
הלכו  , ובעודה יושבת ליד השולחן ומשוחחת עם המבוגרים, שזכתה לבקר את הרבניתמשפחה 
. הילדים והסתובבו בבית כדרך הקטנים

: פנה אחד הילדים אל הרבנית בשאלה תמימה, שהספיקו לראות את כל הביתלאחר 
כנראה שהילדים כבר מבוגרים  “: מחשבה שניה ענה בעצמוולאחר , ”?היכן הילדים שלכם“

”…ועזבו את הבית
היא קירבה אליה את הילדים מסביב למקום  . הרבנית שמעה את הדברים אך לא הגיבה מיד

אמרה  –ולאחר מכן גם על החלון הפונה לרחוב , ובהצביעה באצבע על כל אחד מהם, מושבה
: לילדים

"..שלנואתם הילדים –אתה ואתה וכולם שם , אתה, הנכם רואים“
.”כל החסידים הם ילדיי”-אמרהנוספתובהזדמנות

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

.בת בית רבי, חיילת, אליך
.זה בדיוק הזמן ללמוד ממנה, ה"עמושקאיום הסתלקותה של הרבנית חיה , ביום קדוש זה

ב שבט"כקולעחיים

!ה יחי המלך המשיח"ב

!קוראים אותנו, חברים

. נקודה, לא אמיתיזה 

.כיף שהן לקחו לעצמן כזה פסיק זמןאיזה 

----! ?אתם קולטים שזה הבנות של הרבי מלך המשיח והרבנית, רגע

!באמת כך! הרבניתשלהבתאני ממש! וואו
? איך אני צריכה ללכת בדרכי הרבנית? לימה זה אומר אבל רגע 

שכשאני הולכת ברחוב הרבה חברות של אמא שלי עוצרות אותי ושואלות  האמת 
! את פשוט דומה לה!! איך רואים עלייך? --'את בת של הגביואו'אותי 

.. 'וכדו' הליכהאותה , יש לכן אותו סגנון דיבור, מתנהגת כמוהאת 
, בכלל לא רואה את זה על עצמיאני 

!?איך? הבת של הרבניתאני..שבאמת רואים עלי ? באמת רואים עלי.. אבל

:(?איזהזוכרת :(בקעמפש חם מאחד הימים "ד, התשובה לכך נמצאת בסרטון הבא, חיילת
.למיילהמצורףהסרטוןאתאו פתחילחצי כאןבסרטוןלצפיה

!בלטהלאשהיאזהבהבלטה התכונה שהכי ! כשאני מתנהגת בצניעות רואים עלי את הרבנית
!המלכה, המלךפשוט אשת,פנימירוגע,צניעות,שקט

!למי אני שייכת ואת מי אני מייצגת, אנירואים מי-מתלבשתכשאני!ממשעליזהאתורואים
'!משיח?מה רואים–יהודיילדעלכשמעיפים מבט',אומרהמשיחמלךזה ממש מה שהרבי

!וכבר מבינים–מעיפים מבט רק!וואווואווואו 

https://drive.google.com/file/d/1QSFks-M4j1PWTsw8z8EfB7TrFR_0vHOc/view?usp=sharing


:ונשי ובנות ישראל בפרט, בכללי"בנומזה יש לימוד בנוגע להנהגת 
יש עמים ששייכים יותר : שלכל עם יש תכונות מיוחדות, ואפילו גוים מכירים בכך, מובן וגם פשוט

.ב"וכיו, ויש ששייכים יותר ללימוד מדעים, יש ששייכים יותר למסחר, לעבודת האדמה
עם שאר י"בנמשתוויםשבהםעניניםמדוע גם באותם –אבל מה שגוים אינם רוצים להבין הוא 

בין יהודי  חילוקצריך להיות, ושאר צרכי הגוף' כמו אכילה ושתי, (בהשקפה ראשונה)העמים 
. )...(כל בני האדםשויםאף שזהו פרט שבו , יהודי-לאינו

שיהודי מצווה שיכירו  , העניניםוכפשטות , כמבואר גם בנוגע להלכה, אבל לפועל אין האמת כן
אלא אפילו , (שאין זה שייך לגוי כלל)שהוא יהודי לא רק בשעה שמתפלל או מקיים מצוה 

,  ואלקותה "שהאוכל והשותה אינו אדם שאין לו מושג אודות הקב, רואים, באכילתו ובשתייתו
,  וכתוצאה מזה, (ברכה אחרונה או ברכת המזון)אלא הוא מברך קודם האכילה ולאחרי האכילה 

', של האכילה והשתי"( איידלקייט)"רואים את העדינות , בעת האכילה, הנה גם בין הברכות
למי  מתנהג כראוי אם הוא , 6ומשגיח עליו ובוחן כליות ולבנצב' י אדם שיודע שה"שנעשית ע

".אלקיכם' בנים אתם לה"שנאמר עליו

בהשקפה ראשונה עם כל שאר נשים  שויםשבהם נשי ובנות ישראל בעניניםשגם , מובןומזה 
,"גוי קדוש"ששייכת לאשהניכר שזוהי בת או ' שיהי, גם בהם צריך להיות חילוק–ובנות 

זולל  "שאינה באופן של , או בשעת האכילה, ב"באמירת ברכות וכיו, ודבר זה ניכר לא רק בבוקר
באורך  כפי שהדבר מתבטא גם , בלבושים שהם באופן של צניעותגם אלא ניכר , ו"ח" וסובא

אם זה בחורף או מ"נפקוללא , חדשה" מוָדה"מבלי הבט על כך שיצאה איזו , הלבוש והשרוול
מרגישים ומתנהגים באופן יותר ששם , המדינהאו , אם נמצאים בעיר, בחום של אמצע הקיץ

,חפשי
ניכר מיד בהשקפה ראשונה שמדובר אודות אלו שכל אחת מהן נקראת  בכללות ההנהגה וכן 

שהעמידו את היסוד וסללו את הדרך לכל הדורות  האמהותארבע –בת שרה רבקה רחל ולאה 
.                           בנוגע לאופן הנהגת נשי ובנות ישראל

(ז"תשכ'ה, י סיון"ח, קרח' פ' שיחת יום ב, תורת מנחם)

.המרפקים ועצמות הצוואר, שתכסה את הברכיים–ללבוש כותנת לילה צנועה 
!לא אצלי–צמוד או גבולי /מה שקצר. להקפיד על חצאית צנועה

יש מספיק מילים  . נמנעת מהיום להשתמש במילת סלנג אחת לפחות.בדיבורגםצניעות זה
☺חיוביות ועדינות חלופיות

.השירותים או האמבטיהבחדרמחליטה מהיום להתלבש רק ! שלי תמיד' הרבי בחדר צבאות ה

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

!ה יחי המלך המשיח"ב

.כךעלהרבידברינקרא מבפנים אתבואי.בלבושרקלאזהצניעות,כפי שראית בסרטון

0544919877למוקד במספר בחרי את אחת ההחלטות ושלחי עוד היום הודעה 
.הטובהשם הסיירת וההחלטה , שמךעם 

?איתיאני לוקחת החלטה טובה אז איזו 


