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ליקוטי שיחות-24 כרכים בעברית, 
כוס קידוש מכסף טהור, תמונת הרבי שליט"א, 

סט דבר מלכות מנוקד

2 לילות נופש לזוג 
בצימר מפואר באמירים

לילדים שעושים 
קידוש לבנה עם אבא:

אליקופטר, מכונית, 
רחפן כף יד, ספרי 
קומיקס מרתקים

לאחר הקידוש הלבנה בכוונה 
בלבד  )בנים  להגרלה  נרשמים  הגאולה,  צדקינו-לזירוז  משיח  פני  לקבלת 
מגיל 13, ילדים שעשו קידוש לבנה יחד עם אבא וכדו'( דרך הברקוד המצורף. 
למי שאין לו שום גישה לאינטרנט יוכל לשלוח הודעה עם שם פרטי, משפחה, 
שם האם, כתובת וטל. למספר: 054-2158086.  ברישום יש להדגיש: "עשיתי 

קידוש לבנה בכוונה לקבלת פני משיח צדקינו - לזירוז הגאולה". 

מבצע 'חי וקיים' לפני כ"ז אדר 
הרבי ממש "לא עוזב" את את הנושא ה'בוער' של קידוש לבנה והולך וממשיך 
וישלח. משמע שכל  נוח, תולדות,  )!(: פר'  ומעמיק בכל הנושא בשלוש שיחות 
הנושא של קידוש לבנה נוגע מאוד לעצם מציאותו של משיח ועצם המציאות 
של ישראל. וכל זאת כ- 4-3 חודשים לפני כ"ז אדר שנדע ונעמיק ונפנים ש"דוד 
מלך ישראל חי וקיים" הוא כדברי אדמו"ר הזקן )מאמריו על הנביאים עמו' ס( 
שהכוונה בהכרזה זו 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. 

להשתתפות וסיוע בקמפיין:
bit:  052-8572770

ב"קידוש  לזהירות  העולמי  המטה 
הגאולה.  לזירוז  בכוונה  לבנה" 
ת.ד. 241 מעגלים, ישראל

קמפיין עולמי:  

קידוש לבנה - לא עוד מבצע!הגרלת ענק בין משתתפי ה'קידוש לבנה'

אנ"ש ובעצם כל יהודי משתדלים ליישם את 
הקודש  מבצעי  את  ובמיוחד  התורה  מצוות 
של הרבי שליט"א, אך יחד עם זאת לכל אחד, 
לפי כשוריו, יש מבצע שבו הוא "נזהר יותר". 
להתבונן  צריך  אומנם  בהחלט!  לגיטימי 
ולראות המיוחד בשליחות היחידה והאחרונה 
פני  קבלת  והוא  י"ג(.  סעיף  נ"ב,  שרה,  )חיי 
משיח ונתינת כוח למלך המשיח ע"י מצוות 

"קידוש לבנה".

צריך להבין! שבכל המבצעים אנו מכינים את 
כלים  להיות  ישראל  ובפרט את עמך  העולם 
המבצעים"  ב"10  לדוגמא:  הגאולה.  לזמן 
וכדו' הרבי רוצה שנחבר כל יהודי לאלוקות ע"י 
מצווה מסוימת כדי שלכל יהודי יהיה שייכות 
מצוות   7" במבצע  בגלוי.  ולגאולה  לאלוקות 
בני נוח", להבדיל, הרבי מכין את הגויים ואת 
העולם כולו להכיר במלכות ש-ד-י ושהעולם 

לא יהיה ג'ונגל: "לשבת יצרה".

שונה ומיוחד מבצע 'קידוש לבנה'. במבצע זה 
לתת  העם,  את  אותנו,  מעודד  שליט"א  הרבי 
ח למלך המשיח עצמו. בשיחה אודות  חיים וכֹּ
הרבי:  מדגיש  התשנ"ב  נֹח  בפרשת  הגאולה 
צדקנו  במשיח  אלא  תלוי  הדבר  שאין   ..."
עצמו! )הדגש האותיות ע"י הרבי( צריך הדבר 
בקידוש  והידור  זהירות  בתוספת  להתבטא 
שם  הרבי  וברורות:  פשוטות  במילים  לבנה..". 
צדקנו  במשיח  התלוי  המשקל  כובד  כל  את 
עצמו, הוא הרבי עצמו, במבצע 'קידוש לבנה'. 

מארגני מעמד קידוש לבנה 
          נכנסים פעמיים להגרלה!

 

לרשימת הזוכים
כנסו לברקוד המצורף בכל ההגרלות 


