
אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

אני בחברה - כוחות ויכולות

שיעור מס’ 3כוחות ויכולות: מי אני באמת? האני הפנימי שלי

בשיעור קודם דובר על המושג מסירות נפש. בשיעור זה נמשיך להתבונן במושג באמצעות מודל 
למסירות נפש - הרבנית דבורה לאה. 

נפש פרושה רצון )אם יש את נפשך לדעת(. מסירות נפש פרושה מסירת הרצון. ביטול הרצון של 

האדם מול רצון ה'1. מסירות נפש במובן הפשוט של מוות על קידוש ה', גם היא בעצם מסירת הרצון 
הבסיסי והפשוט ביותר של האדם - רצון החיים.

הרבנית דבורה לאה וויתרה על הרצון הבסיסי ביותר של האדם, רצון החיים – בשביל מה שהיא 
חשבה כנכון וצריך להעשות: להחליף את אביה ולתת את חייה כדי להציל את תורת החסידות.

האבחנה בין מה שצריך למה שרוצים, גם אם הרצון נעלה מאד, תקל על התלמידים לעשות את 
ההשלכה מהמעשה הנעלה של הרבנית, לחייהם כתלמידים.

התלמידים יכירו את סיפור מסירות נפשה של הרבנית דבורה לאה. א. 
התלמידים יבחינו בין "רוצה" ו"צריך". ב. 

התלמידים ישליכו ממסירות נפשה של הרבנית דבורה לאה לחייהם שלהם. ג. 

פתיחה:                      סיפורה של אתי                                  5 דקות, יחידני

פעילות 1:                  הכרות עם דמותה                              10 דקות, מליאה

פעילות 2:                  סיפור מסירות הנפש של הרבנית         10 דקות, מליאה

פעילות 3:                  רוצה מול צריך?                                15 דקות, מליאה

סיום:                         החלטה של אתי                                 5 דקות, מליאה

סיפור מסירות הנפש של הרבנית דבורה לאה )נספח 3(  .1
כרטיסים  )נספח 2 (  .2

סיפורה של אתי )נספח 1 (  .3

1  פרקי אבות: "בטל רצונך מפני רצונו".

מהלך שיעור
בעקבות הרבנית דבורה לאה
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

אני בחברה - כוחות ויכולות

כוחות ויכולות: מי אני באמת? האני הפנימי שלי

פתיחה: סיפורה של אתי 

המורה יחלק לתלמידים את דפי הסיפור – החלק הראשון )נספח 1(. בתחילה הוא ייתן להם דקה או שתיים לעיין 
בסיפור. אחר כך יתחיל להקריא אותו .

בסוף הסיפור המורה ישאל לדעתם של התלמידים,, מה יותר חשוב – שיוסי יתפלל בבית הכנסת או שיעזור לאמא 
שלו? הוא ייתן לתלמידים לענות את תשובותיהם השונות מבלי להעיר או לכוון.

פעילות 1: הכרות עם דמותה 

המורה יספר לתלמידים בקצרה על  הרבנית דבורה לאה, שהייתה ממש צדיקה, היא הייתה בת של צדיק – האדמו"ר 
הזקן, וגם אמא של צדיק – הרבי הצמח צדק.

המורה יכתוב על הלוח "רוצה" ו"לא רוצה". הוא יניח את הכרטיסים )נספח 2( על שולחנו, יוציא את הכרטיס שכתוב 
עליו "לחיות" וידביק אותו הפוך על הלוח מעל הכותרות "רוצה" ו"לא רוצה" כך שהתלמידים יראו את הכרטיס, אך 

לא מה כתוב עליו. 
המורה יבקש מתלמידים לגשת לשולחנו להרים כרטיס ולומר אם דבר כזה מתאים או לא מתאים שתרצה אותו 

הרבנית דבורה לאה.

פעילות 2: סיפור מסירות הנפש של הרבנית
 

המורה יספר לתלמידים את סיפור מסירות הנפש של הרבנית דבורה לאה )נספח 3(

מהלך שיעור
בעקבות הרבנית דבורה לאה
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כוחות ויכולות: מי אני באמת? האני הפנימי שלי

פעילות 3: רוצה מול צריך?

המורה ישמע  כמה תגובות של תלמידים על הסיפור. לאחר מכן יפנה את התלמידים ללוח – 
הוא ישאל ויסכם: מה הרבנית דבורה לאה רצתה? רק דברים מאד חשובים! לגמול חסדים, לחנך את בניה להיות 

חסידיים, וכו'. ועל כל זה היא ויתרה! למה? בשביל לעשות מה שצריך. 
את כל החלק של "לא רוצה" והכרטיסים שתחתיו המורה יוריד ויכתוב "צריך" כמקביל ל"רוצה". הרבנית ויתרה על 

כל מה שרצתה כדי לעשות מה שצריך. מה צריך? המורה ינחה את התלמידים לנסח את התשובה יחד: "להציל את 
החסידות", "להחליף את אבא שלה שהוא יחיה".

כאן המורה מגלה לתלמידים שיש עוד משהו שהרבנית דבורה לאה מאד רצתה, ורומז על הכרטיס ההפוך שהודבק 
למעלה. המורה ייתן לתלמידים לנחש, יתכן שינחשו נכון. בכל מקרה, אחרי כמה ניחושים, המורה יגלה את הכרטיס: 

"לחיות", ויתלה אותו מתחת ל"רוצה".

נקודות לדיון:
‹  יש מישהו שאינו רוצה לחיות? 

‹ המורה יזכיר לתלמידים את הפרחים שעבדו עליהם בשבוע שעבר ובפרח כל הרצונות שלהם. 
‹ האם מישהו כתב לחיות? 

‹ אם מישה לא כתב שהוא רוצה לחיות, האם זה סימן שהוא לא רוצה? 

סיכום: הרבנית ויתרה אפילו על הרצון הכי מובן מאליו כדי לעשות מה שצריך.

סיום: ההחלטה של יוסי
המורה יחזיר את התלמידים לסיפורו של יוסי. ויעורר דיון:

‹ איך קשור הסיפור לסיפור של יוסי? 
‹ מה לדעתכם היה על יוסי לעשות? 

‹ מה יוסי רצה לעשות? 
‹ מה הוא היה צריך לעשות? 

הערה: 
המורה יחדד שגם אם הדבר שרוצים לעשות הוא דבר קדוש מאוד לא תמיד זה הדבר הנכון לעשות.

‹ מה לדעתכם יוסי יעשה? 

אחרי הדיון, המורה יחלק לתלמידים את סיום הסיפור )נספח 1( ויקרא אותו יחד איתם.  

מהלך שיעור
בעקבות הרבנית דבורה לאה

שיעור מס’ 3 חב"ד דעת– מתחברים 
19

כיתה ב'



שיעור 1

הפרט בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 3מי את? הכרות עם הנשמה   חב"ד – דעתחב"ד בינה מתבוננים

חב"ד בינה מתבונניםמתחברים ומיישמים

סיפורו של שמוליק

נספח 1: 



שיעור 1

הפרט בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 3מי את? הכרות עם הנשמה   חב"ד – דעתחב"ד בינה מתבוננים

חב"ד בינה מתבונניםמתחברים ומיישמים

נספח 2: 

מצוות
עבירות

תניא

ִלְחיֹות ים ִהִלּ לֹוַמר ְתּ ִחים ִמְתַנְפּ ץ ְבּ ִלְקפֹּ

ִלְנסַֹע ְלִטּיּול ִליָדה ִלְקנֹות ְגּ ְרק ַמִים ָלֶלֶכת ְלַפּ

חּוג ָמחֹול ף ְבּ ֵתּ ַתּ ְלִהְשׁ ֶחֶבל ֵחק ְבּ ְלַשׂ ה ִמְצוֹות ַלֲעׂשֹות ַהְרֵבּ

ִלְגמֹל ֲחָסִדים ד ֲחִסידּות ִלְלמֹד ּוְלַלֵמּ ר חֹוִלים ְלַבֵקּ



שיעור 1

הפרט בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 3מי את? הכרות עם הנשמה   חב"ד – דעתחב"ד בינה מתבוננים

חב"ד בינה מתבונניםמתחברים ומיישמים

סיפור מסירות הנפש של הרבנית

היה זה בסוף שנת תקנ"ב. לקראת סוף חודש אלול קרא אדמו"ר הזקן לבתו הרבנית דבורה לאה לחדרו. 
מיד בכניסתה לחדר הרבי, הבחינה מרת דבורה לאה ברצינות הרבה הנסוכה על פניו. היא חשה שדבר 

מה נורא עומד להגלות בפניה.

הרבי דיבר על חסידות חב"ד שהקים. "בשמים התעורר קטרוג חזק על תורת החסידות. בתחילה היה 
הקטרוג רק על החסידות אבל עכשיו הוא עבר אלי". הרבנית דבורה לאה נחרדה לשמע דבריו והרבי 
המשיך: "אמנם יכול אני להשפיע כוחות וברכות לחסידים גם מגן עדן, אבל הקב"ה רוצה שיחיו בגוף 

גשמי".

ותנהיג את החסידים שנים רבות  ה' עוד תחיה  "על תדבר ככה", נסתה הרבנית דבורה לאה, "בעזרת 
מתוך בריאות ושמחה". אבל הרבי המשיך: תורת החסידות היא כמו אילן. אם רוצים שהאילן ששתלו 
יגדל ויצמיח פרות טובים מידי שנה בשנה למשך שנים רבות – יש לטפל בו במסירות במשך שלושים 
שנה. הבעל שם טוב נטע את אילן החסידות, והרב המגיד המשיך בגידולו, ואם אני לא אמשיך ואטפל 

בו, מה יהיה עליו?

הרבנית דבורה לאה נסתה שוב לעודד את אביה אבל היא ראתה והבינה שהוא רואה ויודע דברים שהיא 
אינה יודעת.

יומיים שלמים היא התבודדה ובסופם הגיעה למסקנה הקשה. היא לא מגלה את החלטתה לאיש. בערב 
ראש השנה נהיה בנה הקטן בן שלוש והיא הכניסה אותו אל אביה הקדוש כדי שיגזור את שערות ראשו 
ויניח לו פאות. בצהרים היא נכנסה לבית הכנסת, פסעה לארון הקודש, הסיטה את הפרוכת ופתחה את 
הארון. מול ספרי התורה היא פרצה בבכי ואמרה: אני, דבורה לאה בת שטערנא, מקבלת עלי בדעה 
צלולה, בשבועה חמורה, להיות כפרת אבי מורי, רבי שניאור זלמן בן רבקה ולהחליפו. ואם צריך הוא 

למות, אמות אני במקומו".

באותם ימים אספה הרבנית שלושה מגדולי חסידי אביה והשביעה אותם שלא לגלות דבר ממה שהיא 
והקדימה  ונשבעו. אז פתחה הרבנית  עומדת לומר להם. אחרי התלבטות הסכימו החסידים לדבריה 
שכל חסיד של אדמו"ר הזקן מוכרח למסור את הנפש כדי להציל את תורת החסידות. היא פרצה בבכי.

החסידים נבהלו מאד ואמרו מיד שהם מוכנים לעשות כל מה שיבקשו מהם למען הרבי. או אז אמרה 
להם הרבנית כי היא החליטה לתת את חייה תמורת חיי אביה והיא מבקשת מהם שהם, כבית דין, יפסקו 
שכך יהיה. החסידים נחרדו. אמנם הם רצו להציל את הרבי, אבל לפסוק שהרבנית תמות חס ושלום? 
הרבנית חכתה מעט וכשראתה שהם שותקים אמרה: "שתיקה כהודאה" והלכה. )הכוונה, שאם משהו 

שותק ולא מתנגד למה שאומרים, הוא מסכים עם מה שאמרו.(

ממהרת  והרבנית  "לשנה..."  בתו  את  לברך  בקש  הוא  הכנסת,  מבית  הרבי  כשחזר  השנה  ראש  בליל 
להפסיקו ואומרת "לשנה טובה תכתב ותחתם". היא לא רצתה שאביה יברך אותה, הרי הוא צדיק וברכת 

צדיק מתקיימת והיא כבר החליטה למסור את חייה למענו.

ביום השני של ראש השנה חלתה הרבנית דבורה לאה וכל הרופאים שהוזעקו אל מיטתה לא ידעו איך 
לעזור לה, רק שלושת החסידים הגדולים הבינו מה קרה, והם הרי הושבעו שלא יגלו. וגם אם יגלו, מה 

הם יכולים לעזור? בשמים כנראה קבלו את החלטתה...

בצום גדליה נפטרה הרבנית דבורה לאה. בקשתה היחידה הייתה שאביה הצדיק יגדל את בנה היתום 
הקטן.

נספח 3: 




