
עניין הכי עיקרי ש־

גאולה האמתית והשלימה
____________________________________________________

גליון שבועי להגברת העיסוק בענינו העיקרי של

 כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בתקופתנו זו – ימות המשיח

ב"ה || עש"ק פר' שלח, ז"ך סיון ה'תש"פ || גליון טז

כשילד קטן מקוה שהמשיח יבוא - זהו "תורה חדשה"!
שי"ל  לחדש",  עתיד  ותיק  שתלמיד  מה  "כל   – העיקר  והוא  ועוד 
שהמשיח  מקוה  שהוא  אלו  בימינו  אומר  קטן  שכשילד  ובפשטות 
יבוא, ה"ז חידוש ד"תורה חדשה מאתי תצא" – מהקב"ה עצמו, שהוא 
מסכים לבקשת בנ"י ש"נער ישראל ואהבהו", ומביא את אהבתו לידי 
גילוי ממש עד למעלה מכל מדידה והגבלה, וביחד עם-זה – בעוה"ז 

התחתון שאין תחתון למטה הימנו.

שיהודי יסכים ויכריז ש"הגאולה כבר כאן בפשטות"!
בגאולה  ובנשמתו  בגופו  בפשטות  ומשתתף  שותף,  יהודי  כל  נעשה 

זאת  לפעול  )כביכול(  יוכל  שהקב"ה  כדי  והשלימה.  האמיתית 
בגוף  נשמה  ודוקא  יהודי,  כל  של  להשתתפות  זקוקים  בשלימות, 
בתכלית השלימות – שהיהודי יסכים*, ויתירה מזו - הוא ירצה ויכריז, 

לא רק "הגיע זמן גאולתכם", אלא הגאולה כבר כאן בפשטות!

שלו,  שבנפש  היחידה  עם  ישראל  בני  וכל  יהודי  כל  מקשר  וזה   .  .
שאת זה מקשרים עם היחידה הכללית - משיח צדקנו, יבוא ויגאלנו 

ויוליכנו קוממיות לארצנו תיכף ומיד ממש.
______________

*) על תיבה זו )"מסכים"( חזר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ה' פעמים.

)קטעים נבחרים משיחת כ"ח סיון ה'תנש"א, אחר תפילת ערבית
באדיבות "המכון להפצת תורתו של משיח"(

· דבר מלכות ·

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

פנינים מהתוועדות קודש כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח

שהיהודי יסכים, 
ויתירה מזו - הוא 
ירצה ויכריז, לא רק 
"הגיע זמן גאולתכם", 
אלא הגאולה כבר 
כאן בפשטות!

שנת
השמונים
גליון חגיגי ומוגדל



·· כ"ח סיון ה'תנש"א
          היומן המלא ממאורעות היום במחיצת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

• יום ראשון, כ״ז סיון • 

לפני תפילת שחרית יצא לאור ״קובץ כ״ח סיון״, ונודע שכ״ק אדמו״ר 
״ערב  נושא את התאריך:  דבר  זה: ״מהיר״. הפתח  על  שליט״א כתב 

כ״ח סיון״. 

דבר  פתח  )עם  סיון״  כ״ח  ״קונטרס  לאור  יצא  שחרית  תפילת  אחרי 
והפצת  סיון התחילה תנופה חדשה בהחזקת  בו נאמר שבכ״ח  מיוחד, 
התורה והיהדות והפצת המעיינות, ועל שייכות המאמר במיוחד לשנה 
ובו מאמר ד״ה ״כימי צאתך מארץ מצרים אראנו  – עיי״ש(,  ועוד  זו, 
נפלאות״ מהתוועדות אחש״פ תשל״ח. תאריך הפתח דבר הוא: ״יום א׳ 

פ׳ קורח, כ״ז סיון״. 

כ״ק אדמו״ר שליט״א נכנס לתפילת מנחה בשעה 7:05 לערך כשמעודד 
בידו הק׳ את שירת ״ופרצת״, ובעלותו לבימה הסתובב כרגיל. 

אחרי התפילה הכריז הגבאי על זמן תפילת מעריב לשעה 9:00.

לקראת יום הבהיר כ״ח סיון, הגיעו כו״כ אורחים )מלבד אלו שהגיעו 

עוד לפני ש״ק(, וביניהם בלטו קבוצות השלוחים מארה״ב וקנדה. 

בשעה 9:52 )!( נכנס כ״ק אדמו״ר שליט״א לתפילת מעריב, ובעלותו 
לבימה הניף את ידו הק׳ בחוזק לעידוד שירת ״ופרצת״, שהושר ע״י 

אנ״ש והתמימים שמילאו את ביהכ״נ בחוזק רב ומתוך התרגשות. 

אחרי התפילה הכריז הגבאי על זמן ההתוועדות הרשמית שתיערך מחר 
ביום שני כ״ח סיון בלילה, ואשר הלילה תיערך ג״כ התוועדות חסידים 

ב- )ובלשונו – ״מען גייט ַא ביסל פַארבריינגען״(. 

ויצא  מהבימה  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  ירד  להכריז,  הגבאי  כשסיים 
בירך  צאתו  טרם  ״ופרצת״.  שירת  את  הק׳  בידו  כשמעודד  מביהכ״נ 
נוסעים: ״פָארט געזונטערהייט, זָאל זיין בשורות טובות״, ופנה לשמאלו 

ואיחל לעומדים שם: ״הצלחה רבה״.

מאוחר יותר התקיימו ב- וברחבי השכונה התוועדויות לרגל יום הבהיר 
כ״ח סיון, עד לשעות הקטנות של הלילה. 

• יום שני, כ״ח סיון – 

כ״ק  לבוא  שנים  יובל  הבהיר,  יום 
וביתו״  ״איש  שליט״א  אדמו״ר 

לארצות הברית • 

אדמו״ר  כ״ק  הורה  הבוקר  בשעות 
שליט״א להדפיס את ״קובץ כ״ח סיון 
– יובל שנים״, ולהכינו לחלוקה היום 

בלילה אחרי מעריב! 

אדמו״ר  כ״ק  נכנס  שחרית  לתפילת 
שליט״א בשעה 10:00 בדיוק. 

את  שבירך  לפני  התורה,  בקריאת 
כ״ק  סידר  הקריאה,  שאחר  הברכה 
אדמו״ר שליט״א את עץ החיים הימני 

שיהא מע״ג השמאלי. 

אחרי התפילה יצא כ״ק אדמו״ר שליט״א מביהכ״נ כשמעודד בידו הק׳ 
את שירת ״ופרצת״. טרם צאתו בירך נוסעים: ״פָארט געזונטערהייט, 
הק׳  בידו  סימן  למעלה  מהמעלית  ובצאתו  טובות״,  בשורות  זיין  זָאל 

לשלום לילדים שעמדו שם. 

במשך היום נודע שזקני אנ״ש יתנו ברכה לכ״ק אדמו״ר שליט״א לרגל 

וע״פ  סיון,  כ״ח  הבהיר  יום 
הברכה  את  יתנו   – הוראה 
ניסן  י״א  )כמו בליל  בביהכ״נ 
 – ש.ז.( לאחרי תפילת מעריב 

לפני החלוקה. 

נסע  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 
ולפני   ,1:50 בשעה  למקוה 
שנכנס למכונית בירך נוסעים. 

בירך  מהמקוה  ביציאתו 
לו  ונתן  ברכה  שביקש  א׳ 
והמשיך  לצדקה,  מטבעות 
לחלק מטבעות לאנשים, נשים 
מהמקוה  שם.  שעמדו  וטף 
)כעבור  לערך   2:55 בשעה  חזר 

למעלה משעה שלימה! שלא כרגיל(. 

לאוהל נסע בשעה 3:15, ולפני שנכנס למכונית בירך נוסעים: ״פָארט 
געזונטערהייט, זָאל זיין בשורות טובות״ וחילק להם ולשאר העומדים 

שם מטבעות לצדקה. 

אחרי  הקובץ  חלוקת  אודות  השמועה  נפוצה  הצהריים  אחר  בשעות 
מעריב. 

עבור  תורה״  ״חובבי  בישיבת  ״הקהל״  כינוס  התקיים   5:30 בשעה 
תלמידי ה״קבוצה״ בהשתתפות חברי ההנהלה הרוחנית, ובסיום הכינוס 
– בו הושמעו דברי התעוררות – התקיימה התוועדות זוטא לרגל היום. 

מהאוהל חזר כ״ק אדמו״ר שליט״א בשעה 8:10 )לערך רבע שעה לפני 
השקיעה – מוקדם מהרגיל(. 

בשעה 8:25 לערך נכנס כ״ק אדמו״ר שליט״א לתפילת מנחה, כשמעודד 
את שירת ״ופרצת״. בעלותו לבימה לא הסתובב לעודד. 

אדמו״ר  כ״ק  כי  מראש  ידעו  רבים  עצום;  בקהל  מלא  הי׳  ביהכ״נ 
שליט״א עומד לחלק היום את הקובץ המיוחד, והקדימו לבוא. 

אחרי התפילה לא הכריזו על זמן תפילת מעריב, וכ״ק אדמו״ר שליט״א 
פנה לעבר הקהל והורה באומרו: ״מכריז זיין ווען איז מעריב״, ואח״כ 

בגימטריא "פרצת"
מענה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א משנת ה'תשמ"ט:

הבית נקנה ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר

חסידים פרשו - גמט' פרצת



הריל״ג(  הוראת  )ע״פ  הגבאי  הכריז 
שיתפללו מעריב ״כשיהיו מוכנים״. 

מהבימה  ירד  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 
לימינו,  שעמד  הריב״ק  לעבר  כשפניו 
הק׳.  בשפתיו  רחש  מעשה  ובשעת 
לפתע הסתובב לעבר הרב שניאור זלמן 
שי׳ גורארי׳ שעמד מהצד השני, וניגש 
הדולרים  חלוקת  בעת  הרגיל  למקומו 
)כמו בעת הברכה דליל י״א ניסן ש.ז.(. 

אדמו״ר  כ״ק  את  בירך  גורארי׳  הרב 
שליט״א בשם כל אנ״ש וכו׳ בקשר עם 
אדמו״ר  כ״ק  לבוא  שנים  יובל  מלאות 

המהפיכה  את  תיאר  ובהתרגשות  לארה״ב,  וביתו״  ״איש  שליט״א 
הרוחנית שכ״ק אדמו״ר שליט״א חולל בארה״ב ובעולם כולו מאז בואו, 
ואיחל שימשיך לראות הצלחה מופלגה בכל פעולותיו הק׳ ושהקב״ה 
ימלא את כל משאלות לבבו הקוה״ט לטובה, עד לעיקר – גאולה שלימה 

תיכף ומיד. 

בעת הברכה היו עיניו של כ״ק אדמו״ר שליט״א עצומות ומפעם לפעם 
ניגבן, והי׳ מרגש מאוד לראות זאת. הברכה ארכה כשלוש דקות. 

אח״כ, בשעה 8:40, הרים כ״ק אדמו״ר שליט״א את עיניו הק׳. הריל״ג 
כהנים,  דָא  ״ס׳איז  שליט״א:  אדמו״ר  כ״ק  ואמר  הרמקול,  את  קירב 
ַאלעמָאל איז מען מסיים מיט ברכת כהנים״, ומיד ניגש ר׳ יוסף יצחק 
הכהן שי׳ גוטניק )שעמד בקרבת מקום( ובירך ברכת כהנים כשמתחיל 
מ״יברכך וגו׳״ עד ״ואני אברכם״ וכל הקהל ענה ״אמן״ אחרי כל ברכה. 

כשסיים את הברכה, העיר כ״ק אדמו״ר שליט״א באומרו )כשמכסה בכף 
ידו הק׳ את הרמקול(: ״עס זָאל ניט ווערן דערפון קיין וואונדער, עס 
זָאל ניט ווערן קיין מנהג ווָאס ס׳פעלט די התחלה, וועט איר ָאנהויבן 
כשמתחיל  הברכה  על  שוב  חזר  והנ״ל  התחלה״,  דער  פון  נָאכַאמָאל 
מ״וידבר וגו׳״. פני כ״ק אדמו״ר שליט״א בעת הברכת כהנים היו כנ״ל 

בעת הברכה. 

אח״כ פתח כ״ק אדמו״ר שליט״א בשיחה-ברכה שארכה 17 דקות, עד 
השעה 8:58. בשיחה זו דיבר ״אותיות״ מיוחדות על ייחודו של יום זה 
ענין  אודות  מיוחדים  דיבורים  היו  ובעיקר  זכאי״,  ״יום  שזהו  באומרו 
דיבר  וכן  מיני׳,  דאזלינן  שלח  פרשת  עם  זאת  קישר  כמו״כ  הגאולה. 
וגו׳״, ועל הגימטריא של  –  על הפסוק בתהילים ״פדה בשלום נפשי 
״פרצת״. בתוך הדברים התבטא באומרו שזוכים לכל הענינים במקום 
בו נמצאים עתה – שנשיא דורנו דורש ופועל שראשית כל יהי׳ הגילוי 
בבנין זה, כולל גג הבנין, עד שעליו עומד משיח ומודיע לבני ישראל 
״ענוים הגיע זמן גאולתכם״, ובסיום התבטא באומרו שנמצאים יחד עם 

ביהמ״ק השלישי שישנו כבר כאן. 

ומיד  המשיך  ממש״,  ומיד  ״תיכף  במילים:  השיחה  את  שסיים  אחרי 
והזכיר שוב אודות ענין חלוקת שליחות מצוה לצדקה, וסיים באומרו: 

״תיכף ומיד ממש בפשטות״. 

בקשר  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  עם  ודיבר  הריל״ג  ניגש  השיחה  אחרי 
לסדר שיהי׳ עתה, ואמר שהדולרים הם ביחד עם ה״קובץ כ״ח סיון״ 
שיחולקו אחרי התפילה, וכשדיבר – עשה כ״ק אדמו״ר שליט״א תנועה 
בראשו הק׳ וכן משך בכתפיו באומרו משהו. הריל״ג אמר שהכינו מים 
לנטילת ידיים )לתפילת מעריב(, וכ״ק אדמו״ר שליט״א הורה שיביאו 
את קערת המים עם הספל וישימו על השולחן )שמעליו דיבר מקודם(. 
שניגב  ובעת  לסירוגין,  ו״פ  הק׳  ידיו  את  נטל  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

את ידיו הק׳ – דיבר עם הריל״ג בקשר 
לתפילת מעריב. 

כ״ק  וכשעלה  לערך,   9:00 בשעה 
ניגנו  לבימה  שליט״א  אדמו״ר 

״ופרצת״ – אך לא הסתובב. 

הריל״ג  ניגש  בתרא  קדיש  בתחילת 
ודיבר עם כ״ק אדמו״ר שליט״א אודות 
כל  שלא  )היות  עכשיו  שיהי׳  הסדר 
שיהי׳  מתוכנן  והי׳  הגיעו(,  הקבצים 
כדי שכ״ק   – )ובפרט  קצר  לזמן  הפסק 
דבר  לטעום  יוכל  שליט״א  אדמו״ר 
מה, וכפי שהי׳ בט״ו אייר(, ואכן הכריז 

קובץ כ"ח סיון יובל שנים
הכניסו  שלח,  פרשת  בעש״ק 
לכ״ק אדמו״ר שליט״א את כל 
פרקים  מהראשי  )חוץ  הקובץ 
מתולדותיו ופעולותיו של כ״ק 
אדמו״ר שליט״א( עם פתח דבר 
המשתרע  במינו  ומיוחד  ארוך 
)המדבר  עמודים  שלושה  על 
אודות הענין של ״עשר גלויות 
והאחרונה  ליובאוויטש״  גלתה 
היא ״גלות אמעריקע״, ואודת 
של  המיוחדות  הנקודות  שתי 
ענין  א(  סיון:  כ״ח  הבהיר  יום 
זה  על  וההודאה  ההצלה  נס 

המוטלת על כאו״א מישראל; ב( שאז התחילה תקופה חדשה(. 

)כנ״ל(,  דבר  לפתח  התאריך  י״ל  שחרית  תפילת  לפני  היום 
יגיהו  מילים ש״בטח  כמה  עוד  כ״ק אדמו״ר שליט״א  והוסיף 
עלתה  בינתיים  נוספת.  להגהה  נמסר  הנ״ל  וכל  הפעם״,  עוד 
אדמו״ר  וכ״ק  הנ״ל,  פרקים״  ה״ראשי  את  להכניס  ההצעה 
שליט״א אישר זאת. כמו״כ צירפו את קונטרס כ״ח סיון ש.ז. 

שי״ל הבוקר. 

תמציתית  היסטורית  סקירה   – היום״  ״פשר  א.  כולל:  הקובץ 
)ויצויין שהיא כוללת פרטים שלא פורסמו  על פרשת ההצלה 
עד כה(; ב. תיאור קצר מהתוועדות כ״ק אדמו״ר שליט״א בעת 
ראשי  ג.  תמוז;  ב׳  שישי  ליום  אור   – עבורו  פנים״  ה״קבלת 
פרקים מתולדותיו ופעלו של כ״ק אדמו״ר שליט״א )במתכונת 
שמופיעה בראש לוח ״היום יום...״( משנת תש״ג ואילך עד קיץ 
תש״נ; ד. שיחות קודש שנאמרו בקשר ליום זה ויום ט׳ אדר – 
ה׳ש״ת  בשנת  לארה״ב  מהוריי״צ  אדמו״ר  כ״ק  של  בואו  יום 
– אודות העבודה ב״חצי כדור התחתון״ )ה״ה: ש״פ שלח, כ״ח 
סיון תשמ״ו; ש״פ שלח, כ״ח סיון תשמ״ט; ש״פ קרח, ה׳ תמוז 
תשמ״ט; ליל ד׳ פ׳ תצוה, ט׳ אדר תש״נ(; ה. מאמרי החסידות 
מפני  תשמ״ח-תנש״א.  בשנים  סיון  כ״ח  בקונטרסי  שהופיעו 
מתולדותיו  פרקים״  ה״ראשי  א(  נדפסו:  לא  טכניות  סיבות 
ב(  )תנש״א(;  זו  דשנה  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  של  ופעולותיו 

הפתח דבר לקונטרסים של כ״ח סיון, ועוד.



·· כ"ח סיון ה'תנש"א | המשך
          היומן המלא ממאורעות היום במחיצת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

מודיעים  המזכירות  שמטעם  כ״ץ  שי׳  הכהן  יחזקאל  זאב  ר׳  הגבאי 
שהיות שלא כל הקבצים הגיעו, לכן יהי׳ עתה הפסק למשך כרבע שעה. 

בעת הכרזתו חייך כ״ק אדמו״ר שליט״א חיוך רחב, ופנה לריל״ג ואמר 
)כשמסמן בידו הק׳(: ״ַאזוי ווי מ׳הָאט מכריז געווען ַאז ס׳וועט זיין ַא 

הפסק, איז ַא שָאד די צייט, במילא וועט מען מַאכן ַא המשך!״. 

 – קורה  מה  הבין  שלא  והקהל  מהבימה,  ירד  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 
למקום  ניגש  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  אולם  ״ופרצת״,  לנגן  התחיל 
הנ״ל )שם דיבר מקודם(, ומיד נהי׳ שקט וכ״ק אדמו״ר שליט״א פתח 
בשיחה שני׳, כשלפני זה שאל את הריל״ג )כשמכסה את הרמקול בכף 
ידו הימנית הק׳, ועושה תנועת שאלה בידו השמאלית הק׳(: ״בשעת 

מ׳וועט ברענגען מ׳וועט מיר גלייך זָאגן?״ )והלה השיב בחיוב(. 

דיבר  ובה  לערך,   9:20 השעה  עד  דקות,  וחצי  כ-7  ארכה  זו  שיחה 
ראש  ערב  שהוא  ליום  עתה  ונכנסים  הכ״ח  ליום  בהמשך  שנמצאים 
בענין  הפסק  שאין  הנ״ל(  הגבאי  להכרזת  )בהמשך  כשמדגיש  חודש, 

זה ח״ו. 

בין  באומרו  וגילוי׳,  הגאולה  בענין  שלימה  אריכות  היתה  אח״כ 
הדברים: ״כדי דער אויבערשטער – כביכול – זָאל דָאס קָאנען דורכפירן 
בשלימות, דַארף מען הָאבן די השתתפות פון יעדער אידן, און דוקא 
נשמה בגוף בתכלית השלימות, ווָאס דער איד איז מסכים )על תיבה 
הנ״ל חזר כמה פעמים(, און נָאכמערער – ער וויל דָאס און איז מכריז, 
גאולה  די  דָא  שוין  ס׳איז  נָאר  גאולתיכם׳,  זמן  ׳הגיע  נָאר  ניט  ַאז 

בפשטות!״. 

בשיחה זו הי׳ קולו הק׳ של כ״ק אדמו״ר שליט״א צרוד מעט )מחמת 
הצטננות(. 

אחרי השיחה התחיל כ״ק אדמו״ר שליט״א לחלק לכאו״א את ה״קובץ 
יובל שנים״. הקובץ מכיל  עמודים וכרוך בכריכה )רכה(   – כ״ח סיון 
אדומה, ומונח בנרתיק מיוחד מפלסטיק שקוף, ובו גם דולר שליחות 

מצוה לצדקה. 

החלוקה התחילה בשעה 9:20, ועד השעה 10:15 עברו גברים. כשעבר 
הרב שניאור חיים הכהן שי׳ גוטניק, חייך אליו כ״ק אדמו״ר שליט״א 
שי׳  הכהן  יחזקאל  זאב  ר׳  הגבאי  של  הקטן  בנו  כשעבר  רחב.  חיוך 
כ״ץ, עודד כ״ק אדמו״ר שליט״א לעברו בידו הק׳. לר׳ גרשון בער שי׳ 
אדמו״ר  כ״ק  נתן  ז׳שורנַאל״  ״ַאלגעמיינער  העיתון  עורך   – יעקבסון 
שליט״א קובץ נוסף באומרו: ״פַארן צייטונג״. להרבה שאמרו משהו 

)״משיח נַאו״ וכיו״ב( ענה: ״אמן״. א׳ העוברים מסר צ׳ק, וכ״ק אדמו״ר 
שליט״א הניחו מתחת לסידור. 

הרוח  בהתרוממות  מאוד  נראה  הי׳  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 
)״אויפגעלייגט״(וחייך לרבים מהעוברים, ובפרט לילדים חייך באופן 

מיוחד. לכמה שביקשו ברכות, כ״ק אדמו״ר שליט״א בירכם. 

אדמו״ר  וכ״ק  יונה,  שי׳  אלי  הַצָלם  עבר  הגברים  של  התור  בסיום 
שליט״א סימן אליו בידו הק׳ כשואל היכן בנו )גלעד יצחק שי׳(. הנ״ל 
הראה שעומד ליד ארון הקודש, וכ״ק אדמו״ר שליט״א קרא לו ונתן לו 
קובץ. הילד הראה שיש לו כבר אחד, אולם כ״ק אדמו״ר שליט״א הנהן 

בראשו הק׳ כאומר שיקח קובץ נוסף. 

שלושת  למשך  גברים  שוב  עברו  ואח״כ  נשים,  עברו   – השני׳  בשעה 
רבעי השעה. 

כשעבר ר׳ שמואל שי׳ שמואלי – עורך העיתון ״ישראל שלנו״, חייך 
אליו כ״ק אדמו״ר שליט״א חיוך מיוחד. 

באמצע החלוקה, לקח כ״ק אדמו״ר שליט״א קובץ א׳ והניחו מתחת 
לסידורו, וכעבור כמה דקות לקח עוד א׳ והניחו מתחת לקובץ הראשון. 

אח״כ עברו שוב נשים, ואח״כ שוב אנשים. 

החלוקה ארכה כשלוש שעות, והסתיימה בשעה 12:04. 

בסיום נטל כ״ק אדמו״ר שליט״א את סידורו ושני הקבצים )והריל״ג 
לקח את הצ׳ק(, וניגש לארון הקודש, סידר את הגַארטל ונגע בפרוכת 
ידו  את  הנ״ל  הַצָלם  של  הנ״ל  בנו  הושיט  מהריבוע,  כשיצא  כרגיל. 
רחב,  חיוך  כשמחייך  יד  לו  החזיר  שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק  לשלום 
ובשעה יצא מביהכ״נ בזריזות כשמעודד בידו הק׳ את שירת ״ופרצת״. 

ליד דלת היציאה חילק לעוד כמה נשים שעדיין לא קיבלו, וכן בצאתו 
״ברכה  באומרו:  ונשים  אנשים  כמה  לעוד  חילק  למעלה  מהמעלית 
ואמר:  שם  שעמדו  )ועוד(  התמימים  לעבר  הסתובב  אח״כ  והצלחה״. 
״ַאלע גוטע זַאכן, ַאלע גוטע בשורות״, והרים את ידו הק׳ לאות של 

שלום, ונכנס לחדרו הק׳. 

בינתיים המשיך הקהל לרקוד למשך זמן, ורבים התיישבו ללמוד את 
הקובץ מתוך התעוררות והתרגשות מיוחדת. 

אח״כ ישבו אנ״ש והתמימים קבוצות קבוצות להתוועדויות ביחד עם 
אור  עד  זה,  יום  לרגל  תבל  קצוי  מכל  שהגיעו  והאורחים  השלוחים 

הבוקר – בשטורעם גדול. 

לומר לרבי?!
ר’  אל  העכט  יהודה  יעקב  ר’  ניגש  הקונטרס,  חלוקת  במהלך 
מה"מ  אדמו"ר  כ"ק  אל  לגשת  ממנו  וביקש  פוטרפס  מענדל 
שליט"א ואמר לו כי זקני החסידים צריכים לבקש ממנו שיעלה 
לחדרו לשבור את הצום ולטעום משהו. “זקני החסידים זה מגיל 

. . ” נקב ר’ מענדל בשנה או יותר מעל גילו.

הרב העכט לא אהב את התשובה, ור’ מענדל הזכיר לו כי גם 
הוא עונה להגדרה של זקני החסידים - שיגש הוא. “אתה חושב 
שלא אמרתי את זה לרבי?”, תמה הרב העכט. “הוא השיב לי 
“איך וועל טראכטן וועגן דעם מארגן”… ]= אני יחשוב על כך 

מחר[.



הרב ליברוב, מספרים שהיית קשור לארגון ההתוועדות 
בכ"ח סיון בשנת תשמ"ו – הפעם הראשונה שהתקיימה 
איך  רשמי.  באופן   770  – ב  סיון  כ"ח  לרגל  התוועדות 

בעצם הכל החל?
יום ההצלה של הרבי – כ"ח סיון לא היה ידוע לנו, החסידים. בשנת תש"א 
כמובן חגגו זאת עם כל השטורעם, אך הדבר לא המשיך לשנים הבאות 
שנים  יובל  תאריכים,  של  העניין  כל  בכלל,  אודותיו.  ידעו  לא  וממילא 
וכו’ – הינו בעיקר חידוש של הרבי מלך המשיח שליט"א. כך שאפילו לו 
היו יודעים את התאריך – לא בהכרח שהיה עולה בדעתם של החסידים 

שיש לציין זאת... 

כיצד הכל התחיל? באחת השנים, בתחילת שנות המ"מים, התחיל הרבי 
לארצות  נ"ע  הריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  של  הגעתו  יום   – אדר  ט’  על  לדבר 
הפצת  התחילה  שבו  בכך  מיוחד  יום  שזהו  כך  על  דיבר  הרבי  הברית. 

המעיינות גם בחצי כדור התחתון.

יצא לאור אגרות קודש של הרבי הקודם,  בתקופה שלאחר מכן, כאשר 
היסב אחד התמימים את תשומת ליבנו למכתב של הרבי הריי"צ מכ"ח 
מושקא  חי’  מרת  בתי  אשר  לבשרו  בזה  “הנני  כותב:  שבו  תש"א,  סיון 
לפה".  צלחה  היום  באו  שניאורסאהן  שי’  הרמ"מ  הרה"ג  חתני  ובעלה 
כמובן שמיד קישרנו את זה לדבריו של הרבי שליט"א על הרבי הריי"צ, 

שזהו יום מיוחד של תחילת הפצת המעיינות. 

זכיתי להיות במערכת הערות של הישיבה במוריסטאון.  באותה תקופה 
הסדר היה שעל הקבצים שיצאו לאור בסמיכות ליומא דפגרא כמו ר"ח 
כסלו או י"א ניסן, היינו מציינים את המאורע בתאריך הרשום על כריכת 
הקובץ. לאחר המעשה הזה – כאשר הגיע הקובץ של ש"פ שלח באותה 
שנה, כתבתי “יו"ל לש"פ שלח – כ"ח סיון". למעשה, היה זה דבר חידוש 

של ממש להתייחס לתאריך זה.

לעשות  החליטו  אז  הבחורים  ל-770.  הגעתי  תשמ"ה,  כך,  בשנה שאחר 
והיה  שני  בחדר  הקטן  בזאל  התוועדות  ערכנו  סיון.  כ"ח  לרגל  חגיגה 
מאוד שמח. זכורני ששאלו אז, איזה ניגון קשור ליום ההצלה של הרבי? 
ואני השבתי שאם היינו עומדים בכ"ח סיון, והנה הרבי מגיע, ודאי היינו 
מנגנים ‘מארש נפוליון’. התחילו לנגן את הניגון, ורקדו ממש הרבה זמן, 
אולי שעה, לרבות על השולחנות וכו’... במהלך הריקודים אחד הבחורים 
אף שבר בטעות חלון. התמימים יצאו החוצה ורקדו גם מעל על הטנק... 

בקיצור, היה שמח. 

לשנה הבאה, בחודש סיון תשמ"ו, הגדלנו לעשות. החלטנו, כמה בחורים, 
שהשנה יש לערוך התוועדות רצינית יותר עם נואמים, לכבוד יום הבהיר 
לערוך  הייתה  התוכנית  להתוועדות.  אנ"ש  את  גם  ולהזמין  סיון,  כ"ח 
לערוך  כלל  מקובל  היה  לא  )אז  הקטן  בזאל  למעלה  ההתוועדות  את 
התוועדויות למטה, כפי שהנוהג היום. אפילו ההתוועדויות של ר"ח כסלו 

התקיימו למעלה(.

 הזמנו את הרב לייבל פויזנר והרב צבי פוגלמן, שהיו בשנים הראשונות, 
על מנת שיספרו אודות ההגעה של הרבי לארצות הברית ועל הפעילות 
בימי בראשית. התמימים, מארגני ההתוועדות, רצו להכניס בקבוק משקה 
לרבי על מנת לקבלו בהתוועדות, כנהוג. ביקשנו מר’ מאיר הארליג שיקח 
במוצאי שבת  התוועדות  הודיעו שתתקיים  ולכולם  מהרבי,  את המשקה 

)בשנה זו כ"ח סיון חל בשבת(. 

השאלה הגדולה היא, כמובן: איך התייחס הרבי שליט"א 
עצמו לכל זה?

בהתוועדות ביום השבת, כ"ח סיון, הגיעה ההפתעה הגדולה.

השיחות  מסודר.  די  כלל  בדרך  היה  הרבי  אצל  ההתוועדות  מהלך 
כעין  מאמר  הרבי  אמר  השנייה  בשיחה  דיומא.  מענייני  היו  הראשונות 
שיחה. ובשלישית היו רש"י שיחות וכו’. כאשר רצה הרבי לדבר על עוד 
היה   – וכד’(  החסידים,  בין  או  הקודש,  בארץ  למצב  )השייכים  עניינים 
זו, החל הרבי לדבר  מדבר על כך בסוף ההתוועדות. והנה בשבת קודש 
התחתון!  כדור  בחצי  המעיינות  הפצת  על   – ההתוועדות  בתחילת  כבר 
הדבר היה להלם של ממש. אף אחד לא שיער שהרבי יתייחס לכך, ועוד 

כל כך מהר... 

כל  לא  הרבי  בכלל,  הענין.  בכל  את השטורעם  הגבירה  ההפתעה ממש 
כך התייחס בצורה גלויה לכל הקשור לתאריכים הפרטיים שלו. אפילו 
בר"ח כסלו זה לא היה ממש בגלוי. ובמילא מובן, עד כמה גדולה הייתה 
ר’  ניגש  המשקה,  בחלוקת  הזו.  ההתייחסות  הגיעה  כאשר  ההתרגשות 
מאיר הארליג והכריז על ההתוועדות לכבוד יום ההצלה של כ"ק אדמו"ר 

שליט"א. הרבי חייך ותיקן אותו “איש וביתו"...

השטורעם הגדול שהתעורר כתוצאה מכך השפיע, כמובן, על ההתוועדות 
רבים  נהרו  שאליה   – השבת  אותה  במוצאי  להתקיים  הייתה  שעתידה 
מאנ"ש וכמובן התמימים. ההתוועדות הייתה שמחה במיוחד, ובאמצעה 
אמר ר’ ישראל שם טוב: “כעת יורדים וממשיכים את ההתוועדות למטה". 

האם הרבי זקוק ל'הסכמה' שלנו?

לדור השביעי  בדור השביעי, ששייך במיוחד  יום טוב שנתחדש  ומיוחד.  יחיד  יום טוב אחד,  סיון תנש"א.  כ"ח 
להתיישב  היינו  מוכרחים  שכזה,  טוב  ביום  חג  לשיחת  העבודה.  והשלמת  השביעי  הדור  מעלת  הוא  ענינו  וכל 
בהתוועדות עם אחד ממפורסמי השלוחים בחצי כדור התחתון, שגם זכה בתור בחור ב-770 להיות קשור לארגון 

חגיגות הבראשית של יום זה. 

ניאות לשתף את  עיר המלך,  יורק  ניו   – ליברוב, שליח הרבי מלך המשיח שליט"א בפלטבוש  זלמן  הרב שניאור 
התמימים בזכרונותיו מ-770 מאז, וכן להעלות תובנות והרהורים בשיחה הנפלאה של חג היובל, כ"ח סיון תנש"א.



ירדו למטה, והשמחה התגברה עוד  וכולם  לקחנו את כל הפארבייס’ן 
חלק  ]אגב,  פוגלמן.  והרב  פויזנר  הרב  כאמור,  היו  הנואמים  יותר. 
מהסיפורים שהם סיפרו נכנסו אחר כך – בשנת תנש"א – ל’קובץ כ"ח 

סיון - יובל שנים’[. 

היובל,  שנת  של  סיון  לכ"ח  להתייחס  כדאי  אכן  אולי 
ולחלוקת אותו הקובץ.

שבחלוקת  העצום  החידוש  את  לקלוט  אפשר  ראשון,  במבט  כבר 
 – אז  עד  הרבי  שחילק  הקונטרסים  היו  מה  בודקים  אם  הקובץ.  אותו 

של  מתורתם  היו  ככולם  רובם 
מלבד  הקודמים:  נשיאנו  רבותינו 
הרבי  חילק  כמובן,  התניא,  ספר 
צדק",  ה"צמח  הרבי  של  מאמרים 
‘החלצו’  קונטרס  והריי"צ,  הרש"ב 

או קונטרס ‘עץ החיים’. 

אחר  משהו  על  מדובר  אבל,  כאן, 
לגמרי: הרבי מחלק קונטרס הכולל 
תורה של עצמו, עם סיפורים עליו 
חסר  דבר  היה  זה  הצלתו!  ועל 
גם  היה  חלוקה  באותה  תקדים. 
מזכיר  שהרבי  מאוד,  מיוחד  ענין 
גם בשיחה המוגהת: הרבי חזר אז 
מנחה,  לתפילת  ונכנס  מהאוהל, 

שאחריה נאמרה ברכת אנ"ש ושיחה ולאחר מכן מעריב. חלוקת הקובץ 
היתה אמורה להתקיים מיד אחרי מעריב, וחלוקה כזאת לוקחת כמה 
שעות. ומכיון שלא כל הקבצים הגיעו, הודיע הגבאי שתהיה כעת הפסקה 
עד חלוקת הקונטרסים. אך הרבי הגיב מיד ואמר, שבמקום "הפסק" – 
נעשה "המשך"! ואז פתח בשיחה שניה עד חלוקת הקונטרסים. כמובן, 
שאצל חסידים זה מתקשר לתאריך הבא בלוח השנה החב"די, ג' תמוז: 
כשמסתכלים על הרבי בצורה גשמית )"הרבי חזר מאוחר מהאוהל ולא 
אכל מאומה כל היום, ועכשיו עומדת להתחיל חלוקה של כמה שעות... 
הרבי צריך לנוח"...( – עלולים לחשוב שיש חלילה 'הפסק'... אבל הרבי 
את  נראה  באמת.  שהוא  כמו  הרבי  על  נסתכל  החסידים  שאנו  רוצה 
הפנימיות של הרבי ולא את החיצוניות, ואז יהיה לנו ברור – שאין שום 
הפסק, ורק המשך! הכל ממשיך, בלי לעצור ובלי להתבלבל משום דבר. 

כנראה  בשיחה,  המוזכרת  נוספת  נפלאה  נקודה 
לראשונה בתורת הרבי, היא העובדה שהמקום הראשון 
החסידים  הגיבו  איך   .770 הוא  ההתגלות  תתחיל  בו 

כששמעו מהרבי גילוי נפלא כל כך?
למען האמת – כשנמצאים ליד הים, החול הכי יבש. כששמענו מהרבי 
עוד ועוד גילויים, לא הבנו את האוצר שיש לנו בידיים. אבל היום – 
כשאני מסתכל בשיחה – אני מתלהב הרבה יותר מאשר אז, ומתפלא 
איך אז לא הבנו את זה... הרי אלו דיבורים יוצאים מן הכלל! הרבי מגלה 
לנו שכאן ב-770 מתחילה הגאולה. מכאן בעצם הבסיס של קונטרס בית 
של  ביתו  מעלת  אודות  הרבי  בתורת  יסודי  הכי  ההסבר  שהוא  רבינו, 

נשיא הדור. השיחה הזו אמורה לשנות לנו את ההסתכלות על 770. 

לנו את האפשרות לשמור את הענין לעצמנו. כשאנחנו  אין  ובדורנו, 
קולטים אפס קצהו ממעלת 770 המבוארת בשיחה – מובן שאנו מוכרחים 

להביא כמה שיותר יהודים ל-770, לרבי. 

פולין  חסידי  המון  מגיעים  היו  הרבי  של  שבהתוועדויות  זוכר  אני 
לראות את הרבי. המקום שלי היה ליד המעבר, בו הרבי עובר בהיכנסו 
להתוועדות; היו הררי ספסלים ובסופם עמדה פירמידה קטנה, שבחלקה 
אורחים  הרבה  רואה  הייתי  ההתוועדות  באמצע  עומד.  הייתי  העליון 
חול,  יום  זה  )היה  שלי  המקום  את  להם  ונותן  יורד  והייתי  מגיעים, 
קרה  טוב(.  שמעו  הרמקול  שדרך  כיון   – לוותר  קשה  פחות  היה  ולכן 
פעם שהגיעו אורחים רבים, ודאגתי שכל העומדים בספסל ירדו ויתנו 
להם את מקומם. קרה גם מצב שבו הייתי צריך להחליף את האורחים 

באורחים אחרים, נוספים...

בשלב מסויים הגעתי למסקנה שצריך מסך וידאו. יחד עם תמים נוסף 
ר’ חיים ברוך הלברשטם,  זה למסרטה של  וחיברנו את  – קנינו מסך, 
שכבר הסריטה גם כך. מאז היה בחוץ שידור חי מההתוועדות בוידאו, 
לכל האורחים שלא התאפשר להם להיכנס. גם כיום חייבים להשתדל 
להביא כמה שיותר יהודים לרבי. לאורך השנים ראיתי ורואים במוחש, 
שמגיע  הוא  באשר  יהודי  כל  על  ל-770  שיש  העצומה  ההשפעה  את 

לבקר כאן – גם כאשר לא רואים את הרבי.

כשאנחנו מעיינים בשיחה המיוחדת, על שלל המעלות 
הנפלאים,  והגילויים 
הוראה  בה  ומחפשים 
ישירה אלינו; מה ה’תכלס’ 

בשיחה?
שהוזכרה  השניה  השיחה  באותה 
לעיל, אחרי ה’המשך’, ישנם מילים 
מופלאות של הרבי – שהקב"ה זקוק 
לכך “שהיהודי מסכים, ויתירה מזו 
– שהוא רוצה זאת ומכריז, שלא זו 
אלא  גאולתכם  זמן  שהגיע  בלבד 
בפשטות".  הגאולה  כבר  שישנה 
חוזר  הרבי  “מסכים",  המילה  על 
אלו  גם  הפעם,  פעמים!  חמש 
זה...  את  להסביר  יצליחו  לא  ‘מפוכח’,  במבט  הרבי  על  שמסתכלים 
את  להסביר  לנסות  אפשר  אולי  אבל  כלום,  ברבי  מבינים  לא  אנחנו 
הענין: הרבי דורש כאן דרישה לא קלה ולא פשוטה... הרבי לא מסתפק 
בכך שיהודי יקלוט ש"הגיע זמן גאולתכם", אלא לקלוט שהגאולה כבר 
נמצאת כאן בפשטות! הרבי רוצה ש"נסכים", שנחיה עם זה שהגאולה 

כבר כאן. 

אפשר לדבר ולנאום ארוכות על התקשרות וחסידות, ובסוף לדבר גם על 
משיח. הרבי דיבר על כך בהזדמנות ואמר שישנם אלה שעושים טובה 
ואומרים בסוף “ובא לציון גואל"... כשהרבי דורש להסכים שהגאולה 
כאן, זאת אומרת שמוכרחים לחיות עם זה בכל רגע. שהגאולה תהיה 

חדורה בכל דבר כענין מרכזי. 

הרבי  של  הדרישה  למעשה,  מהי,  מתבטא?  זה  ובמה 
להסכים ולהרגיש שהגאולה כאן?

את הכותרת המוצלחת ביותר לחיים על פי דברי הרבי, בהתאם לתקופה 
ניסן:  בכ"ח  הידועה,  בשיחה   – בעצמו  הרבי  נותן  כאן,  הגאולה  שבה 

“אורות דתוהו בכלים דתיקון".

המילים הקצרות האלו מבטאות דרך חיים שלימה, שאותה הרבי דורש 
על מנת לחיות עם הגאולה ולהביא אותה: מצד אחד “אורות דתוהו", 
מוכרחים ללכת עם הענינים של הרבי בלי פשרות, עד הסוף. עלולים 
להיות כאלו שבשביל להפוך את נושא המשיח ל’מתקבל’ יותר יזרקו 
טעות,  זו  ה"תיקון"...  עם  רק  וישארו  ל"תוהו",  שקשור  מה  כל  את 
כמובן, כי הרבי דורש גם “אורות דתוהו". ומצד שני, “תוהו" לבד זה גם 
קל – כי מה הבעיה ללכת ולצפצף על כל העולם?!... הרבי רוצה “תוהו" 
וכאן זה מתחיל להיות קצת קשה... אבל יש לנו כח.  ו"תיקון" ביחד, 

כשהרבי דורש זאת – הרבי נותן את הכוחות. 

דבר  הוא  “טנק"  הטנקים.  על  אחראי  בחור  בתור  שהייתי  זוכר  אני 
זאת  ענינו הוא “לכתחילה אריבער", מעל העולם. אבל למרות  שכל 
הייתי משתדל שהכל יהיה מסודר כמה שיותר )לפעמים הייתי משתדל 
אבל  נפלא,  דבר  זה  ילדים  לטנק.  ילדים  הרבה  כך  כל  יגיעו  שלא 
זה.  קצת קשה לשמור איתם על הכלים דתיקון... לא כולם אהבו את 
חייבים  שיש,  “תוהו"  הכי  דבר שהוא  כשעושים  גם  אבל התעקשתי(. 

להתאמץ ולהחדיר את זה ב"תיקון"!

לא קל בכלל להצליח לשמור על המינון המדוייק.
צריכים להיזהר כמה שיותר מלערב את הנטיות האישיות  זה  בשביל 
ככל  לנסות  לרבי,  לגמרי  להתבטל  פשוט  הרבי.  של  בפעולות  שלנו 



האפשר לכוון לרצון הרבי כפי שהוא, ולא לערב כלל את שכלנו. עבור 
להקשיב  ו"יועצים":  “שופטים"   – הדרך  מורה  את  הרבי  לנו  נתן  גם  זה 
להוראות של הרבנים ושל ה"עשה לך רב" האישי. לא תמיד זה קל לציית 
זהו   – בביטול גמור לאדם אחר, אבל הנקודה היא שזה לא “אדם אחר" 
אני  הקדוש.  רצונו  את  להעביר  כעת  שליט"א  הרבי  בחר  שבו  הצינור 
אישית, כשאני מתייעץ עם ידידים מבינים וכיו"ב, מתאמץ מאוד לפעול 

על עצמי לקבל את התשובה שלהם ממש כמו תשובה מהרבי. 

אני נזכר בניסיון גדול שהיה לי פעם בנושא: לאחר שיחת פורים תשמ"ז, 
שבה הרבי דיבר חזק מאוד על הבאת הגאולה, שב הרבי ועורר על הנושא 
בשבת שאחר כך – ש"פ ויקהל פקודי. בשיחה כואבת מאוד דיבר הרבי על 
כך שלא היו כל תוצאות לשיחה הקודמת, ואף אחד לא עושה שום דבר... 
סכום  והתרימו  אספו  “מטה משיח".  מיזמתם  ופתחו  התעוררו  התמימים 
בנושאי  בעיתון–  מודעה  שיכין  לפרסומאי  ופנו  דולר,   10,000 של  גדול 

משיח וגאולה. 

אבל אז, קיבל ר’ משה סלונים – שהיה עסקן פעיל ונמרץ, ומראשי המטה 
– תשובה חריפה מהרבי, שכל הפעולות בנושא צריכות לעבור דרך צא"ח; 

וכך הסכום הגדול שנאסף עבר כולו לר’ דוד רסקין, לצא"ח. חשבתי אז 
מיד על רעיון: כאמור, הייתי אחראי על הטנקים, וצא"ח היו חייבים לי 
סכום גדול על הרבה מההוצאות ששילמתי עליהם והם לא החזירו. מאחר 
שבין כה הייתי צריך לקבל מהם את הסכום, רציתי שאותו הכסף שנאסף 
הלכתי  לרעיון...  סירבו  צא"ח  אבל  החובות.  את  לכסות  אלי  יעבור  אז 
איתם לרב יהודה קלמן מארלו ע"ה, ונערך מעין דין תורה, שבסופו פסק 
הרב לצידם. כמובן שלא היה לי קל לקבל את זה; אבל שמחתי, שיש לי 

הזדמנות לקיים את רצון הרבי, ולציית להוראות הרבנים.

לסיום? 
בשיחה,  הרבי  של  ההוראה  את  ושוב  שוב  לשנן  הזמן  זה  תמוז,  ג’  ערב 
זה  כאן! בשעתו, כשהרבי אמר את השיחה,  הגאולה  עם  ונחיה  שנסכים 
לא היה קשה כל כך. כשרואים את הרבי מול העינים, זו ממש גאולה. אך 
היום – אחרי ג’ תמוז – צריכים כוחות נפש חזקים הרבה יותר כדי לחיות 
כך. וזו הדרישה של הרבי מאיתנו, להחזיק בכל התוקף באמונה שהגאולה 

כבר כאן – אזי תיכף ומיד נראה אותה בגלוי.

ההקפדה חסרת הפשרות להמנע מביטויים המהווים סתירה לידיעה 
הברורה שנשיא דורנו חי וקיים כפשוטו - נראית בעיני רבים עקשנות 
לשמה. עצם הצגת העניין כ"סתירה״ נשמעת כקטנות המוחין. הרי 
אפשר לכתוב על הנייר כך )כדי לא לרחק יהודים וכיו״ב( ובד בבד 

להאמין בפנימיות שהרבי מנהיג אותנו כמקדם.

ובכן, פרק בסידרה ״משמעותו של ביטוי״ - כ״ח סיון תנש״א:

תפילת  לאחר  מהאוהל.  הגיע  שליט״א  המשיח  מלך  אדמו״ר  כ״ק 
מנחה אמר שיחה לאנ״ש שי’ שברכו אותו, ולאחר תפילת מעריב, 
)והוזכר בקיצור בשיחה(, הרבי היה אמור  כפי שהיה ידוע מהבוקר 
לחלק שליחות מצוה לצדקה בתוספת קובץ ״כ״ח סיון - יובל שנים״. 
מהמזכירות מסרו לגבאי שהסדר יהיה כבחלוקת ה״דבר מלכות״ - 
כ״ק  ש״ממזכירות  הודיע  הגבאי  החלוקה.  ולאחריה  קצרה  הפסקה 
עוד  יגיעו  והקונטרסים  שהיות  למסור,  ביקשו  שליט״א  אדמו״ר 
מעט, יעשו כעת הפסק, ולאחרי זה יחלק הרבי מידו הק׳ את הקובץ 
כמעט  רם,  בקול  מייד  הגיב  הרבי  בבית-הכנסת״.  כאן  לכאו״א 
שעושה  תוך  המשך״,  כעת  נעשה  הפסק  לעשות  ״במקום  בצעקה: 

בידו הק׳ תנועה להדגיש את המילה ״המשך״.

במהלך השיחה עצמה, התייחס הרבי לעובדה שכ״ח סיון הינו הכנה 
זה, ערב ראש־חודש, אור הלבנה  ביום  סיון.  - כ״ט  ליום שלאחריו 
נעלם לגמרי - מצב הנראה כ״יפקד מושבך״ וחסרון, אך בפנימיות 
זהו שלב לקראת ״נפקדת״ - ביטול המביא ליחוד המשפיע והמקבל. 
הביטול,  לתכלית  מגיע  יהודי  כאשר  ה’:  בעבודת  מכך  ההשלכה 
חס-ושלום,  ״הפסק״  זה  אין  שלם,  חודש  במשך  העליה  לאחר 
ביטויה  את  המוצאת  התאחדות  השלימות.  במלוא  התאחדות  אלא 
במציאותו של יהודי כנשמה בגוף, וגורמת לכך שיהודי יהיה שותף 
בלבד  זו  לא  אשר  ויכריז  שיסכים  ע״י   - הגאולה  בהבאת  לקב״ה 
ש״הגיע זמן גאולתכם״ אלא שהגאולה כבר ישנה בפשטות. כאשר 
הכרזה זו צריכה לבוא מתוך הכרה והסכמה של היהודי ומצידו, דבר 
הכרחי כדי ש״הקב״ה יוכל למלאות כשלימות״ ולהביא את הגאולה.  

הודעה תמימה של הגבאי, שנבעה מכוונות טובות לחלוטין - וככל 
וכל את תוכנה בדבר ״הפסק״, חלילה. מול  זאת, הרבי שולל מכל 
ביטוי המבטא הפסק, מציג הרבי את ההיפך הגמור - הכרזה שתוכנה 
ב״ערב  הנראה  הגילוי  בנפשכם:  שוו  העדר  ההעלם,  מצב  גם  אשר 
לגאולה אלא חלק ממנה עצמה,  רק הכנה  הוא  אין   - חודש״  ראש 

״ס׳איז שוין דא די גאולה בפשטות״! 

נעשה  והילולא  ״הפסק״  לעשות  כמקום  תמוז.  לג'  סיון  ומכ״ח 
המשך וקבלת פני משיח צדקנו הנמצא איתנו כפשטות. אין מדובר 

במחלוקת על ביטוי. מדובר בגישה הכללית לכל העניין: ברור אשר 
ויחלק לכל אחד  אין שול״,  “דא  יירד למטה,  כולם מצפים שהרבי 
את כל ההשפעות מידו המלאה הפתוחה הקדושה הגדושה והרחבה. 
ומאמינים  מודים  הכל  או שקלא-וטריא.  ויכוח  שום  אין  זו  בנקודה 

שבשורתו-הבטחתו של הרבי תקויים כפשוטה בדור זה.

וועלן קומען די  השאלה היא מה עושים בינתיים, עכשיו, ״ביז עס 
״הפסק״  חלילה,  זהו,  האם  קונטרסים(.  שיגיעו  עד   =( קונטרסים״ 
הגילויים  כל  מחדש  שיגיעו  עד  עזבתיך״  קטון  ״לרגע  קצר,  לזמן 
לעמוד  המשך״:  ״לעשות   - בשיחה  הרבי  כדברי  או  הרבי;  של 
לרבי,  ההתקשרות  ההתאחדות״  ״תכלית  הזהה  הביטול,  בתכלית 
הדור,  נשיא  בפשטות״  דא  ש״ס’איז  והכרזה  ידיעה  הסכמה,  מתוך 
ישנה בפשטות הגאולה האמיתית והשלימה - וזוהי הדרך לבטא את 

הגעגועים ולהגיע לראיית פניו בגשמיות בעיני בשר.

צריך לעשות המשך. כולם עומדים בתוקף הציפיה והבטחון שהרבי 
מבקש  הרבי  זאת  ואך  מעט,  עוד  מתגלה  שליט״א  המשיח  מלך 
מאיתנו: במקום לעשות הפסק, לעשות עכשיו המשך. מיד לאחר ג׳ 

תמוז, הנחה הרגש החסידי הבריא לצאת עם ההכרזה - ממשיכים!

שלכל  ופועל  תובע  דורנו  ״נשיא  בו  למקום  בפשטות  לבוא  צריך 
)״שבע  זה  במקום  ידיך״  כוננו  ד׳  ״מקדש  של  הגילוי  יהיה  לראש 
מחדירים  כיצד  עצה  ולטכס  לשבת  זה  במקום  ושבעים״(״;  מאות 
בגדרי העולם את העובדה  ש״ס’איז שוין דא די גאולה בפשטות״; 
ולדעת שיש לכך סיוע מכל ענייני העולם – “ברבים היו עמדי״ - כך 
שכל ענייני העולם מסייעים ומובילים למטרה אחת ויחידה: הגאולה 

האמיתית השלימה״ )הציטוטים - משיחות כ״ח סיון תנש״א(.

 - המשך  ועושים  עצמו,  תמוז  ג׳  ואת  ההכנה  ימי  את  מציינים  כך   
בו הדור האחרון של הגלות עובר ללא הפסק בינתיים להיות הדור 

הראשון של הגאולה.

ממשיכים! “אנכי אעלך גם עלה״. פעמיים הגיע הרבי לארה״ב בכ״ח 
תש״א,  בשנת  הנאצי  מהתופת  ניצל  כאשר  הראשונה  בפעם  סיוון: 
ובפעם השניה כאשר הגיע מפאריז בשנת תש״ז, לשם נסע לפגוש 
את אימו הרבנית ע״ה ולהביאה למנוחה ולנחלה. ועוד מסגולת יום 
זכאי זה, עובדה הנחשפת כאן לראשונה: כיום זה התקיימו ה״תנאים״ 

של כ״ק אדמו״ר הריי״צ.

תפילתנו ובקשתנו, אשר ביום זה תהיה גם הפעם השלישית בה יבוא 
, ויבנה מקדש במקומו שבזמן הגלות, ומשם 770הרבי להיכל קדשו 

בנוסעין לירושלים, לקבץ נדחי ישראל ושמחת עולם על ראשם.

המשך יבוא | א.אברהם



שהרבי  איך  וראו  'סאטעלייט'  כשהיה  שבט  בתקופת  המשיח,  בעניין  רבתית  התעוררות  שהייתה  תקופה  "הייתה 
מעודד ו'דוד מלך ישראל חי וקיים'. כעת, כבר משך זמן שעומדים באותו מצב... העולם מחכה ל'שטורעם' גדול!" • 

נאומו המעורר של ר' ראובן שיחי' מטוסוב, כ"ח סיון תשנ"ג – 770, בית משיח

 לפני שנתיים, כשהרבי שליט"א מלך המשיח חזר מהאוהל, התחיל 
בהמשך  זכאי"".  ב"יום  אנו  "נמצאים  במילים  שנפתחה  ק'  שיחת 
כל  ולאורך  זכאי',  ו'זמן  זכאי'  'מקום   – הוסיף  ואף  התבטא  השיחה 

איך  הרבי  הסביר  השיחה 
צריכים למצוא בכל הפרטים 
ענין  את  שביום  רגע  ובכל 

ה'זכאי' שבו.

בכלל, כמדומני שלא בנמצא 
לו  קרא  שהרבי  יום  עוד 
דברים  כמה  יש  זכאי,  יום 
היו  שלא  "גילה"  שהרבי 
וכו',  הקודמים  הרביים  אצל 
אך לקרוא לזה יום זכאי – זה 

"חידוש" של הרבי.

מסביר  קודש  שיחת  באותה 
בחודש  שכ"ח  איך  הרבי 

בא בהמשך לכ"ז ]ג' פעמים ג' פעמים ג'[, וכאן חזר הרבי על אותה 
נקודה עליה דיבר בכ"ח ניסן, שבשנה זו יש ג' פעמים ג' פעמים ג'. 
 – פעמים  ג'  נמלא  היום  באותו  משולשת.  חזקה  הינו  שכ"ז  כלומר: 
חזקה – לשיחה של כ"ח ניסן תנש"א, בה הרבי מסר לנו הכל, באמרו: 
"טוט אלץ וואס איר קענט" ]עשו כל אשר ביכולתכם[ ושעלינו להיות 

עקשנים...

יודעים  כולם  אשר  לכ"ח,  מגיעים  ומכ"ז 
מהשיחה שזה עתה חזר עלי' ר"י שבכ"ח 
זה הכח של עבודת התחתונים – "נתאווה 
בתחתונים",  דירה  לו  להיות  הקב"ה 
וזה  והדירה נעשית ע"י העבודה מלמטה. 
צרפת  רק  לא   – ניסן  כ"ח  של  העניין  גם 
הבכא  'עמק   – תחתון  יותר  עוד  אלא 
האירופאי', ומזה הייתה ההצלה באופן של 

'איש וביתו', והתחלת תנופה חדשה.

ובעצם, לבד כ"ח סיון ישנם עוד כמה חגים 
החלו  שלהן  שההתוועדויות  בליובאוויטש 
בדרך אתערותא דלתתא – כגון י"ד כסלו, 

להתוועד  מהרבי  ביקש  אלטהויז  פיני  שר'  לאחר  בתשי"ד  שהתחיל 
כתמורה ל'דמי השדכנות' המגיעים לאביו...

'שטורעם'  לאחר  התחילו  ניסן  י"א  של  הגדולות  ההתוועדויות  גם 
גדול והחלטות טובות של חסידים בהקשר לזה. הוא הדין לר"ח כסלו, 
כידוע, ולאחר מכן אף כ"ח סיון, כאמור, שאף הוא החל לאחר שהייתה 
התעוררות התמימים שקראו את המכתב של אדמו"ר הקודם שהודפס 
יום  על  שכותב  וראו  לדפוס,  יצאו  – תשמ"ז[  ]אז  עתה  שזה  באג"ק, 
לעשות  שחייבים  איפוא  והחליטו   – לבשרו'  'הנני  בשורה',  'יום  זה 

'שטורעם' מיום זה, ולאחר מכן כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א 'קיבל' 
אף הוא את היום זה.

שיחה  לזה  הקדיש  שהרבי  לכך  בנוסף  שנתיים,  שלפני  כך,  כדי  עד 
שבה  סיון  כ"ח  לפני  בשבת 
זה,  יום  של  מהותו  על  דיבר 
שיחה  חול  ביום  גם  הייתה 
'קונטרס'  וחלוקת  מיוחדת 
עם כל ה'שטורעם' – וכ"ז בא 

ע"י אתערותא דלתתא.

החגים  שבכל  א"כ  רואים 
הרבי  'חיכה'  הללו 
אמנם  דלתתא.  לאתערותא 
בלבד  זו  לא  למשיח,  בנוגע 
ש'הסכים' על מה שהחסידים 
'ביקש'  הרבי  אלא  עשו, 
שתהיה עבודת המטה, כאמרו 

'עשו כל אשר ביכולתכם'!

וכן כל הענין של 'יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד' 
שהרבי  עד  ארוכה  תקופה  שהתעקשו  לאחר  מלתתא,  הגיע  הוא  גם 
הסכים! ולא זו בלבד שהסכים אלא אף מעודד – שוב הרי זה מצביע 

על אותה נקודה.

שהדברים  איך  בשר  בעיני  לראות  ניתן 
 – ה'תחתונים'  אצל  בפשטות  מונחים 
האנשים הפשוטים: מגיעים אנשים מצרפת 
למולדתם  וחוזרים  בחייהם,  לראשונה 
בהתעוררות רצינית עד כדי תביעה מאנ"ש 

מדוע אנו לא עושים 'שטורעם' )!(.

את  שינה  וזה  המשיח,  מלך  את  ראו  הם 
כל מהלך חייהם, כפי שפורסם כבר ביומן 
הביא  )עו"ד(  יהודי  )'בית משיח'(, שאותו 
מביא  ו'חבר  לכאן,  יהודים  עשרה  כבר 
חבר' – כל שבת מגיעים עוד ועוד אנשים 

מצרפת לראות את הרבי...

היום זה כ"ח סיון, וההוראה המעשית היא – להתחיל בתנופה חדשה! 
בתקופת  המשיח,  בעניין  רבתית  התעוררות  שהייתה  תקופה  הייתה 
שבט כשהיה 'סאטעלייט' וראו איך שהרבי מעודד ו'דוד מלך ישראל 

חי וקיים'.

כעת, כבר משך זמן שעומדים באותו מצב... העולם מחכה ל'שטורעם' 
חדשה  לתנופה  הכח  זה  סיון  וכ"ח  ה'ג"ן',  לשנת  אנו  נכנסים  גדול! 
שצריכה להיות 'באתי לגני' בפשטות – למטה מעשרה טפחים, והוא 

יגאלנו".

כ"ח סיון ו"יחי אדוננו" - 
אתערותא דלתתא
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