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  לפניך שני איורים: 

  

  

  

  

  

  

  

  מה הקשר בין ביניהם? __________________________________________________  

  

  

 

 

זה   רבים, היה  במקומות  שורשים  להכות  החלה  החסידות  תורת  תק"ב.  שת  בסוף 

  החסידות פרחה.וחסידים רבים הצטרפו לעדת החסידים. שושת 

גדול  החסידות, פימיות התורה, עוררה קטרוג  תורת  אולם, התפשטותה העצומה של 

אדמו" של  חייו  ואף  החסידות,  תועת  של  עתידה  על  העיבו  שחורים  עים  ר בשמים. 

  הזקן עצמו היו בסכה.

שלוחים  שלח  הוא  בפרט.  ועליו  החסידות  תורת  על  המרחפת  בסכה  הרגיש  הרבי 

תלמידי   מחבריו,  וביקש  עבורו,  שיתפללו  והמגיד  הבעש"ט  לקברי  המגיד מיוחדים 

  ממזריטש. 

  בימים ההם היה הרבי סגור בחדרו, ואף המקורבים ביותר לא יכלו להכס אליו. 

אד קרא  הימים  צרה באחד  שעת  כי  לה  וסיפר  לאה,  דבורה  הרבית  לבתו,  הזקן  מו"ר 

  היא כעת, שכן הקטרוג בשמים חזק ביותר.

  בין השאר אמר הרבי לבתו: 
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  שלושים שה צריך האילן לעידור וליכוש עד שיתן פריו.

הורא,  הקטרוג  תעורר  והה  חיים,  לצץ  עתה  רק  הייתה  והמגיד  הבעש"ט  תורת 

הכל. את  לגדוע  רוצה  העלול  מזה  יותר  אבל  התורה,  מחייבת  כך  כי  לחיות,  אי  רוצה   ..

  אי לעדור ולקש את האילן הזה, שיתן את פריו עד כי יבוא שילה. 

בכל  לצידי  לעמוד  לי  והבטיח  ורעים,  קשים  זמים  שיבואו  לי  אמר  המגיד,  הרב  מורי 

ש  סימן  שחורות,  היו  פיהם  אבל  (הבעש"ט),  מורו  ואת  מורי  את  ראיתי  תורתם  עת. 

  בסכה...

  

 לבתו, הרבנית דבורה לאה. ______________________  ר הזקן" אדמוהסבירי את דברי   .א

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

  "? _____________________________ א שילה"עד כי יבומה התכוון האדה"ז באמרו:   .ב

 מה לדעתך, תעשה הרבנית דבורה לאה לאחר ידיעת המצב הנ"ל מאביה? ____________   . ג

 ________________________________________________________________  

  

  

וכי שקפת סכה לחיי אביה, ובעקבות   מאדהרבית דבורה לאה הביה שהמצב חמור  

להמשך הפצת תורת החסידות. קראה לשלושה מזקי החסידים: ר' משה מייזליש, כך  

מה  כל  את  ולקיים  לשמוע  לה  שיבטיחו  מהם  ובקשה  וילקר,  משה  ור'  רייזס  פחס  ר' 

ישאר  העיין  כל  שביתיים  חמורה  בשבועה  לה  שישבעו  מהם  ודרשה  עליהם.  שתצווה 

  בסוד גמור.

  

  על דברי הרבנית? __________________________ כיצד לדעתך, יגיבו שלושת החסידים   .ד

  

  

יודעת   בודאי  הרבי  של  שבתו  החסידים  שלושת  החליטו  בייהם  שהתייעצו  לאחר 

  דברים שאים ידועים להם וכדאי לסמוך עליה. 

  אז עתה הרבית ואמרה:

רביו.כולו חייבים למסור את פשו בפועל ממש בעבורו ובעבור    -כולו חסידי אביו  

  ורתו, שהיא תורת הבעל שם טוב! ופרצה בבכי.ת
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  כשרגעה הרבית המשיכה לומר:

, גם בדברים  אי דורשת מכם להשבע בשבועה חמורה, שתקיימו ככל אשר אומר לכם

  הוגעים לחיי אדם.

התרגש   וילקר  משה  ר'  אך    מאדהחסיד  כזה.  לתאי  להסכים  וחשש  הרבית,  מדברי 

  להתיעצות וספת, ושעליהם לקבל את דברי הרבית. שי חבריו היו בדעה שאין טעם

עכשיו, המשיכה הרבית, תקבלו על עצמכם להיות לבית דין, לפסוק הלכה למעשה על 

  פי תורתו הקדושה. 

  הרבית גילתה לחסידים את אשר שמעה מאביה על חומרת המצב, וסיימה: 

כפרתו.    - להיות  אי  רוצה  אבי!  חיי  תמורת  חיי  את  לתת  הולכת  החלטתי  אי 

וארוכים טובים  לחיים  ילך  ואבי  טע,  למיטה,  אשר  האילן  את  להחזיק  בשביל   ,

  עדר ויכש. ובזה אזכה גם אי תורת אבי... 

  

כל  הכסת,  לבית  לאה  דבורה  הרבית  כסה  מחה  תפילת  אחרי  השה  ראש  בערב 

  הוכחים היו שקועים באמירת פרקי תהילים. 

  ה את דלתותיו והכריזה בקול רם:הרבית גשה אל ארון הקודש, פתח

הכם עדים, שבפי ספרי התורה הקדושים, אי מקבלת על עצמי בדעה צלולה, באלה  -

מחליפה את אבי רבי שיאור זלמן בן    שטראשאי דבורה לאה בת  ובשבועה,  

 . רבקה. אי אהיה כפרתו והוא ישאר בחיים

  

הז אדמו"ר  יצא  התפילה,  אחרי  השה  ראש  של  ראשון  לוהגו בליל  ביגוד  מחדרו.  קן 

שלא לדבר בלילה הראשון של ראש השה כלל, שאל היכן מצאת דבורה לאה. כשראה 

טובה   לו:"לשה  ואמרה  אותו  קטעה  הרבית  אולם  לה "לשה...",  לומר  התחיל  אותה 

  תכתב ותחתם, אבא אל א תדבר..." 

  למחרת החג, ג' בתשרי תק"ג, סתלקה הרבית דבורה לאה לעולמה. 

  

  תארי את עוז רוחה של הרבנית על פי הסיפור. _______________________________   . ה

 ________________________________________________________________  

  ו. הסבירי מהי "מסירות נפש". _____________________________________________ 
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  אבי לימדו אודות אילן

  גדלו כיצד יש ל 

  שלושים שה טיפול מסור 

  ואז לתפארת פריו 

  

  הבעש"ט טע אילן

  ואבי המשיל בגידולו 

  ואותו אילן של חסידות

  עכשיו רוצים לגדעו

  

  חיי אבי בסכה 

  מרה היא הצרה 

  ועל כל מפעל החסידות

  מה תהא באחריתה? 

  

  אסור שזה יקרה 

  אבי הוא ראש לחסידיו

  קלי עזור לי בדרכי 

  שאוכל להציל את אבי

  

  בי ובעלי היקרים א

  הבתי את הסכה 

  ידעתי כי אבא 

  הם רוצים בשמים למעלה

  

  תתי את שות חיי 

  במקומך אמות אוכי

  רק קח אליך את ילדי

  וגדלהו להיות יהודי 

  

  כעת, לאחר שקראת את סיפור מסירות נפשה של הרבנית דבורה לאה.

  מה הקשר בין שני האיורים?

  

  

  

  

  

  
  

  ________________________________________________  מה הקשר ביניהם? __
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  משימות: 

  כדי למסור את נפשה, הייתה צריכה הרבנית דבורה לאה לדאוג לפרט ולכלל. א. 

  מי הכלל? ______________   מיהו הפרט? ___________  . 1

  השלימי את הטבלה:  . 2

  כלל   פרט 

  עלי לדאוג לבני הקטן 

  

  

  מי יחנך את בני 

  

  

  דיין לאאני  צעירה וע

  השלמתי את תפקידי בעולם  

  

  

  

  ב. נלמד מהרבנית דבורה לאה. 

  שלום, שמי חני ואני בת שמונה, ולומדת בכיתה ג'. 

התלמידות  עם  בהפסקה  פעילות  לערוך  שיתנדבו  מבנות  ביקשה  המורה  שעבר  בשבוע 

הקטנות, אני התנדבתי. אבל כעת אני מתחרטת, מדוע שאבזבז את ההפסקות שלי להעסיק  

  הקטנות, אני רוצה לשחק בעצמי ולהשתחרר מהלימודים. את 

  מה דעתך? ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________  

  

  ג. מסירות נפש

  כתבי סיפור על מסירות נפש ששמעת.   

_____________________ ______________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  


