הפרושים
48 . במדבר רבה יא

49 . ישעי' ח
50 שם ויקרא רבה ה

51 . ישעי' נב
קידוש  ערך  המטעמים  ובספר  סק"ד  רבה  אליה   .  52
על  גם  קאי  עליכם  מילת  ולפ"ז  וסקי"ב  סק"ח  לבנה 

שמש וירח
58 . שמות רבה פ'

59 . אלשיך על שה"ש ב פסוק ח
60 . כתב בשושנת העמקים על הפסוק הקודם לפסוק 
כי   , שתחפץ  עד  האהבה  את  תעוררו  ואם  תעירו  אם 
גאולה באה משתי סיבות או מרוב חפצינו לאהבה את 
ד' או מרוב צרות נתעורר ונשוב ולזה השביע את האומות 

לא לפעול בדרך זו
61 . סנהדרין צ"ח, א

62 . מצודת דוד שה"ש פב פסוק ח
63 . סידור ה"ר הירץ ש"צ

68. פרק נב
69 . יד,ד

77. תהלות ד' לבעל מדרש תלפיות
מצלתיים  הם  שמע  צלצלי  שפירש  מצודות  78.ראה 

וצלצלי תרועה הם החצוצרות 
82 . כן פירש ספורנו שה"ש ח פסוק ה

83. רוממות אל לאלשיך
84 . זהו לפי פירושו של אדה"ז סידור עם דא"ח רעז, ד 
ודרך החסידות אמנם ע"פ אלשיך ודרך הדרוש זה להיפך 

עיין תהילות מנחם למזמור זה באריכות .
85 . יהל אור ע' רכו

92. רש"י עה"פ
93 . עפ"י סדר היום

94 . רוח חיים פלאג'י סימן תכ"ו

הלכות ומנהגים 
ולא  * ימתין שיוכל לקדש לבנה  במנין. אם יש לו ילדים שיודעים  לקרוא את הנוסח  עיר  של  ברחובה  הלבנה  את  לקדש  ראוי  לכתחילה   לבנה.  לקידוש  יביא 
בחצרו, אך יודא שהמקום שעומד שם צנוע, שלא יראה ערוה וגם שיהיה נקי  

ללא ריח רע. לא יעמוד תחת גגון או ענפי אילן .   

שיכול לראותה.  יישר רגליו כמו בתפילת העמידה ולא ישען על כלום ולא יעמוד * ימתין שתיראה בבהירות ללא שום ענן . כל זמן קידוש לבנה יעמוד במקום 
להתפלל לכיוון הלבנה שנראה כמשתחוה לה ח"ו . ויש שהצריכו לעמוד לכיוון 

ירושלים .

והרבי שליט"א עורר  משתדלים שיהיו לפחות עשרה בעת קידוש הלבנה.  לעשות זאת ברוב עם, בשירה ובזימרה ובריקודים. אם אין עשרה, ראוי לקדש * 
עכ״פ בשלושה ואם אין שלושה ג״כ מקדשים.

באב[ אע״פ שלא טעמו והציבור לא החליף לנעליים טובות ]הרבי נכנס לחדרו * המנהג אצל הרבי לקדש הלבנה מיד אחר ערבית של מוצאי יוהכ״פ ]ותשעה 
והחליף נעליים[. הרבי קידש כשהוא לבוש בקיטל וטלית על כתפיו ]אבל לא על 

הראש[ במוצאי יוהכ״פ.

נקי או[ שחושש * לכתחילה מקדשים את הלבנה במקום פתוח ולא תחת גג, אך בשעת הדחק  ]אין מקום  וכן אם  גג.  - אפשר לקדש תחת  - או אדם חולה 
את  רואה  ומשם  במטוס  שטס  עד  הלבנה  לראות  הצליח  שלא  ]או  מנכרים 

הלבנה[.

 * צריך לראות את הלבנה כשהיא מאירה ולא באמצעות מראה. ואם יש עננים 
כבדים, כך שאין הלבנה נראית או שאין אפשרות להשתמש לאורה, אין לקדשה. 
לאורה,  להשתמש  וניתן  דרכם  מאירה  שהלבנה  קלושים  עננים  יש  אם  אבל 
מקדשים. ואם התחיל לברך ונתכסתה בעננים - יגמור הברכה, אבל לכתחילה 
לא יברך אלא אם נראה לו שהלבנה תאיר במשך כל הברכה. וכן אין לקדשה בבין 

השמשות כשיש עדיין אור יום ואין נהנים מאור הלבנה.

 


