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  ב"ה

 ַהַּצִּדיק ֶׁשל ֻהַּלְדּתֹו
ָהַרִּבי  ְּבָנּה ֻהֶּלֶדת אֹודֹות ַּפַעם ִסְּפָרה ,"ׁשַהַּמֲהרַ ֵאֶׁשת ָהַאדמֹו"ר  ִרְבָקה, ָהַרָּבִנית  

 :"ּבָהַרַׁש 

 : ִלי ָאְמָרה ִאִּמי ָסִבי.2 ְוֶאת ִאִּמי1ֶאת  ַּבֲחלֹוִמי ִּבְׁשַנת תר"כ, ָרִאיִתי ְּבֵליל י' ְּבִכְסֵלו,

  .ּתֹוָרה" ֵסֶפר ִּכְתבּו ּוַבֲעֵלְך  ַאְּת  !"ִרְבָקה

 5  .ִּבְׁשִמי" לֹו ִלְקרֹא ִּתְׁשְּכחּו ְוַאל טֹוב ְּבַמָּזל ֵּבן ָלֶכם ִיָּוֵלד ":הֹוִסיף ְוָסִבי

  ּוָמה.ְּדַבר ַהֲחלֹום לֹא ָנַתן ִלי ָמנֹוַח ְוָהִייִתי ִנְרֶּגֶׁשת ְמאֹד. ַאְך ְלַבֲעִלי לֹא ִסַּפְרִּתי ְמא

ְלַבְּקָרּה חֹוְתִני 4ֲחמֹוִתי ֶׁשָחְלָתה, ָּבא 3ַּכֲעבֹר ָיִמים ֲאָחִדים, ָּבֶהם ָהִייִתי ֲעסּוָקה ְּבִטּפּול ּבַ 

ה . חֹוְתִני ֵהִׁשיב ָלּה: "ָּכתּוב ַּבְּגָמָרא: "ֲחלֹום ָיפֶ ֶׁשָחְלָמהֶרת לֹו ֲחלֹום ּוְׁשַמְעִּתיָה ְמַסּפֶ 

ֲאִמיָנה ָּבֶהם ַלחֹוֶלה". ּוַבֲאֶׁשר ְלִעְנַין ַהֲחלֹומֹות ִּבְכָלל, הֹוִסיף, ֵיׁש ְׁשֵּתי ֵּדעֹות: ָהַאַחת ַמ 

 10  ְּבַוַּדאי ֶׁשֵּיׁש ְלַקְּימֹו". -טֹוב  ְוַהְּׁשִנָּיה לֹא. ְוָאז ָּפָנה ֵאַלי ְוָאַמר: "ַוֲחלֹום

ַהֲחלֹום  ְלַאַחר ֶׁשָעַזב חֹוְתִני ֶאת ַהֶחֶדר ִהְתּבֹוַנְנִּתי ִּבְדָבָריו ָהַאֲחרֹוִנים, ָחַׁשְבִּתי ַעל

ָמָצאִתי  יִתי,ֶׁשָחַלְמִּתי ְוָגַמְרִּתי אֶֹמר ְּבִלִּבי ְלַסֵּפר ְלַבֲעִלי ַעל ְּדַבר ַהֲחלֹום. ַאְך ְּבׁשּוִבי ְלבֵ 

  י ִמָּכל ָהִעְנָין.ִּבִּתי חֹוָלה , ְוׁשּוב ָהִייִתי ְטרּוָדה ִמְסַּפר ָיִמים ְּבַמֲחָלָתּה, ָּכְך ֶׁשָּׁשַכְחִּת 5ֶאת 

  ף.ְּבֵליל י"ט ְּבִכְסֵלו, ָּבאּו ֵאַלי ׁשּוב ִאִּמי ְוָסִבי ַּבֲחלֹום, ֲאֵליֶהם ִהְצָטֵרף ָזֵקן נֹוָס 

ה ָלֶכם ִלי: "ִרְבָקה! ַאְּת ּוַבֲעֵלְך ִּכְתבּו ֵסֶפר ּתֹוָרה". ָסִבי ָאַמר : "ְוִיְהיֶ ִאִּמי ָחְזָרה ְוָאְמָרה  15 

  ֵּבן טֹוב". ְוַהָּזֵקן ָאַמר: "ָאֵמן ֵּכן יֹאַמר ה'".

ְפִּתי . ָסִבי ְוִאִּמי ָענּו 'ָאֵמן' ְוַאף ֲאִני ִהְצָטרַ ַוְיָבֲרֵכִניַסָּבא ָּבֵרְך אֹוָתּה !" 6ָאז ָאְמָרה ִאִּמי: "

  ַלֲאִמיַרת 'ָאֵמן' ְּבקֹול ָרם, ַוִאיַקץ.

יְך אֹוֶמֶרת ַּבֲעִלי ְּכָבר ִהְתעֹוֵרר ִמְׁשָנתֹו, ַאְך עֹוד ָהָיה ַּבֶחֶדר ַוִיְׁשַאל: "ַמה ּזֹאת ְׁשַמְעִּת 

לֹו  ֶׁשָחַלְמִּתי ֲחלֹום ְוִכי ֶאת ְּפָרֵטי ַהֲחלֹום ֲאַסֵּפר 'ָאֵמן'?" ָנַטְלִּתי ֶאת ָיַדי, ִסַּפְרִּתי לֹו 20 

  ְּבעֹוד ָׁשָעה, ְּכֶׁשָאבֹוא ְלַחְדרֹו.

 לֹא ִסַּפְרְּת ִלי ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע ַּבֲעִלי אֹודֹות ְׁשֵני ַהֲחלֹומֹות ָאַמר ִלי: "ֲחלֹום טֹוב הּוא. ַמּדּועַ 

ֶׁשל ְּברּומֹו ָנה? ֲחלֹומֹות ָּכֵאֶּלה ֵהם ִמְּדָבִרים ָהעֹוְמִדים ִמָּיד ְּכֶׁשָחַלְמְּת ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹו

  עֹוָלם".
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  ב"ה

ַעל ְקָלף  ַּבֲעִלי ֵהֵחל ִמָּיד ְלִהְתַעֵּסק ִּבְכִתיַבת ֵסֶפר ּתֹוָרה. הּוא ֶהְחִליט ִלְכּתֹב ֶאת ַהֵּסֶפר 25 

ָּמה ה, ָעַבר ְּכחֶֹדׁש ַעד ֶׁשִהִּׂשיגּו ּכַ ִּבְגַלל ַהּקִֹׁשי ִלְמצֹא ְקָלף ָּכזֶ ּוְכֵׁשִרים ֵמעֹורֹות ְׁשחּוִטים 

  ְיִריעֹות, ְוָעְמדּו ְלַהְתִחיל ִּבְכִתיַבת ַהֵּסֶפר.
  חֹוְתִני ִצָּוה ֶׁשַהְתָחַלת ַהְּכִתיָבה ִּתְהֶיה ְּבַחְדרֹו, ַּבֲחַׁשאי.7

 ִהְתַּפְרְסָמה ַהְּבׂשֹוָרה ִלְקַראת רֹאׁש ַהָּׁשָנה ִּכְמַעט ִנְגְמָרה ְּכִתיַבת ַהֵּסֶפר. ֵּבין ַהֲחִסיִדים

 30  ֶׁשְּלָמֳחָרת יֹום ַהִּכּפּוִרים ִּתְתַקֵּים ְסעּוָדה ְּגדֹוָלה ְלֶרֶגל ִסּיּום ְּכִתיַבת ַהֵּסֶפר.

ְּסעּוָדה. ַאְך ְּכֶׁשִהִּגיַע ַהּיֹום ַהְּמיָֹעד, ָקָרא חֹוְתִני ְלַבֲעִלי ְוָאַמר לֹו: "ַהּיֹום ַּתֲערְֹך ֶאת הַ 

  ֵּתף ָּבּה ְוַאִּגיד ַמֲאַמר ֲחִסידּות, ֲאָבל ֶאת ַהִּסּיּום לֹא ַּתֲעֶׂשה ַהּיֹום".ֲאִני ֶאְׁשַּת 

: "ָהֶעֶרב ַאֲחֵרי ְלַמְעָלה ֵמחֶֹדׁש, ְּבי"ג ְּבַמר ֶחְׁשָון, ָקָרא ׁשּוב חֹוְתִני ְלַבֲעִלי ְוָאַמר לֹו

  ִסּיּום ַּבֲחַׁשאי".ְוַנֲעֶׂשה  ִּתְקָרא ְלַחְדִרי ֶאת ַהּסֹוֵפר

ֹוְתִני, ָאַמר ִלי: ָּבֶעֶרב, ְּכֶׁשִהְכַנְסִּתי ֶאת ַהְּמִעיל ֶׁשָּתַפְרִּתי ֲעבּור ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ְלַחְדרֹו ֶׁשל ח 35 

  ָסִבי".8"ַמָּזל טֹוב ! ְיַקֵּים ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֶאת ְּדַבר ַהְּבָרָכה ֶׁשֵּבְרכּו אֹוָתְך חֹוְתִני וְ 

ְוַלֲאִריכּות  ֶחְׁשָון, ְּבָׁשָעה ֵּתַׁשע ַּבּבֶֹקר, ָיַלְדִּתי ֶאת ְּבִני, ְלַמָּזל טֹובַּכֲעבֹר ָׁשבּוַע, ְּבכ' ְּבַמר 

  ָיִמים.

  )."ר רש"בַאְדמֹוֵסֶפר ַהּתֹוָלדֹות . 'ֲחנֹוְך ַלָּנַער ' ּקּוְנְטֵרס(

40 
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  ב"ה

ä Èã ÉåáÂò – ' Éåz Àã Çl Ëä ì ÆL ÷é Äc Çv Çä'   
 
  ?ַצִּדיק ְמֻדָּברַעל ֵאיֶזה  – 'ֻהַּלְדּתֹו ֶׁשל ַהַּצִּדיק'. 1

  . "ׁשַהַּמֲהרַ "ר ָהַאְדמֹו  .א

  "ר ָהֶאְמָצִעי.ָהַאְדמֹו  .ב

  . "ּבָהָרַׁש ָהַרִּבי   .ג

  ָהַאדמֹו"ר ָהָזֵקן.  .ד

   ? 'ֻהַּלְדּתֹו ֶׁשל ַהַּצִּדיק' ִּסּפּורהֶאת ִסֵּפר ִמי . 2

   .א. ָהַרָּבִנית ִרְבָקה

  . ָׂשָרהב. ָהַרָּבִנית 

  .ַחָּנהג. ָהַרָּבִנית 

  . ְּדבֹוָרה ֵלָאהָהַרָּבִנית ד. 

  ?ַמה ָאְמרּו ָלַרָּבִנית ִרְבָקה ַּבֲחלֹום . 3

    _______________________________________________ ָהַרָּבִנית ָׂשָרה: -ִאָּמּה 

  ___________________________________________"ר ָהֶאְמָצִעי: ָהַאְדמֹו -ָסָבּה 

  ? ַהֲחלֹום ְלַאַחר ִרְבָקה ָהַרָּבִנית ֶׁשל ְּתגּוָבָתּה ָהְיָתה ַמה. 4

  . ַהְפָּתָעה  .א

  .ַאְכָזָבה  .ב

  . ִהְתַרְּגׁשּות  .ג

  .ִׂשְמָחה  .ד

  

   ."ַאְך ְלַבֲעִלי לֹא ִסַּפְרִּתי ְמאּוָמה" :ָּכתּוב 6 ּׁשּוָרהְּב . 5

  ?ַהֲחלֹוםַמּדּוַע ְלַדְעְּתָך לֹא ִסְּפָרה ָהַרָּבִנית ִרְבָקה ְלַבֲעָלּה ַעל  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  
  "...: "ְוָגַמְרִּתי אֶֹמר ְּבִלִּביָּכתּוב 12 ּׁשּוָרהְּב . 6

   :הּוא ָגַמְרִּתי אֶֹמר ֵּפרּוׁש ַהִּבּטּוי

  . ִסַּיְמִּתי   .א

  .ֶהְחַלְטִּתי  .ב

  . ָאַמְרִּתי  .ג



  ב"ה

  ְלַסֵּפר ְלַבֲעִלי ַעל ְּדַבר ַהֲחלֹום"... : "ְוָגַמְרִּתי אֶֹמר ְּבִלִּביָּכתּוב 12 ּׁשּוָרהְּב . 7

   ? ַהֲחלֹום ַעל ְלַבֲעָלּה ְלַסֵּפר ִרְבָקה ָהַרָּבִניתְלַבּסֹוף  ֶהְחִליָטהַמּדּוַע 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  ?  ֲחלֹוָמּה ֶׁשל ָהַרָּבִנית ִרְבָקה"ׁש ַהַּמֲהרַ לָהַאדמֹו"ר ֵּכיַצד נֹוַדע . 8

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  : "ֲאֵליֶהם ִהְצָטֵרף ָזֵקן נֹוָסף". ָּכתּוב 14 ּׁשּוָרהְּב . 9
  

  ?ַהְּׁשִנָּיה ַּבַּפַעם ַּבֲחלֹוָמּה ִרְבָקה ַרָּבִניתהָ  ֶׁשָרֲאָתה ןָזֵק  אֹותֹו ָהָיה ִמי
  

  . ָהֶאְמָצִעי"ר ָהַאְדמֹו  .א

  .ןַהָּזֵק "ר ָהַאְדמֹו  .ב

  '.ֶצַמח ֶצֶדקַה'  .ג

  ."ׁשַהּמַֹהר"ר ָהַאְדמֹו  .ד

   
   ?)28,34ׁשּוָרה ( 'ַּבֲחַׁשאי' ַהִּמָּלה ֵּפרּוׁש ַמה. 10

  . ַּצַערְּב   .א

 .ַּכַעסְּב   .ב

 .ַּבֵּסֶתר  .ג

  .ָּגלּויְּב   .ד

  

  ֵאילּו ְּדָבִרים ִהְתַקְּימּו ַּבֲחַׁשאי?. 11

  ַהְּסעּוָדה ְוַהִּסּיּום ִלְכבֹוד ֵסֶפר ַהּתֹוָרה.   א.

  ַהְתָחַלת ְּכִתיַבת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ְוַהְּסעּוָדה ִלְכבֹוד ַהִּסּיּום.  ב.

   .ַהְתָחַלת ְּכִתיַבת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ְוִסּיּום ְּכִתיַבת ַהֵּסֶפר  ג.

  ה  ִלְכבֹוד ַהְתָחַלת ְוִסּיּום ְּכִתיַבת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה.ַהְּסעּודָ   ד.

  ֶׁשל עֹוָלם".ְּברּומֹו : "ִמְּדָבִרים ָהעֹוְמִדים ָּכתּוב 23-24ְּבׁשּורֹות . 12

  : הּוא 'עֹוָלם ֶׁשל מֹו'ְּברּו ַהִּבּטּוי ֵּפרּוׁש

  .ְּברֹאׁש ֵסֶדר ָהֲעִדיֻפּיֹות  .א

 .ְּבֶמְרַּכז ָהִעְנָיִנים  .ב

 .ַּבֲחִׁשיבּות ְּגבֹוָהה ְמאֹוד  .ג

   .ְנכֹונֹות ַהְּתׁשּובֹות ָּכל  .ד



  ב"ה

  :ַסֵּדר ֶאת ָהֵארּוִעים ָּבֶרֶצף ַהָּנכֹון. 13

  ׁשֹוֵמַע אֹוָתּה. "ש ר ַהּמַֹהר"ָהַאְדמֹוּוַבֲעָלּה ַּבֲחלֹוָמּה ָהַרָּבִנית ִרְבָקה עֹוָנה ָאֵמן  �

  ְלַמָּזל טֹוב. "ּבָהַרִּבי ָהַרַׁש  –ָהַרָּבִנית ִרְבָקה של כ' ְּבַמר ֶחְׁשָון נֹוָלד ְּבָנּה ְּב  �

  .ַהְמַבֵּׂשר ָלּה ֶּׁשִּיָּוֵלד ָלּה ֶּבן ָהַרָּבִנית ִרְבָקה חֹוֶלֶמת ֲחלֹום �

  ְמַסֵּים ֶאת ְּכִתיַבת ַהֵּסֶפר ּתֹוָרה. "ש ר ַהּמַֹהר"ָהַאְדמֹו �

   ִסּיּום ְּכִתיַבת ַהֵּסֶפר ּתֹוָרה.עֹוֵרְך ְסעּוָדה ְלֶרֶגל "ש ר ַהּמַֹהר"ָהַאְדמֹו �

  ."שר ַהּמַֹהר"ָהַאְדמֹוֶאת ַהֲחלֹום ְלַבֲעָלּה ְמַסֶּפֶרת ָהַרָּבִנית ִרְבָקה  �

  .ַהָּבָאה ֵּבין ְׁשֵני ַהֲחלֹומֹות ֶׁשָחְלָמה ָהַרָּבִנית ִרְבָקה ַּבַּטְבָלהַהְׁשֵוה . 14

  ï ÉåLà Äø Èä íÉåì Âç Çä  é Äð ÅM Çä íÉåì Âç Çä  

íÉåì Âç Çä Àêé Äø Âà Çz      

íÉåì Âç Ça úÉåéeî Àc Çä      

íÉåì Âç Ça ä ÈL Èw Ça Çä      

íÉåì Âç Ça ä Èø ÉåN Àa Çä      

  : ֶאת ַהַּטְבָלהַהְׁשֵלם . 15 

 Àêé Äø Âà Çz Çä  ò Èø Éà Àn Çä  

 'é ìé Åìå Åì Àñ Äë Àa.  � �

  äÈi Äð ÀM Çä í Çò Çt Ça d ÈîÉåì Âç ú Æà ú Æî ÆìÉåç ä È÷ Àá Äø úé Äð Èa Çø Èä.� �

 à"éé Åø ÀL Äú Àa.    

ïÈå ÀL Æç ø Çî Àa â"é    

�� �.á Éåè ì Èf Çî Àì ã Çì Éåð á" ÈL Çø Èä é Äa Çø Èä  
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  ב"ה

  

: ַהְּמֻיָחִדים ִמְפָעָליו

_______________

_______________

˙e‰∆Ê  ˙«„eÚ¿z -  »̄»‰ Èƒa«̄»‰"«La   

 : ִּכּנּויֹו

________________ 

  

 ______________ ֵׁשם :

___________________  

 :ֵלָדתֹו ַּתֲאִריךְ 

________________  

 ֵׁשם ָהָאב :

___________________  

 ֵׁשם ָהֵאם :

___________________  
 _____________  ָּבָניו :

___________________  

 _________  ְּבנֹוָתיו :

_________________  

 

 : ְנָכָדיו

____________  

____________

:  ַהְּמֻפְרָסִמים ְסָפָריו

_____________________

_____________________

 ִהְסַּתְּלקּותֹו:ַּתֲאִריְך 

_________________

 ְמקֹום ְמנּוָחתֹו :

_____________

 ְמקֹום ֵלָדתֹו :

________________

_  

 : ַרְעָיתֹו

____________


