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ָמה ַזְרָעּה ַּבַחִּיים, 
ַאף ִהיא ַּבַחִּיים!

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ָהַרָּבִנית ַהַּצְדָקִנית, ַרְעַית ָהַרִּבי, נֹוְלָדה )ְּבכ"ה ַּבֲאָדר תרס"א( 
ָּבֲעָיָרה ָּבִבינֹוִביץ' ַהְּסמּוָכה ִלְליּוַּבאִוויְטׁש. ְׁשָמּה, ַחָּיה מּוְׁשָקא, ִנַּתן ָלּה 

ְּבַהְמָלַצת ָסָבּה, ְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת ַאְדמֹו"ר ָהַרַּׁש"ּב ִנְׁשָמתֹו-ֵעֶדן.

ִּבְׁשַנת תרפ"ז, ַּכֲאֶׁשר ֶנֱעַצר ְוֶנֱאַסר ָאִביָה, ָהַרִּבי ַהּקֹוֵדם, ָּפֲעָלה )ָהַרָּבִנית( 

ַחָּיה-מּוְׁשָקא ִּבְזִריזּות ּוִבְתבּוָנה, ְלַהָּצַלת ִּכְתֵבי-ַהָּיד ַהְּקדֹוִׁשים ְוַהְּיָקִרים 

ַהִּׁשְלטֹונֹות  ֶׁשל  ַהְּטֵמאֹות  ִליֵדיֶהם  ִיְּפלּו  ְלַבל  ְנִׂשיֵאינּו,  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשל 

ַהּסֹוְבֶיִטִּיים.

ְמֻאָחר יֹוֵתר, ַּכֲאֶׁשר הּוַמר ֹעֶנׁש ַהָּמֶות ֶׁשֻהַּטל ַּבְּתִחָּלה ַעל ָהַרִּבי ַהּקֹוֵדם, 

ַחָּיה-מּוְׁשָקא  )ָהַרָּבִנית(  ֵאָליו  ִהְתַלְּוָתה  ִמֵּביתֹו,  ַהְגָלָיה  ְׁשנֹות  ְּבָׁשלֹוׁש 

ִלְמקֹום ָּגלּותֹו )ָּבִעיר קֹוְסְטרֹוָמה(.

ֶׁשַּכֲעֹבר  ְלִמי  ַחָּיה-מּוְׁשָקא  )ָהַרָּבִנית(  ִנְּׂשָאה  יֹוֵתר  ְמֻאָחר  ָוֵחִצי  ְּכָׁשָנה 

אֹוָתנּו,  ּוְלַהְנִהיג  חֹוְתנֹו,  ְמקֹום  ֶאת  ְלַמֵּלא  ָעִתיד  ָׁשִנים  ְוַאַחת  ֶעְׂשִרים 

ַהֲחִסיִדים – ְוֶאת ַהּדֹור ֻּכּלֹו – ִלְקַראת ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו.

ִהיא  ְּבַרע.  ָהַרָּבִנית  ָחָׁשה  תשמ"ח  ִּבְׁשָבט  כ"ב  ְרִביִעי,  ְליֹום  ְּבאֹור 

הּוֲחָׁשה ְלֵבית-ְרפּוָאה ְוַכֲעֹבר ָׁשָעה ֹלא-ֲאֻרָּכה ָעְלָתה ִנְׁשָמָתּה ַהְּטהֹוָרה, 

ַהָּׁשַמְיָמה.

ַאָּבא/ִאָּמא: ָהַרָּבִנית ַחָּיה-מּוְׁשָקא ָעֶליָה-ַהָּׁשלֹום ִנְטְמָנה ְלָמֳחָרת ַהּיֹום, 
ְּבֹתם ַמַּסע ַהְלָוָיה ֶׁשל ְקַהל ְרָבבֹות ּוְבֹראׁשֹו ָהַרִּבי, ֶׁשָּצַעד ַאֲחֵרי ֲארֹוָנּה 

ְּבֹראׁש ֻמְרָּכן ּוְבֵעיַנִים ֲעצּובֹות.

ִּבְׁשַנת ָהֵאֶבל ַעל ָהַרָּבִנית ָעַבר ָהַרִּבי ִּכְׁשִליַח-ִצּבּור ִלְפֵני ַהֵּתָבה ְוָאַמר 

ֶאת ָּכל ַה'ַּקִּדיִׁשים'. ִּבְׁשלֹוֶׁשת ַהָּיִמים ָהִראׁשֹוִנים ְלַאַחר ַהְּפִטיָרה, ָּבָכה 

ַהַּצַער  ִנְמַׁשְך  ַאְך  ַהְּבִכי,  ָּפַסק  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ּוְתִפָּלה.  ְּתִפָּלה  ְּבָכל  ָהַרִּבי 

ֶהָעֹמק ֶׁשִּנַּכר ֵהיֵטב ַעל ָּפָניו ֶׁשל ָהַרִּבי.

ִּבְכיֹו ְוַצֲערֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ָׁשְברּו ֶאת ִלְבבֹות ַהֲחִסיִדים. ְּכֵדי ְלַׂשֵּמַח ֶאת ָהַרִּבי 
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30 ָׁשָנה - ְלִהְסַּתְּלקּות ָהַרָּבִנית ַהַּצְדָקִנית ָעֶליָה-ַהָּׁשלֹום

ְּפִטיָרָתּה

ְּבִגיל 78,  ִּבְׁשָבט ה'תשמ"ח,  ְּביֹום כ"ב  ְלֵבית עֹוָלָמּה  ִהְסַּתְּלָקה  ָהַרָּבִנית 
ֵמָהַרָּבִניֹות,  עֹוד  ֵאֶצל  ֶׁשָהָיה  ֶׁשְּכִפי  ְלַצֵּין  ְמַעְנֵין  ְקָצָרה.  ַמֲחָלה  ְלַאַחר 
ַּדּקֹות ִלְפֵני ְּפִטיָרָתּה, ִּבְּקָׁשה ִלְׁשּתֹות ּכֹוס ַמִים, ָעֶליָה ֵּבְרָכה "ֶׁשַהֹּכל ִנְהָיה 

ִּבְדָברֹו"...

ִׂשיַחת כ"ב ְׁשָבט

ְּבכ"ב ְׁשָבט תשנ"ב ָנָׂשא ָהַרִּבי ִׂשיַחת ֹקֶדׁש, ָּבּה ָאַמר ִּכי כ"ב ְׁשָבט – יֹום 
ֶׁשל ֲעִלַּית ַהְּנָׁשָמה ְלַמְעָלה – הּוא יֹום ֶׁשל ְּבָרָכה, ָּדָבר ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ַּגם ַעל ִמי 
ֶׁשָּקׁשּור ֶאל ַהְּנָׁשָמה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְוַאף ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמְתָּבְרִכים ְּביֹום ֶזה:

"כ"ב ְּבֹחֶדׁש ָקׁשּור ִעם ְּבָרָכה, ַּכְּמֻרָּמז ַּבִּמְסָּפר כ"ב – אֹוִתּיֹות ב"ך, ֶׁשרֹוֵמז 
ְוִאּתֹו,  ָידֹו  ַעל  ֶׁשִּמֶּמּנּו,  יֹום  ֶזהּו  אֹוֶמֶרת,  ֹזאת  ִיְׂשָרֵאל'.  ְיָבֵרְך  'ְּבָך  ַעל 

ִמְתָּבְרִכים ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ִעְנְיֵניֶהם".

ִסּפּור

ָהַרִּבי,  ִמַּמְזִּכיֵרי  ְקַלְין,  ִּבְנָיִמין  ָהַרב  ֶאת  ֶׁשִאֵּלץ  ָּדחּוף  ִמְקֶרה  ֵאַרע  ַּפַעם 
ְּבָרָכה  ְלַבֵּקׁש  ְּכֵדי  ַּבַּלְיָלה,  ְמֻאֶחֶרת  ְמאֹוד  ְּבָׁשָעה  ָהַרִּבי  ְלֵבית  ְלִהְתַקֵּׁשר 
ָעְנָתה  ָהַרָּבִנית  ְּדחּוָפה.  ְּבָרָכה  ְלַבֵּקׁש  ֶׁשָּפָנה  ְיהּוִדי  ֶׁשל  ִנּתּוַח  ְלַהְצָלַחת 
ֶאת  ַלַּמְזִּכיר  ֶהְחִזיָרה  ָּכְך  ְוַאַחר  ַהְּפָרִטים  ֶאת  ָלַרִּבי  ֶהֱעִביָרה  ַלֵּטֵלפֹון, 

ְּתׁשּוַבת ָהַרִּבי ּוִבְרָּכתֹו ַלִּנּתּוַח.

ְּבֶאְמַצע  ְלַהְפִריַע  ֶׁשֶּנֱאַלץ  ַעל  ָהַרָּבִנית  ִּבְפֵני  ְקַלְין  ָהַרב  ִהְתַנֵּצל  ְלָמֳחָרת, 
ַאְּדַרָּבה,  ְמִחיָלה?  ְמַבֵּקׁש  ַאָּתה  "ַמּדּוַע  ָהְיָתה:  ָהַרָּבִנית  ְּתׁשּוַבת  ַהַּלְיָלה. 
ָׁשעֹות  ְוַאְרַּבע  ֶעְׂשִרים  ְיהּוִדים  ְלָׁשֵרת  ִּבְכֵדי  ָלעֹוָלם  ִנְׁשַלְחנּו  ַוֲאִני  ַּבֲעִלי 

ִּביָמָמה, ִׁשְבָעה ָיִמים ְּבָׁשבּוַע".

ְלַאַחר ִמֵּכן ִהְמִׁשיָכה ָהַרָּבִנית ַלֲעֹקב ַאַחר ַמָּצבֹו ֶׁשל אֹותֹו חֹוֶלה ּוֵבְרָרה 
ֵאֶצל ָהַרב ְקַלְין ָמה ְׁשלֹומֹו.

 – 

לע"נ הרבנית הצדקנית חיה מושקא ע"ה אשת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו  
לקראת יום ההילולא כ"ב שבט נדפס בחסות חברי קבוצה תשמ"ח

......

לזכות חברי 'קבוצה תשמ"ח' שחוו מקרוב את צער 
הסתלקותה של הרבנית הצדקנית ע"ה

ושהיו עם הרבי בכל השנה הכאובה והמיוחדת הזאת,
ולזכות נשיהם וצאצאיהם, לאורך ימים ושנים טובות.

1( ַּגם ִהיא ְיכֹוָלה...
2( ְׁשָמּה ְּבִגיַמְטִרָּיה.

3( ֵּבין ְּברּוְקִלין ְלִקיְנְגְסטֹון.
4( ֹלא ַהְרֵחק ִמְּליּוַּבאִוויְטׁש.

5( ָהַרִּבי ָקָרא ְלהֹוִסיף ְּב...

6( ַּתֲחָנה ַּבֶּדֶרְך ְלָאֵמִריָקה.
7( ַה'ָּיאְרַצְייט' ַה...

8( ָמה ַזְרָעּה ַּבַחִּיים, ַאף...
9( ָּבּה ִהְפִליגּו ָהַרִּבי ְוָהַרָּבִנית.

10( ְׁשָמּה ָהִראׁשֹון.

11( ַמָּתָנה ְליֹום-ַהֻהֶּלֶדת.

12( ֹחֶדׁש ַהַהָּצָלה.

13( ָׁשַלח ִמְבָרק.
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ַהּיֹום( ְמאֹות  ְוַעד  )ֵמָאז  ָהַרָּבִנית, הּוְקמּו  ִנְׁשָמָתּה ֶׁשל  ְלַזּכֹות ֶאת  ּוְכֵדי 

מֹוְסדֹות ַהּנֹוְׂשִאים ֶאת ֵׁשם ָהַרָּבִנית. ְּפֻעּלֹות ֵאֶּלה ָזכּו ְלִעידּודֹו ַהִּנְמָרץ 

ְקִריָאתֹו  ַעל  ָחַזר  ִּבְׁשָבט,  ְּבַהִּגיַע כ"ב  ַהָּבאֹות,  ַּבָּׁשִנים  ֶׁשַּגם  ָהַרִּבי,  ֶׁשל 

ְלַהְרּבֹות ַמֲעִׂשים טֹוִבים ּוְלָהִקים מֹוָסדֹות ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת ָהַרָּבִנית ָעֶליָה-

ַהָּׁשלֹום.

ָהַרָּבִנית  ְלִהְסַּתְּלקּות  ָׁשִנים   30 ִּיְתַמְּלאּו  ִּבְׁשָבט  כ"ב  ְרִביִעי,  ּביֹום 

ַהַּצְדָקִנית, ְוַהָּדָבר ְמַחֵּיב ּוְמעֹוֵרר אֹוָתנּו, ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת, ִלְלֹמד ֵמַהְנָהָגָתּה 

ְוָלֶלֶכת ִּבְדָרֶכיָה.

ְלִהְסַּתְּלקּות  ָהִראׁשֹוָנה  ַהָּׁשָנה  ִּבְמֹלאת  תשמ"ט,  ִּבְׁשַנת  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ָהַרָּבִנית, ָחל יֹום ַה'ָּיאְרַצְייט' ְּבַׁשַּבת-ֹקֶדׁש ָּפָרַׁשת ִיְתרֹו.

ְוַעל  ָהַרָּבִנית,  ֶׁשל  ְוִצְדקּוָתּה  ְּגֻדָּלָתּה  ַעל  ָהַרִּבי  ִּדֵּבר  ַׁשָּבת  ְּבאֹוָתּה 

ַהְׁשָּפָעָתּה ָהְרצּוָיה ָעֵלינּו:

ְלהֹוִסיף  ֻּכָּלנּו  ֶׁשַעל  ְוֶזה אֹוֵמר  "ַחָּיה"  ָהַרָּבִנית הּוא  ֶׁשל  ְׁשָמּה  ֵראִׁשית, 

ִּבְפֻעּלֹות טֹובֹות ַהּנֹוְגעֹות ַל"ַחִּיים" ָּכאן ָּבעֹוָלם-ַהֶּזה ַהַּגְׁשִמי.

יֹוֵתר ִמֶּזה, ַעל-ְיֵדי ַהְּפֻעּלֹות ַהּטֹובֹות ֶׁשָּלנּו ָּכאן ָּבעֹוָלם-ַהֶּזה, ָאנּו ּגֹוְרִמים 

ְלָכְך ֶׁשַּגם ָהַרָּבִנית ִּתְהֶיה יֹוֵתר – "ַחָּיה". ֹזאת ַעל ְיסֹוד ַמֲאָמר ֲחַז"ל, "ָמה 

ַזְרעֹו ַּבַחִּיים, ַאף הּוא ַּבַחִּיים". ְּכלֹוַמר, ַּכֲאֶׁשר ְיָלָדיו ֶׁשל ַהִּנְפָטר הֹוְלִכים 

ְו"ַחִּיים" ְּבֶהְתֵאם ְלהֹוָראֹות ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ֵהם ּגֹוְרִמים ְּבָכְך  ְּבַדְרּכֹו 

ֶׁשַהִּנְפָטר יֹוִסיף ְלִהָּזֵכר ְו"ִלְחיֹות" ָּכאן ָּבעֹוָלם-ַהֶּזה – "הּוא ַּבַחִּיים"!

ַאָּבא/ִאָּמא: ַהִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל ְׁשֵני ַהֵּׁשמֹות ֶׁשל ָהַרָּבִנית, 

ְּכֶנֶגד  ֶׁשֶּזה   ,470 ִהיא   )1+100+300+6+40  +  5+10+8( מּוְׁשָקא"  "ַחָּיה 

ַהִּמָּלה "ֵעת" )400+70 = 470(. ֵּפרּוׁש ַהִּמָּלה "ֵעת" הּוא – ְזַמן. ַה"ְּזַמן" 

ְמַיֵּצג ֶאת ְמִציאּות ָהעֹוָלם-ַהֶּזה, ֶׁשֵּכן ָהעֹוָלם-ַהֶּזה ָּבנּוי ִמ'ְּזַמן' ּו'ָמקֹום'.

ָהֶרֶמז ַהֶּזה, ַמְדִּגיׁש ַּגם-ֵּכן ֶאת ַהֹּצֶרְך ִלְפֹעל )ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת ָהַרָּבִנית( ָּכאן, 

ְּבתֹוְך ָהעֹוָלם-ַהֶּזה.

)ְלִעּלּוי  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשֵּיׁש  ַהַּמֲעִׂשים-ַהּטֹוִבים  ַּגם ְלסּוג  ַהִּמָּלה "ֵעת" רֹוֶמֶזת 

ִנְׁשָמָתּה(, ּוְבֹראָׁשם ְקִביַעת ִעִּתים ַלּתֹוָרה.

ָראּוי ִלְקֹּבַע ְּבָכל ָמקֹום ּוָמקֹום ִׁשעּוֵרי ִלּמּוד ָלַרִּבים, ְּבִנְגֶלה ּוַבֲחִסידּות. 

ִּבְמקֹומֹות ֶׁשָּבֶהם ֵאין ֲעַדִין ְקִביעּות-ִעִּתים ַלּתֹוָרה, ֵיׁש ְלַיֵּסד ִׁשעּוִרים. 

 – ֲעֵליֶהם  ּוְלהֹוִסיף  ְלַחְּזָקם  ָראּוי  ִׁשעּוִרים,  ָּבֶהם  ֵיׁש  ֶׁשְּכָבר  ּוִבְמקֹומֹות 

ְּבַכּמּות ּוְבֵאיכּות. ֹזאת אֹוֶמֶרת, ְלַהְרּבֹות ְּבִמְסַּפר ַהִּׁשעּוִרים ְוַהִּמְׁשַּתְּתִפים, 

ּוְלַהֲעִמיק ֶאת ַהִּלּמּוד.

ָהַרָּבִנית(  ִנְׁשַמת  )ְלִעּלּוי  ְלהֹוִסיף  ֵיׁש  ַהּתֹוָרה,  ִׁשעּוֵרי  ְּבַצד  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ַעל- ְוַיֲהדּות  ּוַבֲהָקַמת מֹוְסדֹות ּתֹוָרה  ַלֲעִנִּיים,  ַּגְׁשִמית  ְצָדָקה  ִּבְנִתיַנת 

ְׁשָמּה.

ֶׁשל  רּוַח  רּוָחּה,  ַעל-ִּפי  ְוִלְחיֹות  ֵמַהְנָהגֹוֶתיָה  ִלְלֹמד  ֵיׁש  ֹזאת,  ִמְּלַבד 

ְמִסירּות-ֶנֶפׁש ְלַמַען ַהּתֹוָרה ּוִמְצוֹוֶתיָה.

ְזכּות ְמֻיֶחֶדת ִהיא ִלְקֹרא ִליָלדֹות ַעל-ְׁשָמּה, ּוְלַחֵּנְך אֹוָתן ְּבַדְרָּכּה, ֶׁשֵּכן 

ִהיא  ַאף  ַּבַחִּיים,  ַזְרָעּה  "ָמה  ְּביֹוֵתר,  ְוַהָּפׁשּוט  ַהָּברּור  ָּבֹאֶפן  ִמְתַקֵּים  ָאז 

)"ַחָּיה"(,  ַחִּיים  ַעְצָמּה,  ַהַּיְלָּדה  ֵאֶצל  ִיְתַוֵּסף  ַּגם  ֶזה  ְוַעל-ְיֵדי  ַּבַחִּיים". 

ְלֹאֶרְך ָיִמים ְוָׁשִנים טֹובֹות.

)על-פי 'התוועדויות' תשמ"ט, חלק ב', עמ' 291 והלאה(

 

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ַהַּׁשָּבת ָאנּו קֹוְרִאים ַּבָּפָרָׁשה ַעל ַמַּתן-ּתֹוָרה.

ַהֶּזה  ֶׁשִעְנָיָנּה הּוא – ְמנּוָחה. ַּבּיֹום  ִנְּתָנה ְּבַׁשָּבת-ֹקֶדׁש  ַהּתֹוָרה )ַּכָּידּוַע( 
אֹוְמִרים,  ַּגם  ֲחַז"ל  ְבֵראִׁשית.  ִמַּמֲעֵׂשי  ְוָנח  ָׁשַבת  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא 
ָחַסר  ְוֹלא  ֻמְׁשֶלֶמת  ָהְיָתה  ַהְּבִריָאה  ַהַּמֲעֶׂשה,  ְיֵמי  ֵׁשֶׁשת  ֶׁשל  ֶׁשְּבִסּיּוָמם 
ַהַּׁשָּבת  ְמנּוָחה".  ָּבָאה  ַׁשָּבת,  "ָּבָאה  ְוָאז,  'ְמנּוָחה'.   – ִמְּלַבד  ָּדָבר,  ָּבּה 
)ְּבַׁשָּבת(  ְּבִבְרַּכת-ַהָּמזֹון  ַּגם  ַהְּמנּוָחה.  ִעְנַין  ֶאת  ָלעֹוָלם  ָּתְרָמה  ֵאפֹוא 
ְלַחֵּיי  ְליֹום ֶׁשֻּכּלֹו ַׁשָּבת ּוְמנּוָחה  ַיְנִחיֵלנּו  ֲאַנְחנּו אֹוְמִרים: "ָהַרֲחָמן הּוא 

ָהעֹוָלִמים".

ֶׁשַּגם  לֹוַמר  ֻמְכָרִחים  'ְמנּוָחה',  ָּכָאמּור,  הּוא,  ַהַּׁשָּבת  ֶׁשל  ִעְנָיָנּה  ְוִאם 
ַהּתֹוָרה – ֶׁשִּנְּתָנה ְּבַׁשָּבת – ְקׁשּוָרה ְלִעְנַין ַהְּמנּוָחה.

ֵאיְך ְוֵכיַצד?
ַאָּבא/ִאָּמא: ָהִעְנָין הּוא ָּפׁשּוט ְלַמַּדי:

ֲהמֹון  ָלֶהם  ְוֵיׁש  ַּבֹּבֶקר  ָקִמים  ֲאָנִׁשים  ִּבְטָרדֹות.  ְמֵלִאים  ֶׁשָּלנּו  ַהַחִּיים 
ְלִחּנּוְך  ִלְדֹאג  ַהִּמְׁשָּפָחה,  ֶאת  ְלַפְרֵנס  ְצִריִכים  ֵהם  ְלַבֵּצַע.  ְמִׂשימֹות 
ַיְלֵדיֶהם, ְלַטֵּפל ְּבִעְנְיֵני ְּבִריאּות, ִלְפֹּתר ָּכל ִמיֵני ְּבָעיֹות ֶׁשִהְתעֹוְררּו. ָּכל 

ֵאֶּלה, ֲעׂשּוִיים ִלְגֹרם ָלָאָדם ִּבְלּבּול ְוֹחֶסר ְמנּוָחה.

ָאָדם ָעלּול ִלְׁשאֹול ֶאת ַעְצמֹו: ַהֻאְמָנם ִנְבֵראִתי ַרק ְּכֵדי ְלִהְתרֹוֵצץ ִמֹּבֶקר 
ַעד ֶעֶרב? ֵאיֶזה ַטַעם ְוַתְכִלית ֵיׁש ְּבַחִּיים 'ַמְלִחיִצים' ָּכל-ָּכְך?!...

ֲאָבל ַּכֲאֶׁשר הּוא יֹוֵדַע ֶׁשהּוא ִנְבָרא ְלַמָּטָרה ֻמְגֶּדֶרת, ְוַהַּמָּטָרה ַהֹּזאת ִהיא 
ַהְּקדֹוָׁשה  ִלּמּוד ּתֹוָרתֹו  ַעל-ְיֵדי  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא,  ֶאת  ּוְלָׁשֵרת  ַלֲעֹבד 
ְוִקּיּום ִמְצוֹוָתיו; ַּכֲאֶׁשר הּוא ֵמִבין ֶׁשֶּזה ְּבִדּיּוק ָמה ֶׁשַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא 
רֹוֶצה ִמֶּמּנּו – ֶׁשְּבתֹוְך ָּכל ַהְּמִׂשימֹות ְוַהְּטָרדֹות ֶׁשל ַהּיֹום-יֹום הּוא ִיְזֹּכר 
ַנֲעֵׂשית  ֶׁשּלֹו  ַהַּמְחָׁשָבה   – אֹותֹו  ְוַיֲעֹבד  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא(  )ֶאת  אֹותֹו 
ִּפְתאֹום... ְמֻסֶּדֶרת. ִּכי ְּכֶׁשָאָדם יֹוֵדַע ְלֵׁשם ָמה הּוא ַחי, הּוא ַנֲעֶׂשה ָׁשֵלו 

ְוִנּנֹוַח.

ַהּתֹוָרה ִאם-ֵּכן ַמְכִניָסה ֵסֶדר ּוְמנּוָחה ְּבַחֵּיינּו.

)על-פי 'התוועדויות' תנש"א, חלק ג', עמ' 267 והלאה(

כ״ב ְׁשָבט
יֹום ִהְסַּתְּלקּות ָהַרָּבִנית ַהִּצְדָקִנית ַחָּיה מּוְׁשָקא 

ְׁשֵניאֹוְרסֹון ָעֶליָה ַהָּׁשלֹום
 

ִצּיּוֵני ֶּדֶרְך ְּבַחֵּיי ָהַרָּבִנית ַחָּיה מּוְׁשָקא ָעֶליָה ַהָּׁשלֹום 

ַיְלדּוָתּה

ָהַרָּבִנית ַחָּיה מּוְׁשָקא ְׁשֵניאֹוְרסֹון ָעֶליָה ַהָּׁשלֹום נֹוְלָדה ְּבכ"ה ַּבֲאָדר 
ַהֵּׁשם  ִּדיָנה.  ֶנָחָמה  ְוָהַרָּבִנית  ִיְצָחק  יֹוֵסף  ַרִּבי  ְלהֹוֶריָה  תרס"א, 
ַהָּסְבָתא-ַרְּבָתא ֶׁשָּלּה, ֵאֶׁשת  ִנַּתן ָלּה ַעל ְׁשָמּה ֶׁשל  "ַחָּיה מּוְׁשָקא" 

ָהַאְדמֹו"ר ַה'ֶּצַמח ֶצֶדק'.

ָהַרִּבי  ְוָסָבּה,  הֹוֶריָה  ְּבֵבית  ָעְׂשָתה  ָהִראׁשֹונֹות  ַחֶּייָה  ְׁשנֹות  ֶאת 
ָהַרַּׁש"ּב, ָּבֲעָיָרה ְליּוַּבאִוויְטׁש. ַהְּׁשהּות ַהְּמֻמֶּׁשֶכת ְּבֵבית ָסָבּה ַהָּגדֹול 
ֶׁשְּתִפּלֹוָתיו  ִצְּיָנה  ָּכְך  ַאַחר  ַרּבֹות  ָׁשִנים  ָעֹמק.  ֹרֶׁשם  ָעֶליָה  הֹוִתירּו 

ַהְּמַרְּגׁשֹות ֲחרּוטֹות ְּבִזְכרֹוָנּה ּוְמַצְלְצלֹות ֲעַדִין ְּבָאְזֶניָה.

ִנּׂשּוֶאיָה

ְּבי"ד ְּבִכְסֵלו תרפ"ט ִנְּׂשָאה ָהַרָּבִנית ָלַרִּבי, ְּבַוְרָׁשה. ָהְיָתה זֹו ֲחֻתָּנה 
ְמֻפְרֶסֶמת ָּבּה ָנְטלּו ֵחֶלק ְּגדֹוֵלי ַהּתֹוָרה ְוַהֲחִסידּות ֶׁשל אֹותֹו ּדֹור.

ְלַאַחר ֲחֻתָּנָתם ִהְתּגֹוֵרר ַהּזּוג ַהָּצִעיר ְּבֶבְרִלין, ְלַאַחר ִמֵּכן ְּבָצְרַפת. 
ְּבַמֲהַלְך ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם, ִהְצִליחּו ַהַּמֲאַמִּצים ְלִחּלּוָצם, ְוֵהם ִהִּגיעּו 

ְלחֹוף ִמְבָטִחים ְּבַאְרצֹות ַהְּבִרית ְּבכ"ח ְּבִסיָון ה'תש"א.

ָהַרָּבִנית

ָהַרָּבִנית ִהְקִּדיָׁשה ֶאת ָיֶמיָה ַלֲעֹמד ְלִצּדֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ְּבָכל ְּפֻעּלֹוָתיו 
ְלַמַען ַעם ִיְׂשָרֵאל.

ְמֻיֶחֶדת,  ֲאִציִלית,  ְּכִאָּׁשה  אֹוָתּה  ְמָתֲאִרים  ָהַרָּבִנית  ֶׁשל  ְמֹקָרֶביָה 
ֲעִדיָנה ּוַבֲעַלת ֵחן, ְוַיַחד ִעם ֹזאת ְצנּוָעה ְּבַתְכִלית ְּבָכל ַהְנָהגֹוֶתיָה. 
אֹו  ִּפְרסּום  ִמְּלַקֵּבל  ְוִנְמְנָעה  ְּבִצּבּור  ִנְרֲאָתה  ְוֹלא  ִּכְמַעט  ָהַרָּבִנית 
ָּכבֹוד ְּבָכל ֶּדֶרְך ֶׁשִהיא. ַּגם ַמֲעֵׂשי ַהְּצָדָקה ְוַהֶחֶסד ֶׁשָּלּה ַנֲעׂשּו ְּכַמַּתן 

ַּבֵּסֶתר.


