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מאת החיילות שיינא שפרלינג וד"ל נוטיק גדוד קבע"ח
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יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם וועד!



אסורים בפרסום. 

 והחסידים לא ידעו מה

עושים   ולבסוף  אחר

מחשבה ארוכה, החליטו

שישמיטו  את הפסוקים

ש"לא מתאימים"  הגיעו

לצנזור ואמרו לו שהם

מוכנים להוציא את

הקטעים ולא להדפיסם,

על מנת שיוכלו להוציא

את השולחן ערוך

לאור.נתרתח הצנזור

עד שפניו האדימו כסלק

והוא הלם באגרופיו על

השולחן וצעק כלפיהם: 

בימי הצמח צדק חסידים

רצו להדפיס את השולחן  

ערוך של אדמו"ר הזקן

ופעם לפני שהיו מדפיסים

ספר ברוסיה היה צורך

באישור של מאמע רוסיה

, ולצורך זה היה צריך

להביא את הספר לצנזור

כדי שהם יחליטו מה לא

מתאים וכו' (מה לעשות?

רוסיה) בקיצור הצנזור

היה יהודי  מושמד  לאחר

שבדק את הספר ,קבע

שבשולחן ערוך יש

פסוקים שלא מתאימים

למאמע רוסיה והם 



שילווה אתכם בכל

הצמתות בחיים, בכל

מקום שתהי לא משנה

מה ואיך את חיילת של

הרבי, וזה אמת ואמת

זה נצחיות, קיצער

חילות גם ברגעים הכי

קשים בצמתים הכי

קריטים תזכרו, את

חיילת בצבא ולא משנה

מה זה לא יעזוב אותך

זה לא ישחרר ממך,

והרמטכל אוהב אותך:)

נשתעגתם!?" מדבריו"

של הרבי הזקן אמורים

לשנות?" אמרו לו

החסידים: "יסלח לנו

האדון הצנזור, אבל הן

כבודו המיר את דתו

והריהו נוצרי עתה – מה

איכפת לו?" השיב להם

הצנזור: "יא א איד, ניט א

איד, אויס חסיד קען מען

ניט ווערען", (יהודי או לא

יהודי, אי אפשר לחדול

( ...מלהיות חסיד

חיילות, היה לנו השנה

קעמפ מושקע מטורף שאין

אחת שלא יצא ממנו עם

משהו קבוע נצחי ,משהו

אמיתי 
ח!
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קולע גלותי:
 גלין, התקבלה הודעה חדשה:

תהילה: "הי חיה זאת תהילה, מה נשמע את רוצה לעשות איתי

את העבודה במדעים, ועל הדרך נלמד שיחה של הרבי פשוט

החלטתי בהתוועדות אחת שאני אתחיל ללמוד פעם בחודש."

חיה: ואי נו באמת מה יש לה ממני? היא כל היום חופרת לי 

 למה דווקא אני? אין עוד בנות בכיתה? טוב מה אני עונה לה

עכשיו? אני ימציא איזה משהו

חיה: "אני בדרך לחתונהההההההההההההההההה" 

תהילה: "עכשיו? ב10 בבוקר?"

חיה: "אממ.. זה חתונה באמריקהה אז אני טסה מוקדם" 

תהילה: "אמריקה? אבל את לא תספיקי להגיע" 

חיה: "וואלה, (מה אני עונהה) אהההה נזכרתיי החתונה

מחרררר"

תהילה: "ווואי חבל מתי תנתחי כבר בארץ? ממש רציתי ללמוד

שיחה של הרבי, תמיד שאני לומדת איתך אין זה פשוט

משפיעה."

חיה: "באמת חבל אני ינחות בערך עוד שנה" (שנה הבאה אני

הולכת לתיכון ואנחנו לא נהיה באותו תיכון;)



קולע גאולתי:
תהילה: חיה אני יודעת שעדיין לא עברה שנה ועדיין לא נחתת

אבל אולי את  יכולה ללמוד איתי מאמריקה? פליזינגגגגגג

חיה: תהילהה מה קורהה? איזה אמריקהה?? בטחח שאני

יילמד איתךך  ממש כיף ללמוד איתך!!!!

תהילה: אבל אמרת שאת באמריקה וזהה

חיה: מה את מוציאה זכרונות מהבוידעםם?

תהילה: אבל זה היה רק שבוע שעבר

חיה: אבל מאז העולם התהפך הגאולה הגיעהההה בגאולה לא

מוציאים זכרונות מהבוידעם הגאולה זה עולם אחר, זה חיים

אחרים, זה חשיבה אחרת זה מבט עולם שונה לגמרי!!!!!

תהילה: וואוו את כל כך חיה את זה הלוואי עלי

חיה: אין פה הלוואי עלי כן גם את תהילה חושבת גאולתית!

מתנהגת בצורה שמתאימה לימות המשיח לדור השביעי

תהילה: וואו חיה מאיפה את יודעת את כל זה?

חיה: מהדבר מלכות זה כל כך א מחי'ה זה פשוט עולם אחר

לומדים שיחה אחת ואת כבר נשאבת לתוך כל האור הגדול

הזה!

תהילה: יאלה רוצה לבוא אלי ונלמד גם?

חיה: בשמחה אני כבר יוצאת!

ואתם למדתם כבר את הדבר
מלכות?



בחודש שבט, ארעו שני אירועים
מרכזיים בחסידות חב"ד, בי' שבט
שאדמו"ר הריי"צ הסתלק והרבי

קיבל על עצמו את הנשיאות.
והמאורע השני היה 38 שנה

מאוחר יותר, בכ"ב שבט תשמ"ח,
שהרבנית חיה מושקא הסתלקה

בגיל 86.
 

העובדה שהרבנית חיה מושקא,
נפטרה בחודש שאביה הסתלק

ובעלה קיבל על עצמו את
הנשיאות, מלמדת על הקשר
המיוחד בין שני התאריכים.

 
הרבי מסביר שרבותיינו נשיאנו
התאמצו להעלות את העולם
לקדושה, לכל דור ניתנה את
העבודה המיוחדת לו, ובה 

דבר מלכות
מתמקד נשיא הדור כשהמטרה

להכין את העולם לגאולה!

כאשר האדמו"ר הזקן השלים את
תפקידו על ידיי הפצת תורת

חסידות חב"ד. הוא הסתלק, ואת
מקומו החליף האדמו"ר האמצעי
שהתעסק בעיקר בהסברה ובאור
מושגים עמוקים בחסידות, וכך

הלאה בכל דור ודור.
 

כך עד הסתלקות האדמו"ר
הריי"צ. בשנים שלפני ההסתלקות
הוא הודיע באופן ברור שאנחנו
עומדים ברגעים האחרונים לפני

הגאולה, סיימנו 'לתפור' את הבגד,
נשאר רק לצחח את הכפתורים

ולהתכונן לביאת משיח.



 
וזה התפקיד המיוחד לדורנו , ומאז הרבי קיבל על
עצמו את הנשיאות תבע מאיתנו להכין את העולם

לביאת משיח.
 

בכ"ב שבט תשמ"ח, גם העבודה הזאת מאחורינו.
הרבי הודיע בצורה ברורה שסיימנו את כל ההכנות

ונותר לקבל בפועל את פניו של משיח.
 

זכינו ונולדנו היישר לתוך התקופה המופלאה הזאת,
השלישית בנשיאותו של הרבי.

העולם מוכן לקבלת פני משיח ובכל רגע ורגע הרבי
נכנס לגאול אותנו לבית המקדש השלישי

נאו!



תקראי את השאלות ותראי איזה תשובה נכונה לגבייך!



כל כך הרבה ניסיונות. אוף למה אני לא מהבנות הצדיקות, שבכלל לא
יודעות מה זה אינטרנט, שכל החצאיות שלהם נוגעות בקורסול, ואיך
אפשר תמיד לבחור בצד הטוב? זה קשה ומורכב, זהו  אני נראה לי

אפרוש, אני בכלל לא מתאימה.

זהו חיילות בכם הרבי בחר, ואם הרבי בחר בכם אז סימן שאתם הכי
מתאימות לתפקיד, אמנם יש נסיונות אבל לכם יש כוחות מיוחדים

לעמוד בהם, וכן ע"י הפעולה הקטנה שלכם אם זה להקשיב לאמא או
לאסוף את השער זה מה שיכריע את הכף אז אולי בשאלון שהיה

תשובות לא א' א' , אבל תמיד אפשר להשתפר ולתקן



    ז' שבט תשפ"א
ב"ה   יחי המלך המשיח!!

מיומנה של תולי:

וואי נמאס לי מהמורה הזאת היא יודעת שבשמונה בבוקר

פוג, למה היא צריכה לחייב אותי
התלתלים שלי הם ס

לפתוח מצלמה?  

לא זה פשוט בלתי נסבל, זהו, זה כבר עבר את גבול

טעם הטוב, בפעמיים הראשונות אני הייתי הילדה היחידה

שפותחת, עד ש… וואי אני לא מסוגלת לרשום לך את

זה, זה כואב, אתה ממש תפגע בשבילי…

טוב אבל לא נורא שתפגע קצת למעני, פתחתי מצלמה

תמיד עד שיום אחד ציפי זאת עם השער הבלונד חלק,

היא שלחה לי הודעה ושאלה אותי "למה אני שמה ספוג

כלל לא, אבל מה
ער?", אני לא ילדה נחיתית ב

על הש

ת פוגע? (קצת הרבה…)
לעשות שזה קצ

קיצער אז אני לא מעוניינת לפתוח מצלמה. נקודה. קיצר

ספר לך התפתחות חדשה:)
יומני היקר, תצפה למחר א

בדמעות יחתום את העמוד

תולי..



ר נזכרתי שיש מלא מכתבים של הרבי
וואי אתה לא מבין, היום בבוק

שהרבי רושם שצריך להקשיב להנהלה…

אז החלטתי שלא משנה מה ואיך, היום אני פותחת מצלמה, קיצר אז

רגן  לבשתי חולצה יפה שמתי קרם על התלתלים
החלטתי להתא

וסרקתי לקוקו מהמם בשמונה וחצי אפס אפס כבר הייתי בזום, ולחצתי

על הכפתור של המצלמה!!!!!!!!

או לי, סוף סוף הודיתי לה' על התלתלים המהממים שלי.
כולם החמי

אחר כך גם הייתי חזנית והמורה התחילה לאהוב אותי, אתה לא מבין

אנ יזכיתי בהגרלה של שבת
היא התקשרה אלי אחר כך ואמרה לי ש

י כולי אדומה אדומה אדומה,יואו זה היה כיף!
מברכים בדבר מלכות ואנ

תי לרבי
ואם אתה חושב שזה הסוף שתדע שלא אחר כך כתב

ותסתכל מה יצא:

ב"ה, ט"ו באב, תש"ז

עראני, צרפת
הנהלת ביה"ס 

כבוד 

וברכה!
שלום 

הנהלה,
שיחתי עם ה

מבקורי בביה"ס ו
יוחדת היתה לי 

קורת [רוח] מ

מידים שי'.
ם והתל

המורי

נשלחה
נזכרים להלן 

מידים ה
טיינות התל

ולאות הצ
ביקורי 

מזכרת 
ל

ספרים שע"י המרכז
הוצאת 

מחלקת 
שיצאו לאור ע"י 

ספרים 
חבילת 

מידים:
פרסים לתל

לעניני חנוך לחלק בתור 
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מרובה,
הצלחה 

בברכת 

רסאהן
הרב מנחם מ. שניאו

קיצר יומן יקר 

חותמת לך בשמחה.

תולי
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