
  שנת הקהל. חודש מרחשון,  . ב"ה

  

  , קידוש לבנה" 

  מתוך כוונה מיוחדת 

  למהר ולזרז ולפעול ביאת דוד מלכא משיחא 

  תיכף ומיד"

   



  ההדגשה על קידוש הלבנה בזמננו זה 

  

בשיחת שבת פרשת נח (ד' חשון) תשנ"ב האריך הרבי לבאר, שבני ישראל כבר עשו תשובה  

על משקל דברי חז"ל "כלו כל  ו .וכו', וראויים לגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד

כלו כל הקיצין, וכבר עשו תשובה,  "הקיצין, ואין הדבר תלוי אלא בתשובה", אומר הרבי 

  ח צדקנו עצמו".אין הדבר תלוי אלא במשיועתה 

בפשטות מובן, שאין כוונתו באמירה זו להסיר מאתנו את האחריות ולהטיל אותה על  [ו

כל עוד שמשיח צדקנו לא בא בפועל ובגלוי, טרם מלאנו את תפקידנו,   משיח צדקנו. כי

והאחריות עוד מוטלת עלינו. וכפי שרואים בבירור מכל השיחות שלאחר מכן, ובשיחה זו  

  משיך ותובע מאתנו עוד ועוד ענינים לפעול בכדי להביא משיח בפועל.עצמה, שהרבי מ

אלא הכוונה הראשונה בזה היא להבהיר שהגאולה יכולה וצריכה לבוא תיכף ומיד, ואין  

סיבה לעיכוב הגאולה. ומתוך זה מתבקש ג"כ, שברגעים האחרונים עד שהגאולה באה  

קשורים לענין זה, גילוי משיח  בפועל ממש, עלינו למקדת את העשיה שלנו בענינים ה

דהיינו, שבתוך המסגרת הכללית של לימוד התורה וקיום המצוות, ישנו דגש   בפועל ממש.

  מיוחד על ענינים אלו הקשורים לגילוי משיח. וכפי שממשיך בשיחה:] 

  – שאין הדבר תלוי אלא במשיח צדקנו עצמו  צדק . . ובאים למסקנא - כשעושים חשבון " 

צריך הדבר להתבטא בתוספת זהירות והידור בקידוש לבנה, "שהם עתידים להתחדש  

  כמותה", בגאולה האמיתית והשלימה ע"י דוד מלכא משיחא, "דוד מלך ישראל חי וקיים". 

ם ונאים,  להזהר ולהשתדל יותר בקידוש לבנה, בבגדים חשובי   - ובפרטיות יותר: לכל לראש  

ברחוב וברוב עם הדרת מלך, גם באותם מקומות שעד עתה לא הקפידו על זה (לפי שדרים  

שמצינו בזה חילוקי מנהגים . .    - בין הגוים), כולל גם הזהירות בנוגע להזמן דקידוש לבנה  

  הוראה שעל אתר.  - ובמקום שיש שאלה וספק יעשו כהוראת רב מורה 

ה מיוחדת למהר ולזרז ולפעול תיכף ומיד ביאת דוד  קידוש לבנה מתוך כו  - ועוד ועיקר  ונ

מלכא משיחא, ע"י ההוספה בדרישה ובקשה על הגאולה, כסיום וחותם קידוש לבנה:  

  . "ובקשו את ה' אלקיהם ואת דוד מלכם אמן" 

בביאור השייכות שבין קידוש לבנה לגאולה השלימה בכלל, ובפרט  1יש להרחיב מעטו

. ועל ידי הלימוד של ענין זה  ות דוד והתגלות מלך המשיחלנקודה הפנימית, חזרת מלכ

 
  תוכן הכללי של הבא לקמן, נדפס ג"כ ב'ענינו של משיח' פרק מב ובמילואים. וכאן בא בתוספת הרחבה מעט. 1



בתורה, יתווסף בעזרת ה' ב"כוונה מיוחדת למהר ולזרז ולפעול תיכף ומיד ביאת דוד מלכא  

  : משיחא". וכדלקמן

  

  האמונה והבטחון בגאולת עם ישראל 

ברכת הלבנה בעיקרה היא כשאר ברכות הראיה שתקנו חז"ל לברך כאשר רואים את נפלאות  

הטבע, כמו "עושה מעשה בראשית" וכיו"ב, בכדי לשבח את הקב"ה על גדולתו הניכרת 

"אשר  וכפי שאומרים בחלקה הראשון של הברכה, בברואיו הנפלאים ולזכרו תמיד. 

כל צבאם. חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את  , וברוח פיו [= שמים] במאמרו ברא שחקים 

  . תפקידם"

ש"כל המברך על החודש   2אך חז"ל גילו בברכה זו משמעות ועומק מעבר לכך, ואמרו

בזמנו, כאילו מקבל פני שכינה". וכביאורו של המהרש"א: "לפי שישראל בגלותן אינן זוכין  

לישראל שהם עתידין   לראות פני שכינה ורחוקה מקבלתה, אבל חידוש הלבנה הוא סימן

להתחדש כמותה לפאר ליוצרם בקיבול פני שכינה . . ולזה כשאנו מברכין על החדש בזמנו,  

  שהוא סימן שאנו עתידין להתחדש כמותה, והרי אנו כאילו מקבלין פני השכינה". 

  , החדש שלשים יום"על הפסוק "החודש הזה לכם":  3דברים אלו מתאימים לדברי חז"לו

וכל שהיא הולכת   ,הלבנה בראשון של ניסן מתחלת להאיר .ומלכות שלכם שלשים דור

ומחמישה עשר עד שלשים אור שלה   ,מאירה עד חמישה עשר ימים ודסקוס שלה מתמלא 

אברהם  ,כך ישראל חמישה עשר דור מן אברהם ועד שלמה .בשלשים אינה נראית ,חסר

  , פרץ ,ואחר כך יהודה. . בא יעקב והוסיף אור  . .בא יצחק אף הוא האיר . . התחיל להאיר 

כיון שבא שלמה נתמלא דיסקוס   ,דוד  ,ישי   ,עובד   ,בועז  ,שלמון  ,נחשון  ,עמינדב  ,רם  ,חצרון

מה הקדוש ברוך הוא שולט מסוף העולם   . .וישב שלמה על כסא ה' למלך    של לבנה שנאמר

ומשם התחילו  . . כן של שלמה מסוף העולם ועד סופו  ,ושולט בכל המלכים ,ועד סופו

 ,יהורם  ,יהושפט  ,ובנו אסא  ,ובן רחבעם אביה  ,ובן שלמה רחבעםן.  המלכים פוחתין והולכי

כיון   .יהויקים ,יאשיהו  ,אמון ,מנשה  ,יחזקיה  ,אחז ,יותם ,עוזיה , אמציהו ,יואש  ,אחזיהו

  ". ה של לבנהחסר אור ,ואת עיני צדקיהו עור דכתיב ,שבא צדקיהו

 
   סנהדרין מב, א.  2

ושם הלשון שבימי שלמה   זהר ח"א קנ, רע"א. ח"ב פה, רע"א. ועוד.ועד"ז נמצא ב שמות רבה פרשה טו, כו. 3
  "קיימא סיהרא באשלמותא". 



ודברים אלו מתאימים למבואר בפנימיות התורה, שהלבנה המקבלת אורה מהשמש, היא  

דוגמה לספירת המלכות המקבלת משמש הוי', שש מדות שבאצילות. וספירת המלכות  

נקראת כנסת ישראל, שורש נשמות ישראל בכלל, ומלכות דוד בפרט. שלפי זה מובן שמילוי  

לוי וחסרון בספירת המלכות למעלה, ובכנסת ישראל ומלכות  וחסרון הלבנה, מורה על מי

  דוד למטה. 

,  ולפי זה מובן כנ"ל, שחידוש הלבנה אחר הכיסוי, הרי הוא סימן לישראל שיתחדשו כמותה

  . היינו שתתחדש מלכותם בגאולה האמיתית והשלימה

ולכן, גם בנוסח הברכה שתיקנו חז"ל, יש מלבד שבח לה' על בריאת הירח, גם ובעיקר 

"עטרת תפארת לעמוסי בטן, שהם עתידים להתחדש כמותה  הבעת בטחון בגאולת ישראל:  

. ש"עמוסי בטן" אלו ישראל, שנקראו כך על שם ולפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו" 

, וחידוש הלבנה לאחר ההעלם, הוא  4הבטן שהקב"ה מעמיס ונושא אותם מעת לידתם מ

סימן טוב ו"עטרת תפארת" לבני ישראל, "שיתחדשו לעתיד ְּכָוָלד הנולד מני בטן, ועל כן  

יתחדש מלכותן ותפארתן, משום כבודו יתברך, כדי לפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו,  

  .5כמו שכתוב והיה ה' למלך"

  

  דוד מלך ישראל חי וקיים 

. כי כשכמה אנשים מתקבצים סביב אדם אחד ומכתירים 6ו של כל עם תלויה במלךמציאות

אותו למלך עליהם אליו הם מתמסרים, בזה הם נהפכים מכמה יחידים לקבוצה אחת 

  המאוחדת בינה לבין עצמה ומובדלת משאר האנשים שסביבה.

המאחדת אותנו כלנו לעם אחד  ובנוגע אלינו בני ישראל, הרי זו מלכות דוד, שהיא המלכות  

תחת מלך אחד, ומבדילה אותנו מסביבותינו. ולכן כשחז"ל מקבילים את שלושים היום של  

  .  , כנ"להירח לשלושים הדורות של בני ישראל, הם מונים זאת על פי הדורות של מלכות דוד

בפרט.   ולכן מצינו שחז"ל משווים את הירח (לא רק לכנסת ישראל בכלל, אלא) למלכות דוד

סיפור לידת פרץ וזרח בני יהודה, שהשם זרח  תורה, בנוגע לכפי שמביא הרמב"ן בפירושו ל

 
 , " ובפרש"י שם "בית יעקב וכל שארית בית ישראל, העמוסים מני בטן, הנשואים מני רחם"., ראה ישעי' מו, ג 4

   . "מאז נולדתם בבית לבן הארמי עמסתי אתכם על זרועותי 
  מהרש"א שם.  5

  ראה לקו"ש חכ"ה שיחה לפרשת חיי"ש.  6



, וממנו יצא דוד שמלכותו  רומז לשמש המאירה, והשם פרץ רומז ללבנה הנפרצת לעתים

  . 7נמשלה ללבנה 

ואמנם, למרות האמור לעיל שמלכות דוד בטלה בימי צדקיה, הרי הקב"ה הבטיח לדוד 

חית ישראל, שהבטחה זו תתגשם על ידי מלך המשיח שהוא מבית דוד, והוא  מלכות נצ

שבכל דור יש המשך   8עתיד להחזיר מלכות דוד לישנה. וגם בזמן שעד אז, אמרו חז"ל 

מסויים של מלכות בית דוד, על ידי ראש גולה שבבבל ונשיא הסנהדרין שבארץ ישראל, 

עד לחזרת  .ת ישראל גם בזמן הגלותשהם מהמשפחות המיוחסות לבית דוד, ומנהיגים א

   ., אליה כל ישראל מחכים ומצפיםמלכות דוד לישנה בגאולה האמיתית והשלימה

נצחיות מלכות דוד  ולפי זה מובן, שחידוש הלבנה אחר הכיסוי, הוא סימן במיוחד ל

  אחר ההעלם בזמן הגלות.   ההתחדשותו

, שכאשר רבי יהודה הנשיא שלח את רבי חייא לקדש את החודש, הורה 9ולכן מסופר בגמרא

. כי משפט זה מורה 'דוד מלך ישראל חי וקיים'לו לשלוח לו סימן על הקידוש במילים 

שמלכות דוד חיה וקיימת לעולם, ומכיון שחידוש הלבנה מורה על התחדשותה של מלכות  

כרזה על נצחיות מלכות דוד. ומכך  כסימן על קידוש הלבנה את הה  10דוד, לכן בחר רבי

  נשתלשל המנהג לומר בכל חודש בקידוש הלבנה 'דוד מלך ישראל חי וקיים'.  

ולכן, גם בתפילה שבסוף קידוש הלבנה, מביעים את הרצון בחזרתה של מלכות דוד,  

. וכביאור  ובקשו את ה' אלקיהם ואת דוד מלכם"  11"ויתקיים בנו מקרא שכתוב ואומרים: 

בן יוחאי, בג' דברים מאסו בני ישראל בימי  מעוןשבי על פסוק זה: "תנא משום ר 12חז"ל

ית דוד ובבית המקדש . . אמר רבי שמעון בן מנסיא, אין  רחבעם, במלכות שמים ובמלכות ב

מראין סימן טוב לישראל עד שיחזרו ויבקשו שלשתן. אחר ישובו בני ישראל ובקשו את ה'  

  זו מלכות שמים, ואת דוד מלכם כמשמעו". 

 
המלכות במדרש הוא תמוה,  ועל פי זה רבינו בחיי בפירושו לתורה באותו ענין, מעיר שמנין ט"ו הדורות של  7

שהרי היו יותר מט"ו מלכים משלמה עד צדקיה. ולפיכך הוא מונה את הדורות מלידת פרץ בן יהודה, עד צדקיה,  
 שהם כ"ט דור בדיוק, מתאים לכ"ט יום של חודש הלבנה. 

  סנהדרין ה, א. הובא בפירש"י לויחי מט, י.  8

  ראש השנה כה, א.  9

, היינו  "ותותר בימי רבי"  (שבת קיג, ב)  היה ממשיך מלכות בית דוד בדורו, ועליו אמרובפרט שרבי עצמו, הוא    10
. ועליו אמרו (סנהדרין צח) "אי מן חייא הוא, כגון רבינו הקדוש"  שהיה בבחינת המשך ושיריים של מלכות דוד

  ("אם משיח מאותן שחיין עכשיו, ודאי היינו רבינו הקדוש". רש"י).

  הושע ג, ה. 11

  א בפרש"י על הפסוק. הוב 12



וזהו שהרבי אומר לעיל, שכאשר נמצאים בזמן שכבר סיימו כל עניני העבודה, וכעת "אין 

הדבר תלוי אלא במשיח צדקנו עצמו", אזי בכדי להביא את משיח בפועל, צריכה להיות  

"קידוש לבנה מתוך כוונה מיוחדת למהר ולזרז עבודה שקשורה עם "משיח צדקנו עצמו", 

  . לכא משיחא"ולפעול תיכף ומיד ביאת דוד מ

  

  בקשת מלכות דוד בדורנו 

  ויש להוסיף ביאור והדגשה במשמעות האקטואלית של הדברים: 

רצון של בני ישראל לאורך הדורות בגלות, כשלא היתה מלכות בית דוד בגלוי ובפשטות, ה

  לחזרת מלכות דוד לישנה.בקשה כללית דוד התבטאה בעיקר בציפיה ו במלכות

. כנאמר לפני  זמן הגלות  סוף מדבר בעיקר על . את דוד מלכם", הפסוק הנ"ל, "ובקשו . אך 

  .םאין מלך ואין שר ואין זבח ואין מצבה ואין אפוד ותרפי  ,ימים רבים ישבו בני ישראל  כן, "

ולכן יש בפסוק זה משמעות,    ישובו בני ישראל ובקשו את ה' אלקיהם ואת דוד מלכם".  אחר

 .לקראת חזרה בפועלשהפסוק מדבר על הזמן בו מלכות דוד  ,13כפי שמשמע במפרשים

קשת ישראל למלכות דוד אינה רק ציפיה לחזרת המלכות באופן  אותו זמן בבלפי זה מובן שו

, ובני ישראל מתקבצים סביבמלך מבית דוד, ש, כללי, אלא בקשה המכוונת לאדם מסויים 

, שהוא יהיה להם לאדון והם  שבין ישראל לבית דודהברית הישנה  רוצים לחדש על ידו את  ו

יבקשו שאלתם כי הוא   ומִעמו "יבקשו את מלך המשיח הבא מזרע דוד, . היו לו לעבדיםי

  ."ימשל בם

ומשיח צדקנו נמצא עמנו  אנו כעת נמצאים בסוף זמן הגלות, שהרבי אומר ש  בנוגע אלינו,ו

. מובן, שכעת זהו הזמן המתאים להתקבצות סביב מלך המשיח וההתקשרות  14בגלוי כאן 

יחי  , בהכרזה ' 15בסגנון הרגיל אצל חסידים תמתבטאה התקבצות והתקשרות עמו, כנ"ל. 

  '. אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד 

  .16בענין של "ובקשו את ה' אלקיהם ואת דוד מלכם" "כוונה מיוחדתאולי גם זה נכלל ב"ו

 
  מצודת דוד על הפסוק.ראה תרגום יונתן, משמיע ישועה לאברבנאל, ו 13

(ש"פ וירא תשנ"ב). "ישנו כבר המלך מבית דוד   "ישנה לא רק המציאות דמשיח, אלא גם ההתגלות דמשיח 14
  בחזקת שהוא משיח" (ש"פ שמות תשנ"ב). 

 על יסוד הדברים האמורים בשיחת ב' ניסן תשמ"ח. 15

ולהעיר, שבתקופה הקודמת לשיחה זו, התנהל על ידי נשי חב"ד מבצע של החתמות על הצהרת קבלת המלכות    16
ת ה' אלקיהם ואת דוד מלכם", וכפי שהציגו זאת בפני הרבי של הרבי כמלך המשיח, תחת הסיסמה "ובקשו א

בסוף חודש תשרי תשנ"ב (במעמד 'שליחות מצוה לצדקה'). מבצע שזכה לגרום נחת רוח לרבי, וקיבל ממנו  



 *  

לעופר  "קול דודי הנה זה בא . . דומה דודי לצבי או    17בעת קידוש לבנה הפסוקעוד אומרים  

פירשו שה"דוד" האמור בפסוק, הוא מלך המשיח המתגלה לישראל   18וחז"ל. האילים"

ומבשר להם לישראל על הגאולה הקרובה. והרבי בשיחות מוסיף ומדגיש תיבת "זה" 

האמורה בפסוק, שכדרשות חז"ל בכמה מקומות, מורה תמיד על מציאות גלויה וברורה 

כאן, בפסוק "הנה זה בא", שרומז למצב בו מלך ע. וכך גם בשאפשר להורות עליה באצ

  המשיח נמצא בינינו בצורה גלויה עד שאפשר להורות עליו באצבע.

שיח  הזכיר פסוק זה ומדרש זה בהקשר אקטואלי, שעתה הוא הזמן שמ 19ובריבוי שיחות

מבשר לישראל על הגאולה, ועתה הוא הזמן שבני ישראל מורים באצבע על מלך המשיח 

  בא". "הנה זה 

אודות כיסוי משיח  בהמשך לזה דורשים חז"ל , "דומה דודי לצבי",פסוקהמשך ההנה ו

לאחר התגלותו: "מה צבי זה נראה וחוזר ונכסה נראה וחוזר ונכסה . . כך גואל האחרון  

היינו, שלאחר שגואל האחרון מבשר לישראל על הגאולה,   נגלה להם וחוזר ונכסה מהן".

  .20ותו השלמה בגאולה בפועל ממשהוא נכסה מהן, קודם התגל

 
שהדברים בשיחה אודות "ובקשו את ה' אלקיהם ואת דוד מלכם", באו במדה   סברה לומר עידודים וברכות. ו

  מסויימת כהמשך לכך. 

פרט כשמתבוננים בשיחות שבאו בהמשך לשיחה זו, כולל שיחות ש"פ וירא וש"פ חיי"ש תשנ"ב, שם דיבר  וב
בתוכן דומה, שהסתיימה העבודה וכו', והמשיך שכעת יש כבר הגילוי של משיח צדקנו, הוא "כ"ק מו"ח אדמו"ר  

יח צדקנו, ובאותן שיחות (כפי  נשיא דורנו, המשיח היחיד שבדורנו", ולכן הדבר היחיד שנותר הוא לקבל פני מש
הענין    שזהו דוד מלכם",  ה' אלקיהם ואת  "ובקשו את     שמופיע בהנחות הבלתי מוגהות) קישר זאת עם אותו פסוק,

  כ"ק מו"ח אדמו"ר".קבלת פני השכינה וקבלת פני של "

מה שכתוב ובקשו את ה' אלקיהם ואת דוד מלכם   כבר נתקייםוראה ג"כ שיחת ש"פ וירא תשנ"ב, שם נאמר: " 
(כפי שאמרנו בקידוש לבנה דחודש מרחשון)". וע"פ הנ"ל אולי יש לומר, שהאמירה "כבר נתקיים" מכוונת (לא  
רק לקידוש לבנה שערכו באותו חודש, שזה הרי היה גם בכל החדשים והשנים שלפני כן, אלא) לענין מיוחד  

  מיוחד של "ובקשו . . את דוד מלכם", כנ"ל.  שנתחדש באותה העת, המבצע ה 

  שיר השירים ב, ו.  17

  שיר השירים רבה על הפסוק.  18

 ראה שיחת ש"פ בלק תנש"א, ובכ"מ.  19
לסנהדרין (לח, א), שנעמד על מאמר חז"ל "אין בן דוד בא עד שיכלו שתי בתי   וראה חידושי אגדות מהרש"א 20

אבות בישראל, ראש גולה שבבבל ונשיא שבארץ ישראל". ולפי זה מפרש שמיעוט הלבנה מרמז (לא על תחילת  
הגלות שבטל מלך מבית דוד, וכפי שמשמע מפשט דברי חז"ל שהובאו לעיל בנוגע לצדקיה, אלא) על סוף זמן  

גלות: "אחר שתכלה ממשלת מלכות בית דוד לגמרי, דאף ראש גולה בבבל ונשיא בא"י יכלו, שוב יתחדש  ה
 מלכותו". 

ועל פי זה מפרש המהרש"א את הסימן שעשה רבי לקידוש החודש: "ולזה אמר ליה רבי שלח לי סימנא דוד מלך  
שיכלה, הנה מצד אחר הוא סימנא טבא,  ישראל כו', רצונו לומר, דאף שהכיסוי של הלבנה הוא סימן רע לנשיאות  

  דדוד מלך ישראל חי וקים, שאחר שיכלה הנשיאות, יתחדש מלכותו ויצמח קרן דוד".

ואולי יש לומר בדומה למהרש"א, אך בדרך אחרת: "שתכלה ממשלת מלכות בית דוד לגמרי" הכוונה היא (לא  
ת בית דוד על ידי המנהיגים שבכל דור,  רק על הזמן שבטלה משרת ראש הגולה, שגם אחר כך יש המשך למלכו



באמירת פסוקים אלו בקידוש לבנה, אנו מביעים בטחוננו, שכשם שהירח חוזר יש לומר, שו

ונגלה אחר כיסויו, וכשם שהצבי חוזר ונגלה אחר כיסויו, כך מלך המשיח ישוב ויתגלה  

  תיכף ומיד ממש. אחר כיסויו.

 

 
כמבואר בפרקים הקודמים, אלא בעיקר) כנ"ל, על התקופה בה משיח נכסה ואז כאילו בטלה לגמרי מלכות דוד,  

  ועל זה בא הסימן של חידוש הלבנה, שישוב ויתגלה. 

 


