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אחי החסיד! 
      אחי השליח!!

בוא נתוועד 
     על זה...

       לחיים לחיים!
תשמע סיפור!

מופת 'שמיימי' בשליחות
חודש טבת... קר וגשום... אין סכוי לראות את הלבנה!

פניתי כחסיד לרבי ש'יסדר' לנו מזג אויר מתאים. הרבי מפתיע אותי במכתב ב"אגרות" )ח"י 
בע' רצ-רצא( וקובע שהמשרתים בהפצת המעיינות צריכים לדעת שהרב )הרבי( הוא הבעל 

הבית על המקום. וכך יצאתי מעודד לעריכת מעמד קידוש לבנה גדול... וברוב עם הדרת מלך. כ-200 אנשים 
עומדים בחוץ בקור, והגשם... לא נראה שהוא עומד להפסיק...! 

הרבי - בעל הבית על העולם
התחלנו לרקוד למרות הגשם. הרב של המקום שהוא לא נמנה על קהילת אנ"ש נראה מאמין ובוטח בברכת 
שהולך  גדול  אור  ראינו  ביותר  השחור  הענן  מתוך  אדוננו"...  "יחי  בניגון  קורה!  הנס  ואז....  נס.  שיקרה  הרבי 
ומתחזק... הלבנה יצאה בשיא הדרה. מיד, כמובן, ברכנו וקדשנו את הלבנה. בסיום הברכה שלפתי את כרך 

האגרות שהיה בידי והראתי בזכות מי קרה הנס! היה ערב נפלא ובמהלכו קרו עוד ניסים.

שמו של הרבי על בית הכנסת!
כאשר פניתי להתפלל ערבית בתוך בית הכנסת, צדו עיני מילים מפתיעות אשר היו רקומות 
דוד עבדך אל תשב פני משיחך". כלומר, שזכינו  באותיות מוזהבות על הפרוכת: "בעבור 
וואוו!  המשיח...  מלך  של  פניו  את  להשיב  לא  התפילה  מהדהדת  בו  כנסת  בית  ברחבת  לנס 
ראיתי  הכנסת  מבית  בצאתי  נוספת:  מופלאה  פרטית  השגחה  תשמע  מספיק...  לא  זה  ואם 
אותיות גדולות בולטות המציינות את שם היכל בית הכנסת: "היכל יונה... מנחם!". הפסוק על 
הפרוכת וגם שמו של בית הכנסת לא מותירות שום ספק! פה קרה נס בעבור דוד עבדך, הרבי 

שליט"א, "פני משיחך", מנחם שמו.

השגחה מכוונת וממוקדת
וכעת, בוא תשמע על "אצבע אלוקים" ויותר מזה... 

בסמוך לנס הנ"ל פתחתי באקראי את הספר "שיחות קודש- בענייני גאולה ומשיח". הספר נפתח בהשגחה פרטית 
מופלאה בשיחת הרבי על מאמר הזוהר בקשר ללבנה. )משיחת ש"פ תזריע ה'תשמ"א - בלתי מוגהה(. 

"אל תראוני שאני שחרחורת", אומרת הלבנה לישראל, ומדוע לא? משום ש"שזפתני השמש". בשיחה זו מבאר 
שהיא  למרות  עליה.  להסתכל  שיתמידו  ומבקשת  חוזרת  שהלבנה  הלבנה:   ממאמר  נפלא  לימוד  שליט"א  הרבי 
מסתתרת, היא בקרוב תתגלה. וכך מצביע הרבי ואומר שיהודי לא יתייאש מחושך הגלות, כי הרי זה ענין צדדי, אלא 
שימשיך להתגעגע לגאולה, כיון שהנה הנה באה הגאולה, ואדרבא -  עי"ז שהוא יצפה ויתגעגע לגאולה - זה גופא 

יקרב יותר את הגאולה.

מסר 'שמיימי' מהרבי
קבלתי מכל הנ"ל מסר הכי ברור מהרבי... אני כאן כמו הלבנה...!

כהסברו של הרבי על טעם אמירת "דוד מלך ישראל חי וקיים" בקידוש לבנה משום ש: "מלכותו 
תמשיכו להסתכל עלי... תמשיכו בכל התוקף  נמשלה ללבנה והוא עתיד להתחדש כמותה". 
במבצע קידוש לבנה לזירוז הגאולה עם ההכרזה "דוד מלך ישראל חי וקיים" כי אני הרבי 

מזרע דוד המלך ואני כמו הלבנה. אומנם נסתר אבל חי וקיים.
ומפליא שגם אדמו"ר הזקן כותב כך )מאמריו על נביאים עמו' ס(: שהכוונה בהכרזת"דוד מלך ישראל חי וקיים" 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. 



כמוני כמוך – כולנו רוצים את ההתגלות!
24 שנים זה יותר מדי!

בוא נוסיף בחייו של הרבי - בדבר שהרבי בעצמו אומר:

זה "תלוי במשיח עצמו"
ב"דבר מלכות" פ' נֹח אומר הרבי: 

"...שכשעושים חשבון צדק... לעבודה בעולם... ובאים למסקנה שאין הדבר 
זהירות  בתוספת  להתבטא  הדבר  צריך  עצמו  צדקנו  במשיח  אלא  תלוי 
והידור בקידוש לבנה..". הרבי שליט"א הגיהה את השיחה והדגיש את המילים: 

אין הדבר תלוי אלא במשיח צדקנו עצמו - הרבי שם את כל כובד המשקל התלוי 
במשיח צדקנו עצמו, הוא הרבי עצמו, במבצע "קידוש לבנה".

מלך  "דוד  לבנה"  ב"קידוש  שמכריזים  הסיבה  שזאת  בשיחה  ומבאר  שממשיך  ובפרט 
ישראל חי וקיים" וכן "ובקשו את ה' אלוקיהם ואת דוד מלכם".

מה נשתנה מבצע זה מכל ה"ִמבָצעים"?
צריך להבין! שבכל המבצעים אנו מכינים את העולם ובפרט את עמך ישראל להיות כלים לזמן הגאולה. לדוגמא: 
ב"10 המבצעים" וכדו' הרבי רוצה שנחבר כל יהודי לאלוקות במצווה מסוימת על מנת שיהיה לכל יהודי שייכות 

לאלוקות בגלוי. במבצע "7 מצוות בני נוח", להבדיל, הרבי מכין את הגויים ואת העולם כולו להכיר 
במלכות ש-ד-י ושהעולם לא יהיה ג'ונגל.

שונה ומיוחד מבצע "קידוש לבנה". במבצע זה הרבי שליט"א מעודד אותנו, את העם, לתת חיים 
למלך המשיח עצמו. לתת כוח למלך המשיח עצמו. שהרי, כנ"ל, אומר הרבי: "... שאין הדבר תלוי 

אלא במשיח צדקנו עצמו צריך הדבר להתבטא בתוספת זהירות והידור בקידוש לבנה..". 
הוא הרבי  כובד המשקל התלוי במשיח צדקנו עצמו,  כל  וברורות: הרבי שם את  במילים פשוטות 

עצמו, במבצע קידוש לבנה.

אין דברים כאלה!
בניגון  האלוקים"!  הוא  "הווי'  פעמים   7 שמכריזים  נשיאנו  רבותינו  יתר  או  הרבי  אצל  אחת  פעם  עוד  לי  תראה 

ובשוטרעם המקובל לתפילת נעילה ביום כיפור! 
לא מצינו הכרזה מעין זו אחרי תקופת הסליחות ועשרת ימי תשובה אצל כל רבותינו נשיאנו. גם לא שיחות שלמות 
ישראל. הרבי הכריז זאת בשיחה של  זה משפיע על עם  וכיצד  ועוד(  בעניינה של הלבנה  וישלח  )נֹח, תולדות,  

"קידוש לבנה",פשוט כדי לעורר אותנו להבין:
ואת שמחת החיבור של  "אלוקים",  ושם  "הויה"  שיש במבצע קידוש לבנה את עצם החיבור של 

כנסת ישראל עם הקב"ה כמו שמחת נשואין שתהיה בקרוב בזמן הגאולה!

לסיום!
שמשיח עצמו   - לנו ברירה אחת  קובע הרבי, שמסקנת "חשבון הצדק" בקשר לגאולה, מותירה 
יגאל אותנו! ואם כך, מפנה אותנו הרבי הישר ל"מבצע קידוש לבנה" ומורה לנו לעשות זאת בהידור, 

בבגדים נאים וחשובים, ברחוב וברוב עם הדרת מלך ובכוונה מיוחדת לזירוז הגאולה!
כי, כמו שהדגיש הרבי: מבצע זה זאת עבודתו האישית של משיח! של הרבי שליט"א!

בשיא  ורוקדים  שרים  וקיים"!  חי  ישראל  מלך  "דוד  מכריזים  שליט"א.  לרבי  חיים  מוסיפים  אנו  זה  במבצע 
השוטרעם : "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד".

בוא נמשיך יחד ובגדול! 
שלך באהבהובעזה"י, נצליח ונביא את ההתגלות! 

שליח הרבי שליט"א מלך המשיח בצפון הנגב
ליאור מימון מלכא

המעשה הוא העיקר!
טיפים פשוטים לאירגון המעמד - עם/בלי תקציב 

אחד  אל  לגשת  זה  פשוט  הכי  בעבר,  ארגנת  לא  אם  א. 
ולתאם עם הרב/גבאי שבמוצא"ש  הבתי כנסת באיזורך 
את  חב"ניקים/פעילים(  עוד  עוד  )בצירוף  יחד  תערכו 

המעמד, בשמחה ובריקודים. 

ב. אם זה לא מסתדר עם בית כנסת, ניתן לתאם עם מרכז 
כולם  בו  מסודר,  לו"ז  על  חנויות  בעלי  מספר  או  קניות 
מוזמנים למעמד. כך גם זה יהיה במקום מרכזי ויש לזה 

גם עדיפות מסוימת.

הקהל  שמחת  גם  ולא,  מצוין!  הגברה,  להם  יש  אם  ג. 
בשירה ובזמרה תפעל את העניין. 

לבנה  הקידוש  נוסח  קריאת  לפני  להכריז  כדאי  ד. 
שהמעמד נערך בכוונה מיוחדת לזירוז הגאולה ולתת כוח 
למלך המשיח בהכרזת "דוד מלך ישראל חי וקיים" ו"יחי 

המלך המשיח". 

ה. רצוי להתחיל את המעמד עם הבדלה, 'לחיים', מס. קצר של 
ריקודים לחימום האווירה, לקרוא את הנוסח, ולסיים שוב עם 

ריקודים. 

ו. כל אמצעי נוסף )כגון: כיבוד קל, ממתקים לילדים, פרסים, 
לארגן/ שתצליח  חשוב(  זמר/רב  תקליטן,  אומן,  מופע 
את  למשוך  ע"מ  הכנסת/מקורבים  בית  בשיתוף  להתרים 

ציבור המתפללים ומשפחותיהם יעזור לעניין. 

לקבלת סיוע ויעוץ
 בִארגון מעמד "קידוש לבנה" 

נוסח לקידוש לבנה עם פניני משיח, שלטים לארוע בעלות מסובסדת

 : או לסיוע בקמפיין עצמו
בגופךאו בממונך או בנפשך

052-8572770  מרכז חב"ד למושבי צפון הנגב ת.ד. 241 מעגלים 
 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


