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יתרופרשת
 הילולא של צדקנית

זהו היו� בו כל מה שעשה ופעל מאיר בעול� בגלוי� יהודי� יו� השנה לפטירת אד� הוא יו� של עליה לנשמת הנפטראצל

אול� הכוונה בירידה זו היא לצור עליה נעלית בהרבה יותר� הסתלקות הנשמה מ� הגו�האמנ� זהו היו� בו היית� ובשלמות

 שתהיה בגאולהההמטרה הסופית של ירידה זמנית זו היא העליי� וה� לאנשי� שהיו קשורי� אל אותו אד��ה לנשמה ה� עלי–

 הרבה מעבר למה שהיה–ואז תהיה הנחמה באופ� המושל� ביותר�ההאמיתית והשלמה כאשר כל המתי� יקומו לתחיי

�קוד�

מושקא! חד כאשר מדובר על יו� הסתלקותה של הרבנית חיהעניי� זה של התעלות הנשמה וכל הקשורי� אליה שיי במיו

בכ�צ$הרבי הריי� ובתו של הרבי הקוד��א$אשתו של הרבי שליט#" שכ� מלבד שהייתה צדיקה�&%ח$ב שבט תשמ$שנפטרה

הרי– נשיא מלשו� התנשאות והתעלות–ובהיותה בתו של נשיא הדור� הרי היא יש לה ג� את זכותו של אביה� בזכות עצמה

�עד להתעלות שבגאולה האמיתית והשלמה� העליה שהיא פועלת היא לכל הדור כולו

 תארי מיוחד
זהתארי כפי מניי� החודשי�# שהוא החודש האחד עשרה–ב שבט$בכ� פטירתה של הרבנית הוא משמעותי מאוד בהקשר

&�שתכליתו היא דירה בתחתוני��ל� קשורה לכל עניי� בריאת העו''משמעות המספר %� שמתחיל מניס�� על פי תורה

ב קדושות על מנת לברוא עול� גשמי( ספירות()'והאור האלוקי שבו הוא נברא הצטמצ� דר� מאמרות)'! העול� נברא

ב$עצמותו של הקב� לעומת זאת� מבטא את הצמצו� והגבול)'המספר� ומוגבל כאשר� המסמל את הבלי גבול�''!ה מתבטאת

ההמטרה היא להכניס כ�� ולחבר� לדבר אחד)'!ב''! את של� א� הדרגה�''מספר החודש מבטא את דרגת גילוי האלוקות

לה* לעול�( להכניסה(ומטרתנו היא� שבעצ� היא מעל העול� �(להפו את העול� לדירה

ה� במת� תורה� דבר זה מתבטא ג� בעשרת הדברות המוזכרי� בפרשת יתרו �רוחניות בה התבטלה הגזרה של ניתוק בי

לה� לגשמיות !(ב� הקדושה לעול�( המשכת(!(א� לש� כ יש צור בשני ענייני��(נית� הכח להתחיל להכי� מהעול� דירה

לאלוקות( דירה(ו( כלי(הכח לעשות מהתחתו� %� כפי שקרה במת� תורה#הכנת התחתו� שיהיה כלי לגילוי אלוקות ולא יתבטל

הי� הוא רק על ידי עבודתנו אנו �א מטרת הבריאהוזו

זה� אנו מסיימי� את העבודה הזאת של בני ישראל בכל הדורות� הדור האחרו� לגלות והראשו� לגאולה� בדורנו זה ודבר

ה–צ$מתבטא ביו� ההילולא של הרבי הריי ה)'! ביו� �''! בחודש

ה� חודש הוא מלשו� חידוש� יו� עניינו אור של)'! א� כ� תארי זה משמעותו גילוי האור של  כפי שהוא קשור בחידוש

ה �''! דרגת

 שלש תקופות
� שלבי�+ להביא את הגאולה ישנ� דורנובעבודת

ה�א ה)'! היו� תש''! לחודש �צ פה בעול�$ סיו� ושלמות תקופת עבודתו של הריי–י$ בשנת

ה� היו� שלמחרת�ב ה''! היו� מי% היו� השל� הראשו� לאחרי ההסתלקות#�''! לחודש בש$ובפרט א$נת תשיא שבט

�ר הזק�$ הדור השביעי מאדמו– כשהתחילה תקופה חדשה–&% שאז הרבי קיבל על עצמו את הנשיאות#"

כ$התקופה לאחר הסתלקות בתו של הרבי הריי�ג �ח$ב לחודש שבט תשמ$צ ביו�
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ההתקופה הראשונה �)'בדרגת אבל העול� עדיי��''! היא סיו� ושלמות עבודת ההכנה בעול� כדי להכינו לקבל את דרגת

ה � עוד לא חדרה בגלוי בעול�''! דרגת

הההתקופה השניי ה''! היא כאשר ה)'! כבר פועל ג� בתו י( יו�( עד שג� � הוא התבטל�)'אול� אז כאילו אי��א$הוא

ב �''! ונכלל

ה�)' נשאר)'!ה� היא השיא�התקופה השלישית דר� זאת� בכל תקפו''!ובכל זאת נכנס בו גה גבוהה יותר על ידי שמתגלה

דבר שמתבטא במספר� ולכ� היא יכולה לחבר את שניה� כמות שה��%''#ולמעלה ג� מבלי גבול�%)'# שלמעלה מגבול''של 

ה–''שהוא פעמיי��% בשבטב$כ#,, מה''! וכולל את דרגת כ��''! שלמעלה זו� למעלה מהבלי גבול ג� לכ� בתקופה

ר� נסתיימה כבר כל העבודה �ק להיות מוכני� לקבלת משיח צדקנווצריכי�

(-מושקא!חיה(מה הפרוש
�(מושקא! חיה(מבטא ג� שמה של הנפטרת� את אותו איחוד של הדרגה שלמעלה מהכל ע� העול�

ל!שכל#המחיה אותו ומתחלקת לעשר כוחות הנפש� רומז על החיות הפנימית שבאד�� מלשו� חיות–חיה �+! המתחלק

של%�(תפארת וכו� גבורה� חסד� המידות.!ו� דעת� בינה� חכמה �)'זוהי הדרגה

כמו אוכל#אול� הוא אינו נכנס לתו הגו�� וגור� תענוג� משיב את הנפש� כידוע� הריח� זהו ש� של בוש�–מושקא

 הנשמה ועד לעצ�� שאינ� בהתלבשות בגו�� זה רומז על הכוחות הנעלי� יותר שבנשמה�(מקי�(אלא בבחינת% למשלהושתיי

של�ה בעצמו$ המאוחדת ע� הקב– �''זוהי הדרגה

כפי�''!ה� המקי�� כאשר שתי השמות באי� כשמו של אד� אחד הרי הדבר מורה על חיבור ואיחוד שני הענייני� יחד

� כוחות הנפש)'! שהוא מתלבש באופ� פנימי בגו� וב

ה מכ( מרש�(זהו בעצ� ג� על ידי כ שעצ� הנשמה של היהודי� שבטב$ליכולת לפעול את החידוש הזה שמתחיל

של! הרי זה נות� לו את הכח לפעול בעול� את הגאולה� מתאחדת ע� עשר כוחות הנפש  עצמותו ומהותו–'' המשכה וגילוי

ה� יתבר �)'! בתו

 הגאולה והנשי�
נ רז� כ הוא ג� בנוגע לגאולה העתידה� שי� צדקניות שהיו באותו הדורכש� שיציאת מצרי� הייתה בשכר אי�$ל$כמאמר

צ השתדל כל כ בחינו והדרכת נשי ובנות$זו ג� הסיבה שהרבי הריי$� הדורות נגאלי� אלא בשכר נשי� צדקניות שיש בדור

/ שהרי בזכות� באה הגאולה–ישראל

ה� הגאולה קשורה לנשי� דווקא כש� שבדירה כפשוטה עיקר שלמותה� יא שלמות של דירה בתחתוני�משו� שהגאולה

ג�� לא רק משמשת את האד��$דירה נאה$היא כשהיא  לה$� מרחיבה דעתו של אד�$אלא רק–( כ ג� בדירה  העיקר הוא לא

!וה� הרוחני� הגשמיה�! ועיקר נוי ויופי הדירה� אלא מהדרי� בכ ומוסיפי� בכ באופ� של נוי ויופי� את צוויושמקיימי�

כ�תלוי באשה שהשפעתה נמשכת ג� לאחר� על אחת כמה וכמה בנוגע לבתו של נשיא הדור� וא� בנוגע לכל הנשי�

שבהתנהגות� ה� משמשות דוגמא חיה שה� התחנכו� ובפרט על ידי התנהגות� של בנות ישראל הקרויות על שמה� הסתלקותה

�ולכ� פתיחת תקופה זו קשורה אליה דווקא�העל פי הוראותיה ובדוגמת� לפי רוחה

$דירה נאה$מצוות הנשי� עושות
לה� למעשה העובדה שהאשה היא העושה את הדירה לנאה בגשמיות  עיקר–( נובעת מהעובדה שג� בעשיית הדירה

בכמודגש במיו� העבודה תלויה בנשי ובנות ישראל שדווקא ה� מכניסות יופי ואווירה של חו� וקדושה בבית  המצוות+! חד
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� מצוות� וטהרת המשפחההכשרות האכילה והשתיי� הדלקת נרות שבת קודש ויו� טוב� העיקריות שעליה� נשע� ע� ישראל

$ אלא–לא רק דירה לו יתבר#הפועלות שיהיה טהרה� של כשרות% רוחני וגשמי#חדורי� ביופי�$כלי� נאי�$ו$ דירה נאה%

�וקדושה

היא מחדירה�הג� הוא תלוי בא� היהודיי� וזהו היסוד לחייה�� קדושהתו הוא חמימות ואווירשעיקר� ג� חינו הילדי�

ולמשל במנהג� של נשי� יהודיות לשיר לתינוקותיה� שירי ערש על כ שהתורה היא� בה� מקטנות את החיות בתורה ומצוות

 מחדירה בה� את התענוג והחו� בקיו�– בטבעה ע� העדינות והאהבה שישנה� הא��(הכי יפה וכו� הכי מתוק� הדבר הכי טוב

דבר שג� לאחר התבגרות הילד משאיר בתוכו אהבה פנימית ויוקר כלפי כל הענייני� של תורה ומצוות וכ� התורה והמצוות

$�דירה נאה$(� נוי(קיומ� הוא באופ� של 

של�ת הדלקת נרותרואי� בגלוי במצוו� ובכל ענייני יהדות–את העניי� של החדרת היופי בדירה המחדירה בבית אור

�וה� ברוחניות� ואת בני הבית כול� ה� בגשמיות� המאיר ומייפה את הבית� קדושה וחו�

בגשמיות% מושקא#וריח טוב% חיה#בכדי שהדירה תהיה נאה יש צור שיהיה בה חיות� ש� הרבנית רומז על כ בפשטות

ב� ה� בביתה הפרטי�יה בפעולותהזאת עושה האשה היהודיי� וברוחניות �דירה מושלמת בה שורה� בעול�$ דירה לו יתבר$וה

�ה בגלוי בדרגה הגבוהה ביותר$הקב

של�ה$הקב� גורמת הנאה ותענוג אצל בעל הדירה האמיתי� פעולת� של הנשי� $ אורו של משיח$ומביאה עד השלמות

ש� בגאולה האמיתית והשלמה$ רוחו של משיח$ו �בשכר נשי� צדקניות בישראל� ו� הפסק בינתיי�נשמות בגופי� בלי

%ב$נשת(ה�$ב יבר ישראל$קונטרספ$ע#

B

"þš−¼í êîí í¾¼ôí "-íì−¾ë −ëþí ê−ëô¾ ñ¼îõñ ³îêþîíí  

•ñ− ³îòëî −òë ñ¾ µîò−ìí ì¬¾ šîï−ì ê¾îòë ³îëî¬ ³î¬ñìí ñëšñêþ¾ ,−ò¬šô ñìí ó−ò¬š.
•ñ¾ôîì î−í− ðñ− ñ×ñ¾ êðîî)ó−õ½îò ¾ðîš −þõ½î(,þîð−½,ê−ò³î íšð® ³õîš.

•ñó−¾òí ³îî®ô óî−š ³ê šïì)³îþò ³šñðí ,³îþ¾× ,íìõ¾ôí ³þí¬(,³îñð³¾í ññî× 
³ë¾ ³îþò îš−ñð− ³îò−ëô öí îë ñ−èíô ³îðñ−¾,³îþìê ñ¼ óè íï ñ×ë ¼−õ¾íñî.

•ñîòëî ó−¾ò ñ¼ ¼−õ¾í ³®õíî ³îî®ôî íþî³ −ò−−ò¼ ñ×ë ³îõ½îò ³í®îì ³îò−−¼ôí.
•ñ−ô®¼ô ³î¾¼ ,íñ ¬¼ô ¾ðšô −³ë−ë½ôî −³−ëô ’−îò ñ¾ öõîêë.
•ñíþî³ ñ¾ ó−ò−−ò¼ ³−ëë þðì ñ×ë ½−ò×í ,ó−ð½ì ³îñ−ôèî íñ−õ³.

•ñíñîêèí ³êëíë ³î×ïí ñ¼ ó−þìê þþî¼ñî þþî¼³í 
³î−òšð® ó−¾ò −ð− ñ¼.

שמדברי הרבי בשיח#משיח מנח� שמו %פ יתרו$ת

(י�%ראשי תיבות משיח#(מ שבאותו הדור ישנו הגילוי דשלשת�–לדורנו זה וכ� יש לומר בנוגע�הציטוט מהשיחה
דב# %�דור�#(דו%ר$שמותיו דכבוד קדושת מורי וחמי אדמו( ראשי תיבות

ד� בהקשר לגאולה( מיד(מדובר בקטע על פענוח ראשי התיבות של המילה�ההסבר % דור�#בסו� המילה( כאשר האות
� בהערה מפנה הרבי לגמרא במסכת סנהדרי� וכותב–משיח"(מ� בה קיימי� באותו דורמורה ששני האישי� הרמוזי�

ש$ י�$נח� שמומלהעיר � יוס� יצחק–(והרבי הקוד� ששני שמותיו מתחילי� באות
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ביאור מושגי�
דירה בתחתוני�

לו$נתאווה הקב$ה את העול� היא כדברי המדרש$עיקר התכלית לשמה ברא הקב� לפי המבואר בתורת החסידות ה להיות
ו$ הקב–$ דירה בתחתוני� � בכל תוקפו ובכל עצמותו בתו תוכו של העול� הזה הגשמי והתחתו�$ לדור$ה רוצה כביכול לבוא
מכניס בה� הוא� ומקיי� בה� מצוות� כאשר הוא לוקח דברי� גשמיי�� על ידי עבודתו בתורה ובמצוותיהודיהאת זאת עושה

�ה אל תו העול�$את הקב( מכניס(בכ הואו� קדושה

לא� בי� העול� לאלקות� והבדל ברור בי� גשמיות לרוחניות( גזירה(עד אז הייתה� האפשרות לכ ניתנה לישראל במת� תורה
�ה ירד על הר סיני$כאשר הקב� רק במת� תורה�ה האי� סופי בתו דבר גשמי ומוגבל$אפשרות להכניס את הקבהייתה שו�

� הוא נת� בכ את האפשרות להכניס את הקדושה לתו העול� הגשמי והמוגבל

 שלא היה�לכ� פעל מת� תורה באותה שעה ביטול מוחלט בעול�ה$בכוחו האי� סופי של הקב�$מלמעלה$רק( אבל זה הי
שה$רצונו של הקב� לכ� ג� לא נשארה קדושה בהר סיני עצמו�(וכו$ עו� לא פרח� צפור לא צווח$– מוכ� לכ $ תחתוני�$ה הוא

� יעשו בעצמ� את הדירה לו יתבר על ידי עבודת� בתורה ומצוות ואז ג� העול� לא יתבטל מגילוי הקדושה

ה ה$כאשר הקב� מגיעי� לתכלית הבריאה בגאולה האמיתית והשלמה$ תוני�דירה בתח$על ידי עבודת כל הדורות בעשיית
ה$ככתוב� ישכו� בעול� בכל תוקפו ובכל עוצמתו בגילוי ה( ונגלה כבוד $�דיבר( וראו כל בשר יחדיו כי פי

עשרה-עשר ואחת
�א בעשרה מאמרותהעול� נבר� אול� זוהי שלמות השייכת לגדרי והגבלות העול�� המספר עשר מבטא ביהדות שלמות

קדושות על מנת לברוא עול� גשמי ותחתו� בו הנבראי� מרגישי�( ספירות(והאור האלוקי שבו הוא נברא הצטמצ� דר עשר
�להתקיי� בגילוי אור אלוקי נעלה יותר% כרגע# א� אינ� מסוגלי�–ויתרה מכ� את עצמ� כישות נפרדת מהאלוקות

מ$ אחד$ה–''לעומתו המספר כמו שכתוב בזוהר�ה בעצמו שהוא אי� סו� ובלי גבול$ מבטא את הקב!$ עשר$השלמעלה
$�לא� הספירות)' מעל–הוא אחד שאינו בחשבו�%ה$עצמותו ומהותו של הקב# אתה–$ אנת הוא חד ולא בחושב דרגה

�נתפסת

ה ה)'!תכלית הכוונה היא לחבר את י$ דירה$ לעשות–''! ע� בתו העול�%''#תבר הבלתי מוגבל לחלוטי� לעצמותו
 ��ה ישכו� בעול� בכל תוקפו ובכל עוצמתו בגילוי$כאשר הקב� בשלמות הגאולה האמיתית והשלמה( זה יהי%�)'#הזה התחתו

תאריכי� בחודש שבט
תש( בי ר$ האדמו�$צ$יהרי$המכונה בקיצור#ר רבי יוס� יצחק$נפטר האדמו� היו� העשירי בחודש האחד עשר�י$שבט

בי#א$שלמה הפצירו החסידי� ברבי שליט במש שנה%�הקוד� � אול� הרבי סרב� לקבל על עצמו את הנשיאות%א ניס�$שנולד
י� רק במלאת שנה להסתלקות חמיו לי� שבט( במוצאי –צ$כאשר חזר הרבי מאוהל הריי� בשעות הערב�א$תשי�א שבט$אור

�למעשה קיבל על עצמו את הנשיאותובכ (� מאמר חסידות(הסכי� לומר

ה ה''!בשיחה מסביר הרבי כי מכיוו� שעניינו של דורנו זה הוא לסיי� את הכנסת לכ� מתחילה נשיאותו� בגאולה)'! בתו
הי$ביו� הי ג��א$א בשנת תשי$א לחודש �ה� הרבי מל המשיח#והתחיל( נולד(לכ חודש#א לחודש הראשו�$בי%''! שעניינו

�ביו�%ניס הי$בא לנשיאות בגילוי �א$א בשנת תשי$א בחודש

השיחה המצורפת�צ$ובתו של הרבי הריי�א$אשתו של הרבי שליט� מושקא!ח נסתלקה הרבנית חיה$ב שבט תשמ$בכ
והרבי מבאר בה כי החל מהסתלקותה� נאמרה בקשר ליו� ההילולא הרביעי של הרבנית$% קונטרס ב יבר ישראל$המכונה#

�וצרי רק לקבל את משיח בפועל ממש� בה הכל מוכ� כבר לגאולה�ת החלה תקופה חדשהשל הרבני


