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מצווה מן המובחר לקדש הלבנה במוצאי שבת. על פי הקבלה אין לקדש הלבנה 
עד אחר ז' ימים למולד.  ויש לקדש הלבנה בבגדים חשובים ונאים.

וקודם הברכה יאמר :

ל  רֹוִמים: ַהְללּוהּו ּכָ ּמְ ַמִים, ַהְללּוהּו ּבַ ָ ַהְללּוָי-ּה, ַהְללּו ֶאת ֲא-דָֹני ִמן ַהּשׁ
ֶמׁש ְוָיֵרַח, ַהְללּוהּו  ל ְצָבָאיו: ַהְללּוהּו ׁשֶ ַמְלָאָכיו, ַהְללּוהּו ּכָ
ָמִים:  ָ ַהּשׁ ֵמַעל  ר  ֲאׁשֶ ִים  ְוַהּמַ ָמִים,  ָ ַהּשׁ ֵמי  ׁשְ ַהְללּוהּו  אֹור:  ּכֹוְכֵבי  ל  ּכָ
ֲעִמיֵדם ָלַעד ְלעוָלם, ָחק  ה ְוִנְבָראּו: ַוּיַ י הּוא ִצּוָ ם ֲא-דָֹני, ּכִ ְיַהְללּו ֶאת ׁשֵ

ָנַתן ְולֹא ַיֲעבֹור:
יאשר רגליו ויביט בלבנה פעם אחת קודם הברכה 

וכשיתחיל לברך לא יראה בה כלל:

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

ים: ׁש ֳחָדשִׁ ה ֲא-דָֹני, ְמַחדֵּ ַאתָּ
ידלג שלשה דילוגים ויאמר : 

ֲאִני רֹוֵקד  ם ׁשֶ ׁשֵ רּוְך קֹוֵנְך. ּכְ רּוְך ּבֹוְרֵאְך, ּבָ רּוְך יֹוְצֵרְך, ּבָ ְך, ּבָ רּוְך עֹשֵֹ בָּ
י  ל אֹוְיַבי ִלְנגֹוַע ּבִ ְך לֹא יּוְכלּו ּכָ ְך, ּכַ ְך ְוֵאיִני ָיכֹול ִלְנּגֹוַע ּבָ ֶנְגּדֵ ּכְ
ָאֶבן  ּכָ ָאֶבן.  ּכָ מּו  ִיּדְ ְזרֹוֲעָך  ְגדֹל  ּבִ ָוַפַחד  ֵאיָמָתה  ֲעֵליֶהם  ּפֹל  ּתִ ְלָרָעה. 

ּפֹל: ְגדֹל ָוַפַחד ֵאיָמָתה ֲעֵליֶהם ּתִ מּו ְזרֹוֲעָך ּבִ ִיּדְ
ככה יעשה ג' פעמים 

ידלג שלשה דילוגים ואומר מברוך עושך וכו' עד כאן.

יש לערוך את ה'קידוש לבנה' 
"מתוך כוונה מיוחדת למהר ולזרז ולפעול תיכף ומיד ביאת 

דוד מלכא משיחא" )לשון קודשו של הרבי שליט"א, נוח ה'תשנ"ב(



ָרֵאל ַחי ְוַקיָּם:  ִוד ֶמֶלְך ִישְֹ ויאמר 3 פעמים: דָּ

לֹום ֲעֵליֶכם. ויאמר לחברו: שָׁ

לֹום: 3 פעמים:  וחברו משיב: ֲעֵליֶכם שָׁ

ָרֵאל ָאֵמן:  ן טֹוב ּוַמזָּל טֹוב ְיֵהא ָלנּו ּוְלָכל ִישְֹ ויאמר 3 פעמים: ִסמָּ

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

ים: יַח ִמן ַהַחּלֹנֹות, ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרכִּ גִּ ַמשְׁ
ה  ֲא-דָֹני, עֹׂשֵ ֶעְזִרי ֵמִעם  ֶעְזִרי:  ָיבֹא  ֵמַאִין  ֶהָהִרים,  ֵעיַני ֶאל  א  ֶאּשָׂ ֲעלֹות,  ַלּמַ יר  שִׁ
ן ׁשֹוֵמר  ה לֹא ָינּום ְולֹא ִייׁשָ ן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך, ַאל ָינּום ׁשְֹמֶרָך: ִהּנֵ ַמִים ָוָאֶרץ: ַאל ִיּתֵ ׁשָ
ְוָיֵרַח  ה,  ּכָ ַיּכֶ לֹא  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ יֹוָמם  ְיִמיֶנָך:  ַיד  ַעל  ָך  ִצּלְ ֲא-ֹדָני  ׁשְֹמֶרָך,  ֲא-דָֹני  ָרֵאל:  ִיׂשְ
ּובֹוֶאָך,  ֵצאְתָך  ָמר  ִיׁשְ ֲא-דָֹני  ָך:  ַנְפׁשֶ ֶאת  מֹר  ִיׁשְ ָרע,  ל  ִמּכָ ָמְרָך  ִיׁשְ ֲא-דָֹני  ְיָלה:  ּלָ ּבַ

ה ְוַעד עֹוָלם: ֵמַעּתָ

ְגבּורָתיו ַהְללּוהּו  ּבִ ֻעּזו: ַהְללּוהּו  ְרִקיַע  ּבִ ָקְדׁשֹו, ַהְללּוהּו  ּבְ ַהְללּו ֵא-ל  ַהְללּוָי-ּה, 
ּוָמחֹול,  תֹף  ּבְ ַהְללּוהּו  ְוִכּנֹור:  ֵנֶבל  ּבְ ַהְללּוהּו  ׁשֹוָפר,  ֵתַקע  ּבְ ַהְללּוהּו  ְדלֹו:  ּגֻ רֹב  ּכְ
ָמה  ׁשָ ִצְלְצֵלי ְתרּוָעה: ּכֹל ַהּנְ ַמע, ַהְללּוהּו ּבְ ִצְלְצֵלי ׁשָ ים ְוֻעָגב: ַהְללּוהּו ּבְ ִמּנִ ַהְללּוהּו ּבְ

ל ָי-ּה, ַהְללּוָי-ּה: ַהּלֵ ּתְ

א  ֶאלָּ ָרֵאל  ִישְֹ ָזכּו  לֹא  ִאְלָמֵלי  ָמֵעאל,  ִישְׁ י  ַרבִּ ְדֵבי  ָנא  תָּ
ָים, ָאַמר  חֶֹדׁש דַּ ַעם ַאַחת בַּ ַמִים פַּ שָׁ בַּ ֵני ֲאִביֶהם שֶׁ יל פְּ ְלַהְקבִּ
ר  ְדבָּ ַהמִּ ִמן  עֹוָלה  ֹזאת  ִמי  ד.  ְמֻעמָּ ֵניְמִריְנהּו  ְך  ִהְלכָּ ֵיי:  ַאבַּ
ָפֶניָך ֲא-דָֹני ֱא-לַֹהי ֵוא-לֵֹהי  ֶקת ַעל ּדֹוָדּה, ִויִהי ָרצוֹן ִמלְּ ִמְתַרפֶּ
ִמעּוט,  ׁשּום  ּה  בָּ ִיְהֶיה  ְולֹא  ָבָנה,  ַהלְּ ִגיַמת  פְּ ְלַמּלֹאת  ֲאבֹוַתי 
ית,  ְבֵראשִׁ ְיֵמי  ְבַעת  ְכאֹור שִׁ ה  ַהַחמָּ אֹור  כְּ ָבָנה  ַהלְּ ִויִהי אֹור 
ֵני  נֱֶּאַמר ַויַַּעשֹ ֱא-לִֹהים ֶאת שְׁ ָהְיָתה קֹוֶדם ִמעּוָטּה, שֶׁ מוֹ שֶׁ כְּ

תּוב:  כָּ נּו ִמְקָרא שֶׁ דִֹלים. ְוִיְתַקֶים בָּ אֹרֹת ַהגְּ ַהמְּ
ם ָאֵמן: ִויד ַמְלכָּ ּוִבְקׁשּו ֶאת ֲא-דָֹני ֱא-לֵֹהיֶהם ְוֵאת דָּ

נּו ֶסָלה: ָלַדַעת  ָניו ִאּתָ נּו ִויָבְרֵכנּו, ָיֵאר ּפָ יר: ֱא-לִֹהים ְיָחֵנּ ְנִגינֹת ִמְזמֹור ׁשִ ַח ּבִ ַלְמַנצֵּ



ם:  ּלָ ים ּכֻ ים  ֱא-לִֹהים, יֹודּוָך ַעּמִ ָכל ּגֹוִים ְיׁשּוָעֶתָך: יֹודּוָך ַעּמִ , ּבְ ָךָ ְרּכֶ ָאֶרץ ּדָ ּבָ
ְנֵחם ֶסָלה:  ָאֶרץ ּתַ ים ּבָ ים ִמיׁשֹר, ּוְלֻאּמִ ּפֹט ַעּמִ י ִתׁשְ ים, ּכִ נּו ְלֻאּמִ ִישְמחּו ִויַרּנְ
ם: ֶאֶרץ ָנְתָנה ְיבּוָלּה, ְיָבְרֵכנּו ֱא-לִֹהים  ּלָ ים ּכֻ ים  ֱא-לִֹהים, יֹודּוָך ַעּמִ יֹודּוָך ַעּמִ

ל ַאְפֵסי ָאֶרץ: ֱא-לֵֹהינּו: ְיָבְרֵכנּו ֱא-לִֹהים, ְוִייְראּו אֹותֹו ּכָ

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

ַחת, ֵאין עֹוד: ַעל, ְוַעל ָהָאֶרץ ִמתָּ ַמִים ִממַּ שָּׁ ָהֱא-לִֹהים בַּ

ְלַהֲעִביר  ֻעּזָך,  ִתְפֶאֶרת  בְּ ְמֵהָרה  ִלְראֹות  ֱא-לֵֹהינּו,  ֲא-דָֹני  ּלָך  ה  ְנַקוֶּ ן  כֵּ וַעל 
ַמְלכּות  בְּ עֹוָלם  ן  ְלַתקֵּ ֵרתּון,  ִיכָּ רֹות  כָּ ְוָהֱאִליִלים  ָהָאֶרץ  ִמן  ּלּוִלים  גִּ
ירּו  ַיכִּ ָאֶרץ.  ֵעי  ִרשְׁ ל  כָּ ֵאֶליָך  ְלַהְפנֹות  ֶמָך,  ִבשְׁ ִיְקְראּו  ָבָשׂר  ֵני  בְּ ְוָכל  י:  -דַּ שַׁ
ל ָלׁשוֹן. ְלָפֶניָך ֲא-דָֹני  ַבע כָּ שָּׁ ֶרְך, תִּ ל בֶּ ְכַרע כָּ י ְלָך תִּ ֵבי ֵתֵבל, כִּ ל יֹושְׁ ְוֵיְדעּו כָּ
ם ֲעֵליֶהם ֶאת עֹל  לּו ֻכלָּ נּו ִויַקבְּ ְמָך ְיָקר ִיתֵּ לּו, ְוִלְכבֹוד שִׁ ֱא-לֵֹהינּו ִיְכְרעּו ְוִיפֹּ
ָך ִהיא, ּוְלעֹוְלֵמי  לְּ ְלכּות שֶׁ י ַהמַּ ַמְלכּוֶתָך, ְוִתְמלְֹך ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד, כִּ
תֹוָרֶתָך: ֲא-דָֹני ִיְמלְֹך ְלעֹוָלם ָוֶעד. ְוֶנֱאַמר: ְוָהָיה                        תּוב בְּ כָּ ָכבֹוד, כַּ ְמלְֹך בְּ ַעד תִּ

ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ֲא-דָֹני ֶאָחד ּושְׁמוֹ ֶאָחד:  ל ָהָאֶרץ, בַּ ֲא-דָֹני ְלֶמֶלְך ַעל כָּ
קדיש יתום. וינער שולי הטלית קטן:

 הרבי מדגיש )ב' ניסן התשמ"ח, תולדות התשנ"ב- מוגהה( כי הכרזת 
המלך" מגלה את  עצם מציאותו של משיח, מוסיפה בחייו,  "יחי 

ומביאה להתגלותו בפועל, לגאול את כולנו - תיכף ומיד ממש!
ולכן נוהגים להכריז ג' פעמים:

ינּו ֶמֶלְך ַהָמִשיְח ְלעֹוָלם ָוֶעד ְיִחי ַאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרבֵּ

נוהגים לרקוד 
המתחדשת  לבנה  כי  לבנה,  קידוש  אחר  ולזמר 

היא דוגמת כנסת ישראל שתחזור להתדבק בבעלה. לכן 
נישואין."  שמחת  דוגמת  וריקודים  שמחות  "עושים 
)שו"ע או"ח סתכ"ו ס"ב בהגהת הרמ"א(  רוקדים ושמחים 

לזירוז הגאולה ולהתגלות הרבי משיח צדקנו. 
  )על פי בקשת הרבי שליט"א בשיחת פ' "נח" ה'תשנ"ב(

לזכות: שמואל שלמה בן רחל שי' לבריאות והצלחה בגו"ר בגו"ר



3 או 7 ימים מהמולד
מעמדי "קידוש לבנה" - נערכים בחלק מקהילות 
ישראל לאחר 3 ימים1 )מלאים( ממולד הלבנה 
ראש  בתחילת  או  סמוך  כלל  בדרך  )המולד, 
המזרח  ועדות  חב"ד  בקהילות  העברי(.  חודש 

נהוג לאחר 7 ימים2. 

מתי מברכים?
נראית  היא  כאשר  הלבנה  את  לברך  מתחילים 
"קידוש לבנה" לפי מנהג  נוסח ברכת  בבירור3. 

חב"ד/האר"י ז"ל מצורף בזה.
כי  שבת4  במוצאי  זאת  לעשות  משתדלים 
השבת  של  המהודרים  בבגדים  לבושים  אז 
נקראת  הגאולה  שהרי  גאולה,  ליום  )הנחשבת 
שרויים  גם  ואז  ומנוחה.."(  שבת  שכולו  "יום 

לבנה.  לקידוש  וחשוב  הנוגע  עניין   - בשמחה 
אולם אם גרים בארצות שרוב הזמן מעונן וגשום 
ויש חשש שלא נראה את הלבנה במוצאי שבת, 
אזי אפשר לקדש הלבנה גם בליל יום חול רגיל. 
ניתן לקדש את הלבנה עד ט"ו בחודש5, שהוא 
הזמן בו הלבנה מתחילה להתמעט ואורה נחלש. 

בשירה ובריקודים, 
    ברוב עם הדרת מלך

הרבי קורא לערוך בכל מקום מעמד של קידוש-
לבנה6. יש לערוך זאת ברוב עם, ברחוב העיר, 
בבגדים חשובים ונאים, בשמחה ובריקודים כמו 
גדול של קדושה.  וברעש  בשמחה של חתונה, 
בכוונה מיוחדת למהר את הגאולה   – והעיקר 

שתבוא בפועל ממש. 

תכל'ס! 
  איך עושים זאת?

1. ט"ז סק"ג, אוה"ח סתכ"ו.  2. שו"ע שם סעיף ד. ובסידור אדה"ז  
מובא שזה  "ע"פ הקבלה".  3. ע״פ רמ״א בסימן תכו סע׳ א.  

4. שער הכולל שהביא דברי אדה"ז. 
5. ע״פ רמ״א סימן תכו סע׳ ג.  6. דבר מלכות נוח התשנב סעיף יב.

מה פתאום
הכריז הרבי 7 פעמים:

"ה' הוא האלוקים" אחרי החגים? 

אין שום תקדים לכך!

"נח" ה'תשנ"ב. לאחר סיום  זה קרה בפרשת 
המיוחדות  התפילות  עם  החגים  תקופת 
לאמירת 'סליחות' ועשרת ימי תשובה – הרבי 
"קידוש  מצוות  חשיבות  על  דיבר  שליט"א 
לבנה". וסיים את דבריו בדרמטיות בהכרזת1 
כנהוג   ,)!( פעמים   7 האלוקים"  הוא  "הוי'ה 
בסיום תפילת נעילה - דבר שלא היה כלל גם 

אצל כל אדמו"רי חב"ד!

השמש  הקבלה:  פי  על  יובן  לכך  ההסבר 
הגילוי  שהוא  "הוי'ה",  שם  את  מסמלת 
האלוקי הבלתי מוגבל, ואילו הלבנה מסמלת 

את שם אלוקים, שהיא מידת הדין, הצמצום 
בכל  מתחדשת  שהלבנה  כשם  וההסתר2. 
החודש  בסוף  שנתמעטה  אחרי  חודש 
הקודם, כך עתידים ישראל להתחדש בגאולה 
אשר  ללבנה,  השמש  בין  החיבור  השלמה. 
העובדה  את  מסמל  הגאולה,  בזמן  יתרחש 
שבגאולה יאיר שם הויה בתוך שם אלוקים. 
וממילא, הגילוי האלוקי הבלתי מוגבל יאיר 
בתוך עולמנו המוגבל. ואז תתמלא כוונת ה', 
והעולם כולו יהיה "דירה לו יתברך בתחתונים" 

– לה' בכבודו ובעצמו3.

הוא  "הוי'ה  הרבי:  של  זו  דרמטית  הכרזה 
בקידוש  לזהירות  בקשר  בשיחתו  האלוקים" 
כמה נוגע וחשוב עניין  לבנה, מראה לנו עד 
לזירוז  בעבודתנו  קידוש-לבנה  של  זה 

הגאולה.

1. סוף "דבר מלכות" פרשת נוח התשנ"ב. 2.  שם סעיף י"א. 3. שם בסוף הסעיף  

לזכות: שמואל שלמה בן רחל שי' לבריאות והצלחה בגו"ר בגו"ר
ולע"נ: רחל בת חנה ושלמה נ"ע - ויתקיים בה "הקיצו ורננו שוכני עפר" מיד ממש 



בשמחה וריקודים!
ובכוונה מיוחדת לזירוז הגאולה!

מצווה ממוקדת!   
             לתת כוח למשיח

כל יהודי משתדל ליישם את כל הוראות תורתנו הקדושה 
יש מצווה שבה  יהודי, לפי כשוריו,  זאת לכל  יחד עם  אך 
להתבונן  צריך  אומנם  בהחלט!  לגיטימי  יותר.  נזהר  הוא 

ולראות המיוחד במצוות "קידוש לבנה". 

העולם  את  מכינים  אנו  המצוות  שבכל  להבין!  צריך 
ואת אחינו בני ישראל להיות כלים לזמן הגאולה. לדוגמא: 
במצוות תפילין אנו מקדשים את הלב ואת המוח לעבודת 

ה'. במצוות כשרות אנו שומרים על טהרת גופנו... 
הגויים,  על  בהשפעה  ואפילו  הלאה.  וכן 
להבדיל, לקיים "7 מצוות בני נוח" אנו מכינים 
את הגויים ואת העולם כולו להכיר במלכות 

ש-ד-י ושהעולם לא יהיה ג'ונגל.

ומיוחד מבצע "קידוש לבנה". במבצע  שונה 
זה הרבי שליט"א מעודד אותנו, את העם, 
לתת  עצמו.  המשיח  למלך  חיים  לתת 

מדוע שמחים 
ורוקדים?   

התחדשות
לבנה  בקידוש  הגדולה  השמחה 
היא  בריקודים  ביטוי  לידי  הבאה 
כפי  בגאולה.  התחדשותנו  על 
"שהם  לבנה  בקידוש  שאומרים 
כמותה"1.  להתחדש  עתידים 
ללבנה.  נמשל  ישראל  עם  שכן 
ומתמעטת  הולכת  שהלבנה  כשם 
בסוף החודש, אך בתחילת החודש 
היא מתחדשת שוב, כך עם ישראל 
והרבי  בגאולה.  להתחדש  עתידים 
הוא  זה  ש"דורנו  מנבא  מלובביץ' 
ודור  הגלות  של  האחרון  דור 

ן  הגאולה"2. הראשו של 
בלבד,  זו  ולא 
א  ל א
ש"הגאולה 

כוח למלך המשיח עצמו. בשיחה אודות הגאולה בפרשת 
אלא  תלוי  הדבר  ש"..אין   ..." הרבי:  מדגיש  התשנ"ב  נוח 
במשיח צדקנו עצמו! צריך הדבר להתבטא בתוספת 
זהירות והידור בקידוש לבנה..". במילים פשוטות וברורות: 
הרבי שם את כל כובד המשקל התלוי במשיח צדקנו עצמו, 

הוא הרבי עצמו, במבצע קידוש לבנה. 

מציאות הלבנה – ישראל ודוד המלך
רש"י(  )בפרוש  אומר  השנה  ראש  במסכת  התלמוד 
ש"דוד ומלכותו נמשלו ללבנה". זאת גם הסיבה שנוהגים 
להכריז במעמד קידוש לבנה "דוד מלך ישראל חי וקיים". 
בעל התניא )במאמריו על הנביאים עמו' ס( נותן לנו הסבר 
נפלא על הכרזה זו ובמיוחד בתקופתנו בה יש העלמות 
היא  זו  בהכרזה  שהכוונה  המשיח.  מלך  של  זמנית 
ונקרא  המלך  דוד  מזרע  שהוא  המשיח,  למלך  בעיקר 
על שמו. בתקופה שלפני הגאולה ממש, בה הוא נסתר 
ונעלם - אז נדרשת האמונה וההכרזה כי הוא חי וקיים 

והוא עומד להביא לכולנו את הגאולה. 

עומדת כבר על סף הפתח, ומחכה לכל 
אחד ואחת מישראל שיפתח את הדלת 

ויסחוב את הגאולה לתוך החדר!!"3.

שמחה כמו בחתונה
עצם הידיעה על קרבתנו לגאולה, בה נהיה 
כמו  העולם,  בורא  עם  ממש  מאוחדים 
לא  גדולה.  לשמחה  מביאה   – וכלה  חתן 
בכדי, מובא בהלכה "ולכן עושין שמחות 
ריקודין בקידוש החודש )הלבנה( דוגמת 
שמחת נישואין"4. וכן נאמר בתלמוד "כל 
המקדש לבנה בזמנה, כאילו מקבל פני 

שכינה"5.
בקידוש לבנה אנו גם משלימים את פגימת 
תשוב  בה  לזמן  אותה  ומכינים  הלבנה 

ותהיה כמו בששת ימי בראשית6. אנו גם 
גורמים לייחוד ולחיבור של שם "הוי'ה" 
תחת  פירוט  )ראה/י  "אלוקים"  ושם 
הכותרת "מה פתאום" בעמוד האחרון( 
שאז מידת החסד ומידת הדין והצמצום 
מתחברים לדבר אחד מושלם שמשפיע 
בריקודים  בגלוי.  גם  וחסד  טוב  רק 
עצמנו  את  מציבים  אנו  שלנו  ובשמחה 
בהרי  "ישמע  שבו  הקרוב  בעידן  כבר 
ששון  קול  ירושלים  ובחוצות  יהודה 
וקול  )הקב"ה(  קול חתן  וקול שמחה 
כלה )כנסת ישראל(". להרגיש כבר כעת 
אדוננו  "יחי  ולהכריז  הגאולה  זמן  את 
לעולם  המשיח  מלך  ורבינו  מורנו 

ועד".

1. נוסח קידוש לבנה, סנהדרין מב, א. 2. "דבר 
"יחידות   .3 יג.  סעיף  התשנ"א,  נשא  מלכות" 
הרבי עם הרב מרדכי אליהו", ס' י"ז, ו' מר חשוון 
התשנ"ב. 4. ע״פ רמ״א סתכ"ו ס"ב. 5. סנהדרין 

מב,א.  6. ע"פ נוסח קידוש לבנה.

“ּוִבְקׁשּו ֶאת השם ֱאלֹקיֶהם 
ם" ִויד ַמְלכָּ ְוֵאת דָּ

     רגע של התבוננות...
 כעת, זה באמת הזמן 

זמן  את  להרגיש 
הגאולה ולהכריז...


