
ח בקידוש לבנה - כל השנה הכֹּ
מחדש הרבי )בדבר מלכות פ' נוח( שמצוות קידוש לבנה נותנת כל השנה תוספת 

כוחות למלך המשיח עצמו ויש בה רמז להתחדשות ישראל בגאולה.

בחודש "נחמת הגאולה"
כדברי  כולו  אב'  'מנחם  בחודש  תוקף  משנה  מקבל  זו  במצווה  הגאולה  זירוז 
המדרש )ילקוט שמעוני ירמי'ה רמז, רנט( אותו מביא הרבי שליט"א בדבר מלכות 
)חודש החמישי( והחריב את אריאל  "עלה ארי' במזל ארי'  דברים חזון התשנ"א: 
)בית המקדש( על מנת שיבוא ארי' )זה הקב"ה( במזל ארי' ויבנה אריאל" כלומר 

שתכלית החורבן בחודש אב היא בשביל הבנין. 

בחודש "מנחם שמו"
מוסיף הרבי שזה מודגש בשמו של החודש "מנחם" אב... "מקדימים "מנחם" - נחמת 
הגאולה, המורה שבחודש זה תבוא נחמת הגאולה. ומעיר הרבי )הערה 10( "שזהוא 
גם שמו של משיח צדקינו" . וכל יהודי יודע שזהוא שמו של הרבי שליט"א מלך המשיח. 

ב'תשעה באב' "יליד מלכא משיחא"
ממשיך הרבי ומוסיף "שבתשעה באב מתגבר מזלו של משיח צדקינו כי בו "יליד 
מלכא משיחא" )ירושלמי ברכות פ"ב ה"ד( והוא יום מסוגל עבור הגאולה האמיתית 
"כי  במנחה  באב  תשעה  ביום  נחם  לאמירת  הרבי,  אומר  הטעם,  וזהו  והשלמה." 
וזהוא גם  אז במנחת ט"ב נולד המשיח הנקרא "מנחם" ומעיר הרבי )הערה 17( 

הטעם שאומרים ברכת הלבנה במוצאי ט"ב "כי בט' באב נולד משיח". 

קמפיין עולמי לניצול 
סגולת "תשעה באב" לזירוז הגאולה 

במצוות "קידוש לבנה". 
ללא דמי כרטיס הגרלה! ללא חיוב בתרומה!



מקדשים הלבנה:
בכל מקום בעולם את הלבנה - בכוונה מיוחדת לזירוז הגאולה, 

בשמחה וריקודים.

... ונגאלים:  
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.

טסים: 
הודעת    +972-54-230-8770 לטל.   שולחים  הלבנה'  'קידוש  ביצוע  לאחר 
לקבלת  בכוונה  לבנה  קידוש  וואטס-אפ או sms את המילים: "עשיתי 
- לזירוז הגאולה". רושמים שם פרטי ומשפחה, שם  פני משיח צדקינו 
על   - העולם  בכל  ליהודים  להגרלה:  נכנסים  ו...  מלאה  וכתובת  טל.  האם, 
כרטיס טיסה ל770. ליהודי ניו-יורק - על כרטיס לארץ הקודש.  הזוכה יקח 
את כל שמות המשתתפים לקריאת שמם לברכה והצלחה. הודעה תמסר לזוכה. 

המבצע בכפוף לתקנון 
המופיע במשרדי עמותת: מרכז חבד למושבי צפון הנגב )ע"ר(. 

למעוניינים )לא חובה( לסייע בקמפיין:
+972-52-8572-770 
Achdut.mashiach770@gmail.com

תקנון המבצע על כרטיס טיסה


