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מסע בעקבות 

הרבנית חנהזכרונות  

 

 
 

 

 

 

 
 

 -חוברת עבודה-
 כתה ו'
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 כסלע איתן בין גלים

 כדקל רוחות מדברים

 את שיר ההללנשיר לך 

 לאמו של מנהיג ישראל

 

 קשת רבת פעלים

 חנה מצוות של נשים

 דמותך היא גלעד לבת

 ולאם בישראל

 

 כי אנו בנותייך חנה

 אמנו את חנה

 תבורך מנשים חנה

 בשפתותינו שירת חנה

 

  

 שיר הרבנית
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 הקדמה

 

פי סדר השתלשלות חשיפת היומן עד הגעתו כתבי מספר ליד כל משפט על 

 .לידינו

o על הכתב בשתי מחברות. ההרבנית מעלה את זיכרונותי 

o תשרי תשכ"ה  'ו-הסתלקות הרבנית 

o .הרבנית מגיעה לארצות הברית 

o .המחברת השניה נחשפת והיומן מתפרסם בשלימותו 

o  ,הרבנית מוסרת את היומן לידי אחד ממקורביה לצורך עריכה והקלדה

  ואח"כ עוברת ומגיהה.

o מהמחברת הראשונה מגיעות לידי הרבי, ובהמשך -הרשימות

 מתפרסמות.

o רחל שניאורסון-הרבנית מוסרת את היומן לגיסתה 

 

 מדוע אנו לומדות את היומן?

 .את התשובה המלאה נוכל לדעת רק אחרי שנלמד..

להכיר מקרוב את בשבילנו הזדמנות שזו  בקצרה אנו יכולות להבין כעת

המקום שבו הכל התחיל... להכיר מקרוב את הרבנית, אימו של הרבי ללמוד 

 הזאת.נו זכינו ואנו הממשיכות של השלשלת היפה ולהיות גאות שאנח מנהמ

  

 -חנה כרונות הרבניתיז-
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 מתמסרים!!! 

 

 "איש לא רצה לחשוב על המחיר היקר שהוא עלול לשלם..." 

יקטרינוסלב חוזרת מספר פעמים ב יהודיםהרבנית בתיאוריה המיוחדים על ה

 זה. משפטעל 

 __________ ביקטרינוסלב? ה את יכולה ללמוד ממילים אלו על חיי היהודיםמ
__________________________________________________________________________ 

, ונקרא את תיאוריה של הרבנית וננסה על אביונאזין לסיפור שמספר הרבי 

 להבין את כוונת המשפט.

 

  :שאלות מנחות צפיה 

 ___________________ המצוה?מסירות הנפש של רלוי"צ למען  הבמה התבטא .1

________________________________________________________________________ 

 

מה הפלא המיוחד והעזרה משמים הבולטת -הבא ליטהר מסייעין לו .2

 _______________________________________________________________ בסיפור?

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

יקטרינוסלבתחנה ראשונה:  
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 ______________________________ החסידים?מסירות הנפש של  ההתבטאבמה 

__________________________________________________________________________ 

 כסליו תש"ט י"ד
 .יום חתונת בננו מנחם מענדל עם ב"ג מוסיא שליט"א

. התעמולה האנטי דתית התנהלה אז בעוצמה רבה, אם כי עדין נותרו בתי כנסת )תרפ"ט( 8291היה זה בשנת 
 מעטים והיתה קהילה יהודית דתית רשמית.

... 
 החתן והכלה לא היו עמנו, אבל רצינו לשמוח גם כאן ביום חתונתם. שכירת אולם לא היתה אפשרית באות ימים

... 
ע את רגשותיה ואת הכבוד שרחשה לבעלי. ההשפעה שלחנו הזמנות והעיר כולה ניצלה את ההזדמנות להבי

הרוחנית היתה כה גדולה, עד שהשמחה לא נשאה אופי של שמחה פרטית, אלא של מן מפגן דתי. אורחים רבים 
 והגיעו כמה מאות מברקים.-התאספו מהערים הסמוכות

הני פולחן" כפי שנקראו בתקופה שבה אסור היה לקיים קשר כלשהו עם מנהיגים דתיים )"כ-אין לשכוח-וכל זאת
וניתן היה לאבד משרה באשמת קשר שכזה. אך הציבור לא התחשב בסיכון, ומספר רב של רופאים  ברוסית(

 ומשפטנים נכבדים, שתפסו משרות בכירות בממשלה ובמועצת העיר הגיעו לשמחה ובילו בביתנו כל הלילה.
הברכה שהגיעו. למשך יומיים אלו אף ניתנה הרשות  שירות המברקים עבד באותו יום במיוחד כדי להביא את מברקי

שפה שהשימוש בה כבר היה אסור בתכלית האיסור... וניתנה אף הוראה שכל המברקים -לקבל מברקים בלשון הקודש
בתקופה שבה כל רב פחד ללכת ברחוב -המיועדים עבור שניאורסון והקשורים לחתונה לא יעברו צנזורה, כל זאת

 ת החשדנות שבה היו מביטים לעברו!בחופשיות בשל עוצמ
.... 

על אף שסברנו שמניין המתכנסים לא יגיע אפילו לשלושים, בשל מצב הרוח האיום ששרר באותם ימים, בפועל 
 השתתפו כשלוש מאות איש.

ריקודם של הרבנים נמשך זמן רב, ובמשך כל הזמן עמד כל הקהל וצפה בהם, ללא יכולת לעצור בעד הדמעות. זה 
 וג השמחה ששרר שם.היה ס

בבוקר לאחר שהיום האיר כבר לחלוטין, הלכו כל המשתתפים איש איש לעבודתו. בעלי רומם אותם כביכול אל 
עולם אחר בהשפעתו אליהם. איש לא רצה לחשוב על המחיר היקר שהוא עלול לשלם על התקרבות זו אל בעלי ועל 

 ההשתתפות בהתוועדות זו...

מתמסרים!!! 
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 , השלימי מתוך התרמילוןהשווי בין מסירות הנפש המתוארת בשני הסיפורים

 

 סיפור ב' סיפור א' 

   מוסר הנפש:

   מסירות נפש למען:

 

 

 

 מה זה קשור אלי?-מסירות נפש

ם, לחסידים ברוסיה שקיימו מצוות בסתר זה מושג ששייך לפענפש מסירות 

 כדי שלא למות... 

 האמנם?!?!

 

 

 

 כדי למות...לאו דווקא  זהכן! כי מסירות נפש 

 כדי לחיות!!!!-אני מוסרת את נפשי ורצוני

 
 

 

 

 

 

משימת הכנה: הרבנית ביומנה כותבת שהממשלה כינתה את רלוי"צ כ"אלמנט 

ולשיעור הבא  מסוכן לסביבה"... הקשיבי לסיפורים שמספר הרבי על אביו

  מדוע נלקח רלוי"צ למאסר ו"זכה" לכינוי שכזה???-חשבי

 תרמילון: רבי לוי יצחק, נשיא הדור, מצוות, החסידים

מתמסרים!!! 
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 השני לפני הכל!!! 

  תחת כל תיאור של אירוע כתבי מה לדעתך גרם לאירוע זה להתרחש.

 

 

 

________________________                       ________________________________ 

 

לאחר הסיפור, כתבי תחת כל אירוע את הסיבה האמיתית שגרמה לאירוע זה 

 להתרחש.

 

 

____________________________                       ____________________________ 

____________________________                       ____________________________ 

____________________________                       ____________________________ 

 

 

 

 וויתור זה לא לתת לשני רק כשנח לי

 ם כשאני צריכה "להתכופף" בשביל זה!!!וויתור זה לתת לשני ג

הביטי מסביבך ותעדי בצורה מעניינת אירוע שאת רואה  ת הכנה:משימ

 בבית שאת/מישהו מהמשפחה "מתכופף" וחושב על השני לפני הכל...

הרבנית עוזבת את בעלה  

שבצ'אילי וחוזרת לגור 

 לבד ביקטרינוסלב

אישה לא נכנס לדירה ה

מטעם  שהוקצתה לה

 הממשלה

הרבנית עוזבת את בעלה  

שבצ'אילי וחוזרת לגור 

 לבד ביקטרינוסלב

האישה לא נכנס לדירה 

מטעם  שהוקצתה לה

 הממשלה

שניה: צ'איליתחנה  

 

מובא בספרים שצער גלות שקול כמעט כצער מיתה. יתרה מזו: צער מיתה הוא דבר חד פעמי, ואילו צער 

 לזמן ממושך.גלות הוא עונש 
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חיי!!!שליחות  

תושב העיר אלמא אטא. באחד הימים הגיעו זוג יהודיים חקלאי בוריס הינו 

מאד העריך את חשובים לגור בקרבתו, הלא הם משפחת שניאורסון. בוריס 

לדבריהם  בקשב רב ומאזיןמדי פעם יושב י הזוג שניאורסון, והיה בנ

ומתפעל מעוז רוחם, את רשמיו מהנהגותיהם כתב במחברת מיוחדת שבה 

 נהג לכתוב דברים שונים שרצה לזכור:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

השליחות היא אכן ויחד נראה כמה על השאלון,  נענה

 שליחות חיי...

וכדומה( אודות אספי מידע ממקורות שונים )שאלי בבית -משימת הכנה

 .הסתלקות רלוי"צ, מקום קבורתו וכו'

שלישית: אלמא אטאתחנה  
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 מכבדים ומתכבדים!!!

 השלימי את המשפטים לפי כתב החידה

 

 

 

 

 

  מגיעה ל_ _ _ _ _ והרבנית חנה עוזבת את._ _ _ _ 

 

  לשהות עם אימו, ומגיע ל _ _ _ _-_ _ _הרבי עוזב את _ _ _ _ 

 

 לאחר  _ _ _ _ _ שנה שהן לא נפגשו. ולהיפגש עימה

 

 מגיעים ל_ _ _ _ הם הרבי והרבנית חנה עוזבים את לאחר ש_ _ _-_ _ _ _ 

 

 .הרבי והרבנית חיה מושקא מגיעים לאמריקה ומתגוררים שם 

 

  הישיבה.כיום -1111_ _ _ _ _ _ _ הרבנית חנה מתגוררת בביתה שברחוב 

 

 הסתלקות הרבנית חנה ב-  _   _ _ _ _  ._ _ _ _ 
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 אמריקה-רביעית: פריזתחנה 
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קטגוריה עמוד הבא, והדביקי כל סיפור לפי ההמופיעים בגזרי את הסיפורים 

 המתאימה

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 הרבי אהבת הרבנית חנה לבנה כבוד הרבי לאימו

ה אצל הרבי, וביקשה בנאישה עברה עם 

ברכה שבנה יגדל ויהיה צדיק כמו הרבי. 

ענה לה הרבי: "בשביל זה צריך אמא כמו 

 שהיתה לי..."

 !!!שזכינו אשרינו

מכבדים ומתכבדים!!! 

"אינכם יודעים מה יש לכם. אינני 

ת בגלל שאני אמא, אלא אומרת זא

 בגלל שכן הוא האמת"
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הרבי הקפיד לבא לבקר את אימו 

הרבנית חנה בכל יום, שאל 

כוס של חמין. בשלומה ומזג לה 

הוא תמיד החזיק בכיסו מפתח 

של דלת ביתה כדי שלא להטריחה 

 לקום ולפתוח עבורו את הדלת.

 

לפעמים כשבא הרבי לבקר את 

הרבנית חנה, היא הייתה יוצאת 

 לקראתו ומחכה לו בחוץ.

פעם כשילדי השכנים מיהרו 

לפתוח את הדלתות הכבדות לפני 

 הרבי, אמרה להם הרבנית להימנע

מכך כיון שזוהי ההתעמלות 

 היחידה של בנה.

כאשר חשה הרבנית לא טוב, 

הרבי בירכה בכל טוב ואמר: תזכי 

לקבל פני משיח! הרבנית הסבירה 

שעשה זאת כדי לא לתת מקום 

למחשבה שהיא איננה בקו 

 הבריאות.

בשבתות ובחגים נהגה להיכנס 
לחדר היחידות של הרבי  הרבנית

בסוף התפילה ולברכו ב"גוט יום 
הרבי טוב". לאחר יציאתה היה 

 777עד לדלת של מלווה אותה 
 ולא זז משם עד שנעלמה מראייתו

 

הרבנית חנה נהגה להגיע לכל 

ההתוועדויות של הרבי והיה לה 

 מקום קבוע בשורה הראשונה.

בליל הסדר הגיעה הרבנית לבית 
"צ וישבה שם עם כל הרבי הריי

שאר הנשים. ביציאתה של 
הרבנית עם סיום הסדר, הרבי היה 
מחזיק בידה של אימו ויורד עימה 
לאט את המדרגות, מדרגה אחר 

 מדרגה.
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סיכום!!! 

  (תשמ"המשיחת ו' תשרי )
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 נ"ב(תשמשיחת ו' תשרי )

סיכום!!! 

 זכינו, ולמסע הרבנית נחשפנו

 נמשיך ונצעדכחוליה בשרשרת 

 לעד!!!-בעקבות הרבנית
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יומן אישי 


