
מבצע המבצעים – קידוש לבנה 
- לתת כוח למשיח עצמו!

מבצעי  כל  את  ליישם  משתדל  מאנ"ש  אחד  כל 
הקודש של הרבי שליט"א, אך יחד עם זאת לכל 
חסיד, לפי כשוריו, יש מבצע שבו הוא "זהיר טפי". 

לגיטימי בהחלט! 
את  מכינים  אנו  המבצעים  שבכל  להבין!  צריך 
העולם ובפרט את עמך ישראל להיות כלים לזמן 
לבנה".  "קידוש  מבצע  ומיוחד  שונה  הגאולה. 
במבצע זה הרבי שליט"א מעודד אותנו, את העם, 
לתת חיים למלך המשיח עצמו. לתת כוח למלך 
בפרשת  הגאולה  אודות  בשיחה  עצמו.  המשיח 
תלוי  הדבר  שאין   ..." הרבי:  מדגיש  התשנ"ב  נוח 
להתבטא  הדבר  צריך  עצמו  צדקנו  במשיח  אלא 
לבנה..".  בקידוש  והידור  זהירות  בתוספת 
במילים פשוטות וברורות: הרבי שם את כל כובד 
הרבי  הוא  עצמו,  צדקנו  במשיח  התלוי  המשקל 
עצמו, במבצע קידוש לבנה. וכדברי הרבי בפרשת 
נמשלו  ומלכותו  "שדוד  שנה!(  )באותה  תולדות 

ללבנה".

הקדמה לכ"ז אדר – "חי וקיים"
הנושא  את  את  עוזב"  "לא  ממש  הרבי  ובכלל 
בנושא  ומעמיק  והולך  לבנה  קידוש  של  ה'בוער' 
וישלח.  תולדות,  נוח,  פר'   :)!( שיחות  בשלוש 
לעצם  מאוד  נוגע  לבנה'  'קידוש  שנושא  משמע 
מציאותו של משיח ועצם המציאות של ישראל. 
שנדע  אדר  כ"ז  לפני  חודשים  כ4-3  זאת  וכל 
ונעמיק ונפנים ש"דוד מלך ישראל חי וקיים" הוא 
עמו'  הנביאים  על  )מאמריו  הזקן  אדמו"ר  כדברי 
ס( שהכוונה בהכרזה זו היא בעיקר למלך המשיח, 
שהוא מזרע דוד המלך ונקרא על שמו. בתקופה 
שלפני הגאולה ממש, בה הוא נסתר ונעלם - אז 
והוא  וקיים  חי  הוא  כי  וההכרזה  האמונה  נדרשת 

עומד להביא לכולנו את הגאולה. 

זהירות ו"תוספת זהירות"
לגבי  זהירות"  "תוספת  במילים  נוקט  גם  הרבי 
לדוגמא,  ילדים,  בחינוך  לבנה.  קידוש  מבצע 

תזהר  נאמר  לא  אבל  בכביש"  "תזהר  ילד  נזהיר 
ועובר  החולף  שדבר  משום  בית.  שיעורי  לעשות 
)ובמהירות( אנו עלולים לשכוח ולא לשים לב כמו 
בקריאת  זהיר  "הוי  שמע  קריאת  זמן  או  מכונית 
כך  לחלוף.  עלול  שהזמן  משום  ותפילה"–  שמע 
בלבד  דקו'  מס.  אורך  שקיומה  לבנה  בקידוש  גם 
במבצעי  טרדות  מרוב  בחודש.  פעם  רק  ומתבצע 
ולכן אומר הרבי  לב!  קודש אנו עלולים לא לשים 
"זהירות" ואף מדגיש "תוספת זהירות". וכל זאת 
בגלל קרבתנו אל זמן הגאולה בה אנו מתחדשים 
כנ"ל  זו  שמצווה  ומשום  הלבנה(  )כמו  כמותה 

נותנת כוח "למשיח עצמו".

בשמחה   - משיח  פני  קבלת 
וריקודים! כמו בחתונה!

הרמ"א  דעת  את  הרבי  מביא  למעשה  להלכה 
ריקודין  שמחות  עושין  "ולכן  ס"ב(  סתכ"ו  )או"ח 
דעתו  נישואין".  שמחת  דוגמת  החודש  בקידוש 
של הרמ"א הייתה ידועה בכל הדורות ועם כל זאת 
לא ממש ראינו שמחה בקידוש לבנה כמו בשמחת 
נשואין. אולם הרבי, נשיא דור הגאולה, רואה את 
החיבור שנוצר בין ישראל לקב"ה במצוות "קידוש 
לבנה" כמו נשואין של חתן וכלה, וכשם שהלבנה 
ולכן אומר  והשמש יתחברו יחדיו בזמן הגאולה.  
כמו  ממש  ולרקוד  לשמוח  הזמן  שזה  הרבי  לנו 
בשמחת נשואין. כעת, אנו עומדים על סף הגאולה 
השלמה, בה יהיה החיבור המושלם של עם ישראל 
שמחה  וקול  ששון  "קול  של  באופן   - והקב"ה 
ישראל(".  )כנסת  כלה...  וקול  )הקב"ה(  חתן  קול 
כעת, זה באמת הזמן המתאים לערוך את מבצע 
"קידוש לבנה" בריקודי שמחה ברחוב עם בגדים 
חשובים ונאים, וברוב עם הדרת מלך. לכוון שבזה 
משיחא,  מלכא  דוד  ביאת  את  ופועלים  מזרזים 
כעת  כבר  להרגיש  המשיח.  מלך  שליט"א  הרבי 
את זמן הגאולה ולהכריז: "יחי אדוננו מורנו ורבינו 

מלך המשיח לעולם ועד". 



יחי  אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

                   הגרלה 1: 
לכל בני ישראל על טיסה ל770

או מניו יורק לישראל

מקדשים ונגאלים: 
בכל מקום בעולם את הלבנה - בכוונה מיוחדת 

לזירוז הגאולה, בשמחה וריקודים.
מצוות קידוש לבנה עצמה עם הכרזת"דוד מלך 
ישראל חי וקיים", "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך 
המשיח לעולם ועד" נותנים כוח למלך המשיח 

להוציא אותנו אל הגאולה השלמה.
השתתפות בהגרלה:

להגרלה  נרשמים  הלבנה  קידוש  ביצוע  לאחר 
וואטס אפ או  דרך הברקוד או שולחים הודעת 
sms בישראל: 054-2308-770, מחו"ל:  למס. 
להגרלה.  קישור  1-972-54-230-8770+.לקבלת 
המילים:  וברישום  לבנה  בקידוש  להדגיש  יש 
"עשיתי קידוש לבנה בכוונה  לקבלת 
פני משיח צדקינו - לזירוז הגאולה". 

   הגרלה 2: 

לשלוחים ופעילים על טיסה ל770
או מניו יורק לישראל

2 כרטיסים: ההגרלה על 
בלבד(.  )גברים  ישראל  וכללות  אנ"ש  בין  אחת:  הגרלה 
הגרלה שניה: בין שליחים ופעילים המארגנים  מעמד  
קידוש  לבנה.  עליהם  לשלוח  תמונות  ומודעת  פרסום  

המעמד- בישראל: 054-2308-770, מחו"ל:  
הברקוד.  דרך  ירשמו  ובנוסף   .+1-972-54-230-8770
שמם  לקריאת  המשתתפים  שמות  כל  את  יקח  הזוכה 
לברכה והצלחה. ההשתתפות בכרטיס טיסה הינה לצורך 

רכישת כרטיס עתידי ולא בכרטיס שכבר נרכש. 
המבצע בכפוף לתקנון עמותת: מרכז חבד למושבי צפון הנגב )ע"ר(. 

 לתרומה ולסיוע בקמפיין: 

לתרומות ב PAY-PAL הכתובת:
achdut.mashiach770@gmail.com 

 .2475632 חשבון:   ,790 סניף  לאומי  לבנק:  בהעברה  או 
ע"ש: מרכז חב"ד למושבי צפון הנגב

מישראל: 052-8572-770
מחו"ל: 1-972-52-8572-770+

בר קוד 
לרישום להגרלה


