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  ַחָּנה ָהַרָּבִנית
כ"ח ְּביֹום  נֹוְלָדה, ָהַרִּבי ִמְליּוַּבאִוויְטׁש ְנִׂשיא ּדֹוֵרנּו ֶׁשל ִאּמֹו, ה"עַ ְׁשֵניאֹוְרסֹון  ַחָּנה ָהַרָּבִנית

 ְוִאָּמּהִניקֹוַליֵיב  ָהִעיר ֶׁשל ַרָּבהְׁשלֹמֹה  ֵמִאיר ָהַרב ָאִביהָ . ָינֹוְבסִקי ְּכַחָּנה תר"מְּבֵטֵבת 

ָהְיָתה  ַהָּיִמים ְּבאֹוָתם. ָצִעיר ִמִּגילִחּנּוְך ֲחִסיִדי ָׁשְרִׁשי  ַהְּצִעיָרה ְלַחָּנה ֶהֱעִניקּו ָרֵחל ָהַרָּבִנית

ִסְּפרּו  ִמֵּכן-רְוָׁשִנים ְלַאחַ , ד"ַחּבַ  ֲחִסיֵדי ֶׁשל ּתֹוֶסֶסת ִלְקִהָּלה ִמְׁשַּכן ִניקֹוַליֵיב ָהֲעָיָרה

 5 ַהְּצִעיָרה ַחָּנהָהְיָתה , ִמְליּוַּבאִוויְטׁש ֲחִסידּות ַמֲאָמר ִמְתַקֵּבל ָהָיה ַּכֲאֶׁשר ִּכי ַהֲחִסיִדים

  .ֻּכָּלם ַהֲחִסיִדים ְלתֹוֶעֶלת ָנֶאה ָיד ִּבְכָתב אֹותֹו ַמְעִּתיָקה

 ֵמָאִביהָ  ִקְּבָלּה אֹותֹו ְּבמּוִזיָקה ְמֻיָחד ִּכְׁשרֹון ִּגְּלָתה ִהיא. ּוֻמְכֶׁשֶרת ָצִעיָרה ַנֲעָרהָהְיָתה  ַחָּנה

  .ַהֶּנֶפׁש ְּדֵבקּות ֶׁשל ם"ייִ ַחַּב"ד ִנּגּוִנים ַּכָּמה ִחֵּבר ֶׁשַאף, ְׁשלֹמֹה ֵמִאיר ָהַרב

  ִיְצָחק ֵלִוי ְלַרִּבי ִנּׂשּוִאין

 10 ִמְליּוַּבאִוויְטׁש ַהְּׁשִליִׁשי ר"ַלַאְדמֹו ֶנֶכד, ְׁשֵניאֹוְרסֹון ִיְצָחק ֵלִויָלַרב  ַחָּנהִנְּׂשָאה  ֶעְׂשִרים ְּבִגיל

 ְיִדיָעה ּוְכַבַעל ְּכִעּלּוי ָצִעיר ְּבִגיל ִהְתַּפְרֵסם ִיְצָחק ֵלִוי ַרִּבי". ֶצֶדקֶצַמח "הַ  ֶמעְנֶּדל ְמַנֵחם ַרִּבי

 דֹוֶּבער ָׁשלֹום ַרִּבי, ִמְליּוַּבאִוויְטׁש ַהֲחִמיִׁשי ר"ָהַאְדמֹו ֶזה ְוָהָיה, ַהַּקָּבָלה ְּבתֹוַרת

  ).1900( ס"תר ְּבִסיָון ג"יְּב  ְּבִניקֹוַליֵיב ִנָּׂשא ַהָּצִעיר ַהּזּוג. ַהִׁשּדּוְך  ֶאתֶׁשָּיַזם , ְׁשֵניאֹוְרסֹון

 ר"ַלַאְדמֹו ְלָיִמים ֶׁשָהָיה( ַהְּבכֹור ֶמעְנֶּדל ְמַנֵחם: ָּבִנים ְׁשלֹוָׁשה נֹוְלדּו ַהָּצִעיר ַלּזּוג

 15  .ֵליּב ַאְרֵיה ְוִיְׂשָרֵאל דֹוֶּבער), ִמְליּוַּבאִוויְטׁש

  ֵיָקֵטִרינֹוְסַלב ָהִעיר ְּכַרָּבִנית

 ַּכּיֹום(ֵיָקֵטִרינֹוְסַלב  ְּבִעיר ְּבַרָּבנּותְלַכֵהן  ַהָּצָעה ִיְצָחק ֵלִוי ָהַרב ִקֵּבל, 1907 ִּבְׁשַנת

ְּבַרָּבנּות  ִּכֵהן ָׁשם, ָלִעיר ִמְׁשַּפְחּתֹו ִעם ְוָעַבר ַהַהָּצָעה ֶאת ִקֵּבל הּוא ).דנייפרופטרובסק

 ְוֶׁשֵאיָנם ָּדִתִּיים – ַהּתֹוָׁשִבים ִמָּכל ַרָּבה ְלַהֲעָרָכהָזָכה  הּוא ָהִעירְּכַרב . ָׁשָנה 32ְּבֶמֶׁשְך 

 20 ְּכֶׁשִהיא ַחָּנה ָהַרָּבִניתְלִצּדֹו  ָעְמָדה ַהֵעת אֹוָתּה ָּכל. ְּכַאַחד ְיהּוִדים ְולֹא ְיהּוִדים, ָּכֵאֶּלה

 ָהעֹוָלם ִמְלֶחֶמת ִּבְזַמן ָלִעיר ִהִּגיעּוְּפִליִטים  ְּכֶׁשַאְלֵפי. ַהְּקִהָּלִתִּיים ַּבַחִּיים ּוְפִעיָלה ְמעֶֹרֶבת

  .ּוָמזֹון ִליָנה ָמקֹום ָלֶהםְלַסֵּפק  ֶׁשָּדַאג ִאְרּגּוןֶׁשֵהִקיָמה  ַחָּנה ָהַרָּבִנית זֹוָהְיָתה , ָהִראׁשֹוָנה

  ֵמָרחֹוק - ַהֵּבן ַּבֲחֻתַּנת ִמְׁשַּתְּתִפים

 ֶנֶעְרָכה, ְנִׂשיא ּדֹוֵרנּו ִמְליּוַּבאִוויְטׁשָהַרִּבי  ֶמעְנֶּדל ְמַנֵחם ַרִּבי הּוא ֲהלֹא, ַהְּבכֹור ְּבָנם ֲחֻתַּנת

 25 ָמָסְך : ָּבּה ְלִהְׁשַּתֵּתף ָיְכלּו לֹא ָהֲאהּוִבים ַההֹוִרים ַאְך , ט"תרפ ִּבְׁשַנת ֶׁשְּבפֹוִליןְּבַוְרָׁשה 

ְּבִהְתַּכְּנֻסּיֹות  ְּכרּוָכהֶׁשָהְיָתה  ַהַּסָּכָנה ַלְמרֹות. ָּבא ְוֵאין יֹוֵצא ֵאין, ּוְמֻסָּגר ָסגּור ָהָיה ַהַּבְרֶזל

 ֲחִגיִגית ְמִסָּבה ַהֲחֻתָּנה ְּביֹום הַחּנָ  ְוָהַרָּבִנית ִיְצָחק ֵלִוי ַרִּביָעְרכּו , ַהָּיִמים ְּבאֹוָתם ָּדִתּיֹות
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 ֲאֵליֶהם ֶּׁשִּנְׁשְלחּו( ַהָּצִעיר ַלּזּוגַמָּתנֹות  ֶהֱעִניקּו ָהִעיר ִנְכַּבֵּדי. ֵמאֹות ִהְׁשַּתְּתפּו ָּבּה ְּבֵביָתם

ְׁשֵניאֹוְרסֹון  ְוָלַרָּבִניתֶׁשִאֲחלּו ָלַרב  ַהּדַֹאר ְלֵבית ִהִּגיעּו ִמְבָרִקיםַעְׂשרֹות ); ִמֵּכן-ְלַאַחר ַּבּדַֹאר

 30  .ְואֶֹׁשר ַנַחת רֹוב

  "ְזרּוָעה לֹא ְּבֶאֶרץ... ֶלְכֵּתְך ַאֲחַרי"

 ֵלִוי ַרִּבי ִנְלָחם, ַהּמֹוָעצֹות ִּבְבִרית ַהָּדתַחֵּיי  ֶאת ִלְרּדֹף ֵהֵחּלּוַהּסֹוְבֶיִטים  ַהִּׁשְלטֹונֹות ַּכֲאֶׁשר

ִלְכָפר  ְוִנְׁשַלחֶנֱאַסר  הּוא: ְּביֶֹקר לֹוָעְלָתה  זֹו ִמְלָחָמה. ַהִּמְצוֹות ְׁשִמיַרת ַעל ַּכֲאִרי ִיְצָחק

 ִלְדאֹג ְּכֵדי ֵאָליו ְלִהְצָטֵרף ִמֲהָרה ַחָּנה ָהַרָּבִנית. ְּבָקַזְחְסָטן ּוְפִריִמיִטיִבי ִנָּדחְּכָפר , אילי'צ

 35 ֵחּדּוֵׁשי ֶאת ְלַהֲעלֹות ַהָּדגּול ְלַבֲעָלּה ְלַאְפֵׁשר ְּכֵדי ֵמֲעָׂשִבים ְּדיֹו ֵהִפיָקה ַאף ִהיא. ְצָרָכיו ְלָכל

 ְּכָתָביו ֶאת ִעָּמּה ְּכֶׁשְּנָטָלּה ַחֶּייהָ  ֶאת ִסְּכָנה ִהיא יֹוֵתר ְמֻאָחר. ַהְּכַתב ַעל ֶׁשּלֹו ַהּתֹוָרה

 ְּבִסְדַרת ְוֻהְדְּפסּו ַהּמֹוָעצֹות ִלְבִרית ִמחּוץ ֶאל ֵאּלּוְּכָתִבים  ֻהְבְרחּו ָּדָבר ֶׁשל ְּבסֹופֹו. ִּבְנדּוֶדיהָ 

  .ִיְצָחק ֵלִוי ִלּקּוֵטי ְּבֵׁשםְסָפִרים 

 ף"ְּבכ ָאָטא-ַאְּלָמאָּבִעיר  ֶׁשִּנְפַטר ִיְצָחק ֵלִוי ְּבַרִּבי אֹותָֹתם ֶאת ָנְתנּו ְוַהִּיּסּוִריםַהָּגלּות  ְׁשנֹות

 40  .ֵיָקֵטִרינֹוְסַלב ֵמִעירֹו ִקילֹוֶמְטִרים ַאְלֵפיֶמְרָחק ), 1944( ד"תש'ה ְּבָאב

  ְמנּוחֹותֶאל ֵמי 

 ָּכְך . ְלפֹוִלין ַהְּגבּול ֶאת ְלַהְבִריחַ  ּוִמָּׁשם, ְלמֹוְסְקָבהָלֵצאת  ָהַרָּבִנית ִהְצִליָחה ְיִדיִדים ְּבֶעְזַרת

ָהַרִּבי  - ֶמעְנֶּדל ְמַנֵחם ַרִּבי ְּבָנּה אֹוָתּה ָּפַגׁש ָׁשם, ְלָפִריז ֶׁשִהִּגיָעה ַעד ָלִעיר ֵמִעיר ָנְדָדה

 ְוִהִּגיעּוָּבֳאִנָּיה  ָיַחד ִהְפִליגּו ֵהם. ְּפֵרָדה ְׁשנֹותְלַאַחר ַעְׂשרֹות  ,ִמְליּוַּבאִוויְטׁש ְנִׂשיא ּדֹוֵרנּו

 45  ).1947(ְּבִסיָון תש"ז  ח"ְּבכ ַהְּבִרית ֲאָרצֹות ְלחֹוֵפי

-ִלְניּו ֶׁשִהִּגיָעהָׁשִנים ְלַאַחר  3. ַהָּגדֹול ְּבָנּה ְלַצד הַחּנָ  ָהַרָּבִניתְּבַחֵּיי ָחָדׁש  ֶּפֶרק ִנְפָּתח ָּכֵעת

 ְמַנֵחם ַרִּבי, ַהְּבכֹורּוְבָנּה "ץ, ָהַרִּבי ָהַרַיי – ִמְליּוַּבאִוויְטׁש ַהּקֹוֵדם ר"ָהַאְדמֹו ִנְפַטר, יֹוְרק

 ֶאת ְּכֶׁשָרֲאָתה ַנַחתָרְוָתה  ָהַרָּבִנית. ד"ַחּבַ  ֲחִסידּות ְּכַמְנִהיג ְמקֹומֹו ֶאתִמָּלא , ֶמעְנֶּדל

 ֶהָעמּוס יֹומֹו ֵסֶדר ַלְמרֹות ַאְך . ּוָבעֹוָלם ב"ַהְּיהּוִדִּיים ְּבַאְרהַ  ַּבַחִּיים ְּבָנּה ֶׁשחֹוֵלל ַהַּמְהֵּפָכה

 50 ָהַרָּבִנית ָמְצָאהִּבְניּו יֹוְרק . ַהְּכָלל ִמן יֹוֵצא ְללֹא יֹום ְּבָכל ִאּמֹו ֶאתְלַבֵּקר  ַמְקִּפידָהַרִּבי  ָהָיה

 ֵאּלּו ַחִּיים קֹורֹות. ַהּסֹוְבֶיִטית ְּברּוְסָיה ַחֶּייהָ  קֹורֹות ֶאתַהְּכַתב  ַעל ְלַהֲעלֹות ְזַמן ַחָּנה

 ְּבֵׁשם ְּבֵסֶפר ִנְדְּפסּו ֵהם; ֶנֶפׁש ּוִבְמִסירּות רּוחַ  ְּבַתֲעצּומֹות ְּגדּוִׁשים ַאְך  ִּבְתָלאֹותְמֵלִאים 

  ".ֵאלְּבִיְׂשרָ ֵאם "

  ּומֹוַרְׁשָּתּה ְּפִטיָרָתּה

ֲארֹוָנּה  ֶאת ִלּוּו ֲחִסיִדים ְוַאְלֵפי), 1964( ה"תשכ ְּבִתְׁשֵרי' וְּביֹום ַהַּׁשָּבת  ִנְפְטָרה ָהַרָּבִנית 55 

 ֶאת נֹוְׂשאֹות ַרּבֹות ּוָבנֹות, ְלִזְכָרּה ַרִּבים ִחּנּוְך  מֹוְסדֹות נֹוְסדּו ִמֵּכן-ְלַאַחר ְּבָׁשִנים. ִלְמנּוחֹות

  .ַהָּבִאיםַלּדֹורֹות  ַהְמפֶֹאֶרת מֹוַרְׁשָּתּה ֶאת ּוַמְמִׁשיכֹות ַחָּנה ַהֵּׁשם
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  ֲעבֹוָדה
  )35ׁשּוָרה ( ֵהִפיָקהֵּפירּוש ַהִּמָּלה . 1
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______________________________________________________________

   ____________________________________________________________ב. 

______________________________________________________________  

 ַתֲעצּומֹותְּב  ְּגדּוִׁשים ַאְך  ְתָלאֹותִּב ְמֵלִאים  ֵאּלּו ַחִּיים קֹורֹות: "ָּכתּוב 51 – 52ְּבׁשּורֹות . 3

  ".ֶנֶפׁש ּוִבְמִסירּות רּוחַ 

  : הּוא ְּתָלאֹותֵּפירּוש ַהִּמיָלה א. 

  

   . ֶׁשָעְבָרה ָהַרָּבִנית ַחָּנה ְּתָלאֹותַהֲעֵתק ִמּתֹוְך ַהֶּקַטע ַּכָּמה ִמן הַ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________   

  .ֶׁשל ָהַרָּבִנית ַחָּנה ַּתֲעצּומֹותַהֲעֵתק ִמּתֹוְך ַהֶּקַטע ַּכָּמה ִמן הַ . ב

______________________________________________________________

______________________________________________________________   

  . ָלַרָּבִנית ַחָּנה ַהַּמְתִאיָמה ַאַחת ְּתכּוָנהַּבֲחרּו . 5

 אֶֹמץ   ְמִסירּות   ִאְכָּפִתּיּות   ַאֲהַבת ּתֹוָרה   ֲעִדינּות  
  

  ַּתֲארּו ַמֲעֵׂשה ֶאָחד (אֹו יֹוֵתר) ֵמַהֶּקַטע ַהְּמַלֵּמד ַעל ְּתכּוָנה זֹו. 

___________ ___________________________________________________  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________   

 ִהְמִציָאה   ָיְצָרה   ָמְכָרה   ָׁשְפָכה  

 ִּסּוִריםי.   ְקָׁשִיים.   ָצרֹות.   ָּכל ַהְּתׁשּובֹות ְנכֹונֹות.  



  ב"ה

  הָהַרָּבִנית ַחּנָ  –ֶזהּות  ְּתעּוַדת
 
  

 :ִּכּנּוי

_______________

_______ 

 ם:ׁשֵ 

__________________

_ 

 :ֵׁשם ָהָאב

_______________

____ 

 :ֵׁשם ָהֵאם

________________

___ 

 :ַּתֲאִריְך ֵליָדָתּה

__________________

_ 

 :ֵׁשם ַהַּבַעל

___________________ 
 :ַּתֲאִריְך ִנּׂשּוֶאיהָ 

__________________ 

__________________ 

 :ְמקֹום ְמנּוָחָתּה

___________________ 

 :ב"ִהִּגיָעה ְלַאְרהַ 

______________ 

 :ְיָלֶדיהָ 

______________ 

______________ 

______________ 

 :ֵׁשם ְנעּוֶריהָ 

______________

__ 

 :ִהְסַּתְּלקּות ַּבְעָלּה

______________ 

 :ּהַּתֲאִריְך ִהְסַּתְּלקּותָ 

______________ 


