
                        כ"ה שבט )21.2(

התגלות המשיח
כן,  אם  המשיח.  להיות  שראוי  מי  ישנו  דור  בכל 
מציאות המשיח קיימת כפשוטה בכל דור, ואילולי 
התערבו עניינים בלתי רצויים מונעים ומעכבים, כבר 
אולם  קודמים.  בדורות  ובא  מתגלה  המשיח  היה 
היום כבר התבטלו כל המניעות והעיכובים, והמשיח 
נמצא כבר בגילוי. צריכים רק לקבל את פניו בפועל 

ממש.
)ע"פ דבר-מלכות וירא תשנ"ב סעיף יד(

                                    כ"ו שבט )22.2( 

מצייתים ומבינים
עם ישראל קיבל את התורה בהר סיני במעמד נשגב 
אנו  רואים  מכן  לאחר  מרומם.  אלוקי  גילוי  ותוך 
"משפטים",  הקרובה,  בשבת  נקרא  אותה  בפרשה 
הדגשה  תוך  התורה  חוקי  את  מלמד  רבינו  שמשה 
 – האנושי  בהגיון  המובנים  חוקים  אותם  שגם 
מקורם בתורת ה', וקיומם צריך להיות בשל הציווי 
האלוקי ולא בגלל הבנת שכלנו הדל, אלא שהתורה 
בשכל  להבין  זו  יכולת  שכלנו.  תוך  אל  גם  חודרת 
ותתגבר  תתעצם  האלוקיות  המצוות  את  האנושי 
בגאולה הקרובה. כנאמר: "כי מלאה הארץ דעה את 

ה' כמים לים מכסים" )ישעי' יא,ט(.
)ע"פ דבר מלכות ש"פ משפטים תשנ"ב סעיף ה(

                                     כ"ז שבט )23.2(

הדלקת נרות וצניעות
בהמשך למדובר בפתגמים הקודמים על מעלתן של 
נאמר  אשר  נפלא  עניין  בזה  נוסיף  צדקניות,  נשים 
אשת  נביאה  אישה  "ודבורה  הנביאה  דבורה  על 
לפידות". הכינוי "אשת לפידות" ניתן בגלל שהייתה 
הנרות  להדלקת  )"לפידות"(  פתילות  מכינה 

שמדליקה  הנרות  להדלקת  רמז  זהו  במקדש. 
כל אישה ובת בכל ערב שבת וחג, שבזה היא 

ומוסיפה  הפרטי  ה"מקדש"  את  מאירה 
אור של קדושה בעולם כולו.    ראה/י 

המשך  העניין בעמוד הבא

                                    כ"א שבט )17.2( 

היום לפני כניסת שבת נדליק נר נוסף, 
נר נשמה לכבוד יום ההילולא של הרבנית חיה 

מושקא בת אדמו"ר רבי יוסף יצחק 
הנשים מובילות בגאולה

מודגשת  ישראל  עם  בתולדות  מרכזיים  בעניינים 
מעלת הנשים: בפרשת "יתרו", אותה נקרא בשבת, 
נאמר למשה רבינו כהכנה למתן תורה, "כה תאמר 
"ותגד   – מכן  לאחר  ורק  הנשים,   – יעקב"  לבית 
מלתרום  נמנעו  הנשים  הגברים.   – ישראל"  לבני 
לתרום  הראשונות  היו  הן  ומאידך  העגל,  לעשיית 

למשכן.
כמאמר  לנשים.  יתרון  יש  השלמה  בגאולה  גם  כך 
נשים  בזכות  אלא  נגאלים  הדורות  "אין  חז"ל: 
שורשן  יתגלה  בגאולה  ועוד:  שבדור".   צדקניות 
של  מזה  יותר  גבוה  שהנו  הנשים,  של  הרוחני 

הגברים. "אשת חיל – עטרת בעלה". 
זו גם הסיבה שהתקופה האחרונה לקראת הגאולה 

מתחילה ביום פטירת הרבנית דווקא.
הבית  עיקר  היא  הבית",  "עקרת  היא  האישה 
היהודי, והיא זו הגורמת שהעולם יהיה )לא סתם 
מכניסה  היא  להקב"ה.  נאה"  "דירה  אלא(  דירה, 
בתוכו אווירה של קדושה וחמימות וחיות ביהדות. 
לנשים:  המיוחדות  המצוות  שמירת  ע"י  ובפרט 
)רצוי  קטנות  בנות  ע"י  גם  שבת  נרות  הדלקת 
שהבת תדליק לפני האם, כדי שהאם תוכל לעזור 
חינוך,  המשפחה,  טהרת  המאכלים,  כשרות  לה(, 
ועשיית הבית לבית-מקדש, ע"י שמכניסים לתוכו 

סידור חומש וקופת צדקה.  
הנשים  מושקא":  "חיה  בשם  מרומז  זה  וגם 
והתלהבות  וחמימות  )חיה(  חיות  בבית  מכניסות 
)מושקא(.  נעים  בשמים  ריח  וגם  קדושה,  של 
הנשים משרות בבית אווירה נעימה וחיות יהודית. 

ובזכות נשים צדקניות תבוא הגאולה.
  )ע"פ דבר-מלכות כ"ב שבט תשנ"ב( 

                                  כ"ב שבט )18.2( 

הילולת הרבנית הצדקנית מרת חיה מושקא, 
רעייתו של הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח 

יום התחלת התקופה החדשה לקראת הגאולה

נותן בכל עת
בפרשת  המתואר  המרכזי  האירוע  הוא  תורה  מתן 
מזכירים  אנו  זו.  בשבת  קוראים  אנו  אותה  יתרו, 
את מתן תורה בכל בוקר,  ומברכים "ברוך אתה ה' 
נותן התורה". באמירת "נותן התורה" בלשון הווה 
)ולא "שנתן את התורה" בלשון עבר( אנו מדגישים, 
פעמי  חד  אירוע  רק  הייתה  לא  התורה  נתינת  כי 
שהתרחש בעבר, אלא זהו אירוע מתמשך שקיים כל 
העת – בכל רגע נותן לנו הקב"ה את התורה מחדש. 
"משה  ישנו  רבינו.   משה  התורה,  למוסר  בנוגע  וכן 
רבינו.  משה  של  המשכו  המהווה  דור,  בכל  רבינו" 
בעולם,  אלוקי  גילוי  שהיא  התורה,  את  מוסר  והוא 

איכפת לו מביאת משיח
להתוועדות  מקשיבה  חיה-מושקא  הרבנית  כשהייתה 
הרבי שליט"א מלך המשיח, שהועברה אליה ב'שידור', 
אודות  בהתרגשות  מדבר  הרבי  את  שומעת  והייתה 
 - וכדומה  יחדים  אל  או  ציבור  אל  מסויימת,  התנהגות 

הייתה מפטירה, כמעט בכל פעם:
"הוא חושב שכולם קרובים אל הקב"ה כמוהו", או "הוא 
חושב שלכולם איכפת ביאת המשיח כמו לו", ולעיתים 
הקב"ה  אל  שקרוב  משהו  יש  "וכי  מסיימת:  הייתה 

          )מלוקט מ"הקצרים" לר' מנחם הרמן(
כמוהו?"

לבני ישראל בהווה. 
משה  כך  הראשון(  )הגואל  בדורו  רבינו  משה  כמו 
מלך  שליט"א  מליובאוויטש  הרבי  שבדורנו,  רבינו  
בדברי  העצום  השפע  הגאולה.  דור  נשיא  המשיח, 
כולו  העולם  ואת  אותנו  מכינים  הרבי  של  התורה 
משיח",  של  "תורתו  בעולם,  האלוקי  הגילוי  לשיא 
מפי  שנשמע  והמאירים  הנשגבים  התורה  חידושי 
הרבי שליט"א בגאולה האמיתית והשלימה בקרוב 

ממש.
)ע"פ דבר-מלכות יתרו תשנ"ב(

השלב האחרון לגאולה
אנו  יתרו,  בפרשתנו,  המופיע  תורה  מתן  בסיפור 
קוראים על "עשר הדברות" ועל מה שמעבר להן. 
ל-10  שמעל  הקב"ה  הוא  אלוקיך"  ה'  "אנוכי 
הוא  שאיתן  המאמרות  מ-10  ולמעלה  הדברות 
לקחת  ישראל,  בני  תפקידנו,  העולם.  את  ברא 
הדברות  שב-10  המיוחד  את  בחיים  שלב  בכל 
והמאמרות, הוא הקב"ה, ולגלות אותו במציאות 
הגשמית והחומרית של העולם. מתברר, שהנשים 
אשר ממּונות על העשיה הגשמית שבבית היהודי, 
הטובה  בצורה  זאת  לבצע  הכוח  את  להן  יש 

והמושלמת ביותר.
חיא  הרבנית  של  ההילולא  יום  שבט,  כ"ב  היום, 
שליט"א  מליובאוויטש  הרבי  של  רעייתו  מושקא 
מלך המשיח. מחדש לנו הרבי דבר עצום מתאריך 
לעבודה  קשור  בהיותו  שבט"  "כ"ב  זה  נפלא 
השלב  החל  זה  מיום  בישראל.   דגולה  אשה  של 
השלמה.  הגאולה  לקראת  והאחרון  השלישי 
בגאולה יהיה העולם כולו מוכן לגלוי של הקב"ה, 
הקבלה  כדברי  אז,   ."10" העולם  בתוך  ה"11", 
והחסידות תושלם ה"דירה לו יתברך בתחתונים", 
הזה  העולם  בתוך  עוצמתו  בכל  ישכון  הקב"ה 
לשיאו  יגיע  אז  לכך.  ראוי  "כלי"  שיהיה  הגשמי, 
החיבור בין ה-10 )העולם שנברא ב-10 מאמרות 
ויש בו 10 ספירות( עם ה-11 - ה-1 שלמעלה מה-

10, הקב"ה עצמו, שהוא אין סוף.     ראה/י המשך  
             העניין בעמוד הבא

                                    כ"ג שבט )19.2( 

 משה ואליהו יחד
את  ישראל  לעם  לבשר  הנביא  אליהו  יגיע  כאשר 
בשורת הגאולה, יבוא עמו משה רבינו. וכך נאמר 
למשה:  הקדוש-ברוך-הוא  לו  "אמר  במדרש: 
כך   – הזה  בעולם  עליהם  נפשך  שנתת  כשם 
הנביא,  אליהו  את  להם  כשאביא  לבוא,  לעתיד 

שניכם באים כאחת".
)דברים רבה סוף פרשה ג(

                          כ"ד שבט )20.2(

צעצועים מתאימים 
מן  כבר  טועמים  לגאולה  הסמוך  שבזמן  מכיוון 
לכן  המשיח,  בימות  שתהיה  הרוחנית  ההתעלות 
ורק  אך  להשתמש  עתה  כבר  וכדאי  מאד  חשוב 
נפש  על  חיובית  שמשפיעים  טהורים  בציורים 
צעצוע  כשקונים  שליליים:  בציורים  ולא  הילד 
לתינוק, יש להקפיד לקנות רק צעצועים  בדמות 

לילדים  שמכינים  בחוברות  טהורים.  חיים  בעלי 
יופיעו רק בעלי חיים טהורים, וכדומה.

)ע"פ לקוטי שיחות כרך כ"ה ע' 113(  

נשמת הרבנית הצדקנית 
חיה מושקא בת רבי יוסף יצחק זיע"א

ויתקיים בה: "הקיצו ורננו שוכני עפר" והיא בתוכם. תמליץ  גאולה 
בחסד וברחמים ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח לכלל ישראל 

ירושלים   זמני השבת כ"ב שבט )18.2(    
    הדלקת נרות
      צאת השבת

חיפהתל-אביב
4.525.064.575.10
6.056.076.066.08

באר-שבע



לע"נ: מסעוד בן ימין ורבקה בת מימון ז"ל

מאת: כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

ירושלמי מגילה פרק א' הלכה י"א 

ר'  ָלּה  ָעַבד  ָמה  טז(  ד,  יִרים  ַהשִּׁ יר  )שִׁ יָמן"  תֵּ ּובוִֹאי  ָצפוֹן  "עּוִרי 
ר ֲחִניָנה )כיצד מסביר רבי יוסי בר חנינא את הפסוק הנ"ל?  יוִֹסי בָּ
ישראל  בני  ישובו  )כאשר  ֻלּיוֹת  ַהגָּ ִלְכֶשִיְתעוְֹררּו  הגמרא(:  ועונה 
פוֹן )שנמצאות בצפון – שהוא כינוי  צָּ ֵהן ְנתּונוֹת בַּ מן הגלויות( שֶׁ
רוֹם )הם יבואו  דָּ הּוא ָנתּון בַּ ְקָדׁש שֶׁ ית ַהמִּ לגלות( ְוָיבוֹאּו ְוִיְבנּו בֵּ
ויבנו את בית המקדש שנמצא בירושלים – שהיא בדרום ]ותימן 

פרושו דרום[ (.

הגלויות מתעוררות

ן אנושי י לא רק בנ

מאחיו  נפרד  כאשר  שבע  בן  ילד  היה  'לולק' 
נפתלי. טרם פרידה אמר האח הגדול  הגדול, 
מכל  חי  תישאר  אם  יודע  אינני  ל'לולק': 
התופת שמסביב, אך דע לך שאם תישאר חי, 
רק  ותאמר  ארץ-ישראל,  ששמו  למקום  סע 
בתום  מ'פיעטריקוב'.  הרב  של  בנו  אני  זאת: 
הוא  בחיים.  השבע  בן  הילד  נשאר  המלחמה 
רבה  שהיה  אביו  על  אז,  אחיו  דברי  את  זכר 
חד- החלטה  גמלה  וליבו  'פיטעריקוב',  של 

משמעית: להיות רב בישראל. 

הגדולה  במשימה  לעמוד  הצליח  'לולק' 
לרב  רב צעיר,  ומונה, בהיותו  שהציב לעצמו, 
בארצות-הברית,  בביקורו  בתל-אביב.  שכונה 
הגיע הרב 'לולק', שנקרא מעתה בשמו המלא 
– הרב ישראל-מאיר לאוו, לרבי מליובאוויטש 
שליט"א מלך המשיח לפגישה שנקבעה ל-15 
וארבעים  שעתיים  פני  על  ונמשכה  דקות, 

דקות! 

הרב  את  לראות  מאוד  רצו  החסידים,  פרחי 
על  לעמוד  כדי  הרבי  של  מחדרו  יוצא  הצעיר 
כה  לפגישה  זוכה  אחד  כל  לא  שהרי  ייחודו, 

ארוכה עם הרבי... 
ממנהגו  חורג  והרבי,  הסתיימה  הפגישה 
לדלת  הצעיר  הרב  את  מלווה  כלל,  בדרך 
הרב  את  ומברך  הרבי  נעצר  לפתע,  היציאה. 
כמו  אתכם,  מברך  "אני  פרידה:  טרם  הנרגש 
מתל-אביב,  חלק  על  כיום  היא  שהשפעתכם 
תל-אביב,  כל  על  והשפעתכם  יום  יבוא 
ארץ  כל  על  השפעתכם  תהיה  יותר  ומאוחר 

ישראל!".

ממחנה השמדה
  לרבנות בישראל

הרבי צופה לו עתיד מזהיר
הרב ישראל-מאיר הצעיר, היה נרגש מהברכה. 
ונכבד  הרבי מליובאוויטש צופה לו עתיד גדול 
הישג  רואה  כשלעצמו  הוא  כי  אף  ביותר, 
מרשים בעצם קיומו בכלל,  ובמעמדו הנוכחי 

בפרט; וזאת בהתחשב בכול מה שעבר עליו...
ברכתו של הרבי לרב ישראל-מאיר ניתנה בסוף 

חודש אדר ה'תשל"ד )מרץ 1974 למניינם(. 
ביום ראשון, ל' בשבט ה'תשנ"ג, )תחילת מרץ 
1993(, 19 שנה בדיוק לאחר ברכת הרבי, נבחר 
הגאון הרב ישראל-מאיר לאוו לכהן פאר כרבה 

הראשי של ארץ ישראל! 

מעניין לציין, כי גם ברגעיו הגדולים והמרגשים, 
הרב  זכר  בחירתו,  על  שהתבשר  לאחר  דקות 
אורך  לכל  אליו,  הרבי  של  ברכותיו  את  לאוו 
הדרך, והתבטא כי ידע תמיד, למרות הקשיים 
הגדולים, כי בסופו של דבר הוא ייבחר למשרה 
מליובאוויטש  הרבי  של  ברכותיו  שכן  הרמה, 

הוכיחו את עצמם פעם אחר פעם.   

הראשי  הרב  לאוו  ישראל-מאיר  הרב  הגאון 
לולק',  בן השבע,  הילד  הוא  לישראל לשעבר, 
ממחנה  והמסוכן  הארוך  המסע  את  שעשה 
ההשמדה, ועד שנתמנה לרב הראשי בישראל. 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם עד.
)באדיבות: 'ופרצת' מהספר "יהלומים מספרים"(

המשך העניין מיום שבת כ"ב שבט
לשם כך, אומר הרבי, דרושים שלושה שלבים: בשלב הראשון ה-10 )העולם( מגיע 
יום  שבט,  בי'  קורה  זה  ה-11.  של  הגילוי  את  לקבל  מוכן  להיות  כדי  הזיכוך  לשיא 
ה-11  שהוא  )שבט,  ה-11  בחודש  ה-10  היום  שהוא  יצחק,  יוסף  רבי  של  ההילולא 
)שבט(  י"א  בחודש  י"א  ביום  ה-11:  של  הגילוי  בפועל  מתחיל  השני  בשלב  מניסן(. 
בשנת תשי"א מקבל הרבי שליט"א מלך המשיח )שגם נולד בי"א ניסן( את הנשיאות, 
 ,22( בשבט  בכ"ב  מתחיל  השלישי  השלב  להאיר.  מתחיל  ה-11  בו  השלב  ומתחיל 
שהוא 11 יום אחרי י"א שבט, כפלים לתושיה של "11"( , יום פטירת הרבנית. מאז 
יכול  הוא  ואז  והגבלה,  גדר  מכל  לגמרי  למעלה  שלמותו,  לשיא  ה-11  גילוי  מגיע 
ה'  כבוד  "ונגלה  ככתוב  בתחתונים",  יתברך  לו  "דירה  ה-10,  עם  בשלמות  להתחבר 

וראו כל בשר יחדיו כי פי ה' דיבר". 
"חיה",  וה-11:  ה-10  בין  החיבור  את  מבטא  מושקא,  חיה  הרבנית,  של  שמה  גם 
מלשון חיות, היא חיות הנפש הפנימית המחיה את הגוף, שבה יש 10 כוחות. ואילו  
)אחד מ-11 סממני הקטורת, שנקרא "מוסק"(,  "מושקא" הוא כשמו של ה"מור" 
שהוא ריח, שאינו נכנס בפנימיות האדם וכאילו "מקיף" עליו. וכששני השמות הם 

שם אחד של אשה אחת – זה מסמל את חיבור ה-10 וה-11 בשלמות. 
בכ"ב שבט מקבלים את הכוחות לסיים את העבודה של כל הדורות ולהביא בפועל 

)ע"פ דבר-מלכות כ"ב שבט תשנ"ב( את הגאולה האמיתית והשלימה.

המשך העניין מיום חמישי כ"ז שבט
מוסבר  תומר".  תחת  "יושבת  הייתה  דבורה  כי  מתואר  בהמשך 
במפרשים כי הסיבה שישבה דווקא תחת תומר נבעה ממניעי צניעות. 
על  לשמור   – הנשים  על  במיוחד  המוטלת  הנוספת  המשימה  וזוהי 
צניעותן וכבודן. בזכות מצוות אלו נזכה כולנו תכף ומיד – "ותשקוט 
בגאולה  כאן  שישררו  מושלמים  ושלום  שלווה  שקט,  הארץ". 

השלמה.
אשר  הדגּולה  הרבנית  לזכות  טובים  ובמעשים  בתורה  נוסיף 
שליט"א  מליובאוויטש  הרבי  של  לצידו  נפש  במסירות  עמדה 
ובת  אישה  ש"כל  הנפלא  במבצע  נתחזק  ובמיוחד  המשיח.  מלך 
)יש  נרות  שני  לפחות  תדליק  נשואה  אישה  שבת".  נרות  תדליק 
נוהגות להדליק נר נוסף עבור כל ילד/ה( ובת מגיל 2-3 תדליק נר 
אחד עם ברכה. רצוי שהבת תדליק לפני האימא, כדי שהאם תוכל 
לעזור לה בהדלקה. לפני הדלקת הנרות חשוב לתת צדקה. כדאי 
לנצל זמן סגולה זה ולבקש כל מה שצריכים, ובמיוחד את הגאולה 

)על פי דבר-מלכות בא-בשלח תשנ"ב(שתבוא תיכף ומיד ממש.

לזכות:
בן תמר ויואב שמחה  טל אגלייהו 

בן טליה ומשפחתם שיחיו לרגל יום 
הולדתם לברכה והצלחה בגו"ר 

מתוך דברים אלו של הירושלמי מובן שהמצווה לבנות את בית המקדש 
בית  בניית  את  כורך  שהכתוב  משום  ישראל,  עם  על  מוטלת  השלישי 
המקדש עם השיבה של בני ישראל מן הגלות, ואומר שהם "יבואו ויבנו 
עם  על  חיוב  שישנו  להלכה  הרמב"ם  פוסק  כך  ואכן,  המקדש".  בית 
ישראל לבנות והמשיח הוא זה שעתיד לבנות את בית המקדש. מאידך, 
ב, ע"פ  )כגון ב"תוספות" למסכת שבועות טו,  במקומות רבים אחרים 
ירד מוכן מן השמים.  מדרש תנחומא( מבואר שבית המקדש השלישי 

אם כן, לכאורה ישנה מחלוקת מי יבנה את בית המקדש השלישי.
ששני  לומר  ניתן  כי  מסביר,  המשיח  מלך  שליט"א  מליובאוויטש  הרבי 
את  ויבנו  בהם  התלוי  כל  את  ישראל  יעשו  אחד  מצד  נכונות.  הדעות 
ירד  אדם  בני  בידי  שנבנה  בנין  אותו  לתוך  שני  מצד  אך  המקדש,  בית 
שבית  משום  זאת  בשמים.  מוכן  שעומד  האלוקי  הבניין  ומשוכלל  בנוי 
העובדה  עם  יחד  הקב"ה,  של  הנצחיות  את  בתוכו  משלב  המקדש 

שהדברים צריכים להעשות דווקא מלמטה, על ידי עם ישראל.
ולכן, הרמב"ם שעניינו לפסוק הלכה - מתייחס לחיובים המוטלים על 
מכיוון  המקדש,  בית  את  לבנות  שמחובתם  כותב  הוא  לכן  ישראל.  עם 
אך  לה'.  בית  לבנות  חייבים  שישראל  להלכה  שנוגע  מה  בעיקר  שזה 
בנין  סתם  איננו  אשר  הבית  של  מעלתו  בעיקר  מודגשת  במדרשים 
שנבנה בידי אדם, אלא הוא "בניינא דקודשא בריך הוא" –  בניין אלוקי 

שנבנה בידי שמים.
)ע"פ לקוטי שיחות כרך חי עמ' 418(   


