B”H

! שמונים שנה- כ"ח סיון

This upcoming Tuesday is the auspicious day of כ"ח סיון.
This year is  שמונים שנהfrom when the Rebbe and the
Rebbetzin arrived in the United States. It is impossible to
adequately describe the awesomeness of this day, but the
Rebbe established that every single Jew (not only Chabad
Chassidim) must thank Hashem for the miracle of the
salvation of the Rebbe and Rebbetzin on this day.

At the farbrengen of  ש״פ שלח תשמ״טthe Rebbe mentioned an
additional idea:

, נשיא חב״ד. .  מיוחדים הדברים בעיקר כאשר הם אמורים כלפי כ״ק אד״ש. .
".ההודאה שייכת ומוטלת על כל אחד ואחד מישראל כי "הנשיא הוא הכל

If this is not enough, in the continuation of the פתח דבר, it
states:

כ״ח סיון שכבר נקבע על ידי רבים מישראל ליום התוועדות וקבלת החלטות
 וכבר ראו,טובות בכל הפעולות דהפצת התורה והיהדות והמעיינות חוצה
.התוצאות מהתוועדויות אלה במעשה בפועל במשך יותר מג' שני חזקה

…the 28th of Sivan, which was already established by
many amongst Bnei Yisrael as a day of farbrengens
This is not (only) a Chassidishe הרגש. This concept is
and taking on Hachlotos Tovos in all activities of
explicitly stated in the  פתח דברof the  יובל שנים,קובץ כ״ח סיון
which the Rebbe distributed  בידו הקדשהto men, women, and דהפצת התורה והיהדות והמעיינות חוצה, and the results of
these farbrengens have already been seen in actuality
children on כ"ח סיון תנש״א:
throughout more than 3 years, a חזקה.
 שעל כך חייב האדם בהודאה. . יום נס הצלת כ״ק אד״ש והרבנית הצדקנית

The day of the miracle of the salvation of the Rebbe
and Rebbetzin... for such a thing, one must thank…
especially when these things are regarding the Nasi
Chabad, the gratitude is relevant to and required by
every Jew, being that “הנשיא הוא הכל.”
Is there any another date on the calendar (other than Yomim
Tovim established ( דאורייתא ודרבנןwhich obligates every
individual to thank Hashem?

חוגגים בקהילות ישראל מידי שנה בשנה את יום המיוחד של ״כח סיון״ בארגון
התוועדויות חסידיות בהן עוסקים בדברי התעוררות ובקבלת החלטות טובות
בכל עניני תורה ומצוות

In Jewish communities, the auspicious day of the
28th of Sivan is celebrated yearly with Chassidishe
farbrengens, involving words of inspiration and
taking on Hachlatos Tovos in all areas of Torah and
Mitzvos.

The Rebbe describes this day with the titles " "ה׳כח׳ של מתן תורה," "יום הבהיר,""יום זכאי.

What more do Chassidim need to hear?

We must farbreng!

We encourage the following:

It continues:

1) As with all Yomim Tovim, we should make a seudas Yom
Tov at home with our family by preparing the table with a
white tablecloth and the like. We should explain the miracles
and the importance of thanking Hashem, as written in the
kuntres which the Rebbe distributed.

 ״לפרסם האמת אשר לאלתר- ולהעיר שזהו גם מטרות היסוד ד״מחנה ישראל״
 אשר ה״קול, ולהעיר... לאלתר לגאולה שלימה ע״י משיח צדקנו- לתשובה
.קורא״ הראשון דכ״ק אדמו״ר (מוהריי״צ) נ״ע בענין זה יצא בער״ח סיון תש״א
129 וראה סה״ש ה׳תש״א ע׳

2) Every shul should hold a farbrengen, as mentioned in the
sicha.
3) Family members should be brought to 770 throughout
the 24 hours of this auspicious day. An effort should be
made to participate in the central farbrengen held in 770 (at
least via 770live).
The importance of 770 is specifically emphasized on this
day, being that the significance of 770 was first disclosed
at the sicha of כ"ח סיון תנש״א, which was later edited by the
Rebbe and compiled as the קונטרס 'בית רבינו שבבבל. During
that sicha, the Rebbe revealed that the Bais Hamikdash will
descend from on high to 770 and the geulah will begin from
770. Where else should we farbreng if not 770?
All of the above should be done with yearning for the
coming of Moshiach, as stated at the end of the פתח דבר:
...מהעניינים המיוחדים שהודגשו בעבודת כ״ק אד״ש מאז הגיע לארצות הברית
הפצת המעיינות חוצה מתוך צפיה ותשוקה לביאת המשיח
…amongst the specific things which the Rebbe
emphasized in his work from when he arrived to the
United States… spreading the wellsprings outwards while
awaiting and yearning for Moshiach.
In footnote 7, the sicha of  ח"י ניסן תשמ"חis referenced, in
which the Rebbe states that he had not heard about the
 קאךof Moshiach (from his father or from himself) until he
arrived in America

…and to note that this is one of the goals of the
establishment of Machane Yisrael, “to publicize the truth
of  לאלתר לגאולה שלימה-  לאלתר לתשובהthrough Moshiach
Tzidkeinu"... and to note that the first  קול קוראof the
Frierdiker Rebbe on this topic was released on .ער״ח סיון
 תש״אSee 129 סה״ש ה׳תש״א ע׳.
In that Shavuos sicha, the Frierdiker Rebbe says wonderous
things in advance of the Rebbe’s arrival to America:
 עוד מעט מגיע... כשמצפים לאורח מתכוננים זמן מה לפני,בנוהג שבעולם
...משיח
It is typical that when awaiting a guest, one prepares for a
while before…in a short time, Moshiach is arriving...
This is not a vague hint, but almost explicitly written and
published in the Kuntres distributed by the Rebbe, that the
Rebbe is Moshiach- yet another gilui of !כח סיון
Yehi ratzon that even before כח סיון, we should be zoche
to the hisgalus of the Rebbe, Melech Hamoshiach. As it is
explained in the Sicha, this will begin in 770, and the Rebbe
himself will farbreng at the great Seudas Hoda’ah in 770,
 בית חיינו,בית משיח, which will be directly attached to the בית
!המקדש השלישי
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

משפיעים בקראון הייטס

איגוד אברכים

ב"ה

כ"ח סיון  -שמונים שנה!

קרוב ובא יום הבהיר ,כ"ח סיון שמונים שנה!

אחד ואחת מישראל (חוץ מהיו״ט דאורייתא ודרבנן)?

אין לנו מספיק מילים לבאר את גודל היום טוב של יום זה,
אבל מדברי הרבי עולה ברור ,שכל אחד ואחד מישראל (לא
רק חסידי חב״ד) חייב להודות לה׳ בכ"ח סיון ,יום נס הצלת
הרבי והרבנית!

בנוסף על כך  -בהתוועדות ש״פ שלח תשמ״ט אמר הרבי בזה
הלשון:

אין זה (רק) הרגש חסידי ,אלא כך מופיע מפורש בפתח
דבר ל׳קובץ כ״ח סיון ,יובל שנים׳  -שהרבי חילק בידיו הק׳
לכאו״א אנשים נשים וטף בכ"ח סיון תנש״א.

״יום נס הצלת כ״ק אד״ש והרבנית הצדקנית  . .שעל
כך חייב האדם בהודאה  . .מיוחדים הדברים בעיקר
כאשר הם אמורים כלפי כ״ק אד״ש  . .נשיא חב״ד,

ההודאה שייכת ומוטלת על כל אחד ואחד
מישראל כי ״הנשיא הוא הכל״.״

האם ישנו עוד תאריך שעליו נאמר שישנו חיוב הודאה על כל

כ״ח סיון שכבר נקבע על ידי רבים מישראל ליום
התוועדות וקבלת החלטות טובות בכל הפעולות
דהפצת התורה והיהדות והמעיינות חוצה ,וכבר ראו
התוצאות מהתוועדויות אלה במעשה בפועל במשך
יותר מג' שני חזקה.
ואם לא די בכך – הרי בהמשך ה׳פתח דבר׳ הנ״ל

״חוגגים בקהילות ישראל מידי שנה בשנה את יום
המיוחד של ״כח סיון״ בארגון התוועדויות חסידיות
בהן עוסקים בדברי התעוררות ובקבלת החלטות
טובות בכל עניני תורה ומצוות.״

על תאריך זה אומר/כותב הרבי" :יום זכאי"" ,יום הבהיר"" ,ה׳כח׳ של מתן תורה" ,ועוד.

האם חסידים צריכים יותר מזה?!
חסידים מדארף פארברענגען!

באנו בזה לעורר:
א .כמו כל יום טוב ,לפרוס מפה לבנה על השולחן ,לעשות
סעודת יום טוב ,ולהסביר למשפחתנו את גודל הניסים וחיוב
ההודאה המוטלת עלינו (ופרשת היום) .כמבואר בקונטרס
הנ"ל שהרבי חילק.
ב .בכל בית כנסת/מנין לארגן התוועדות חסידים רבתי (כנ"ל
בשיחה)" ,נקבע ע"י רבים מישראל ליום התוועדות קבלת
החלטות טובות בכל הפעולות דהפצת התורה והיהדות
והמעיינות חוצה".
ג .לבוא ולהביא את בני הבית ל 770במשך המעת לעת דיום
זכאי זה .ולהשתתף בהתוועדות חסידים המרכזית בכח סיון
ב.770

ובהמשך לזה מובא בקובץ הנ"ל :״ולהעיר שזהו גם מטרות
היסוד ד״מחנה ישראל״  -״לפרסם האמת אשר לאלתר
לתשובה  -לאלתר לגאולה שלימה ע״י משיח צדקנו״.
וממשיך :״ולהעיר ,אשר ה״קול קורא״ הראשון דכ״ק אדמו״ר
(מוהריי״צ) נ״ע בענין זה יצא בער״ח סיון תש״א .וראה סה״ש
ה׳תש״א ע׳ .129״
וכאשר פותחים את ספר השיחות שם ,שיחת שבועות –
רואים דברים נפלאים שאמר הרבי הריי"צ לקראת בואו של
הרבי לארצות הברית :׳בנוהג שבעולם ,כשמצפים לאורח
מתכוננים זמן מה לפני ...ב׳ שבועות ,..עוד מעט מגיע
משיח...״ זה לא רמז ,אלא (כמעט) מפורש יוצא בקונטרס
שהרבי חילק ,שהרבי הוא משיח  -עוד גילוי של כ"ח סיון!

יהי רצון שעוד לפנ"ז נזכה להתגלותו השלימה של הרבי
והדגשה מיוחדת על  – 770מכיוון שהחשיבות של  770זה גם מלך המשיח ,וכמפורש בהשיחה שכל זה יתחיל ב ,770והרבי
מהגילוים של כ"ח סיון תנש״א – כידוע ,שבשיחה (שאחר-כך בעצמו יתוועד בסעודת ההודאה הגדולה ב 770בית משיח,
הוגהה ,וגם הוגהה שנית כחלק מקונטרס 'בית רבינו שבבבל') בית חיינו ,איך שזה מחובר לבית המקדש השלישי!

גילה הרבי שביהמ״ק יתגלה מן השמים ב!!770
והגאולה תתחיל ב!770
איפה צריך להתוועד אם לא ב!!!770

וכל הנ"ל מתוך צפיה ותשוקה לביאת המשיח ,כמו שכתוב
בסיום הפתח דבר בקובץ הנ״ל ,ש״מהעניינים המיוחדים
שהודגשו בעבודת כ״ק אד״ש מאז הגיע לארצות הברית״ הוא
״הפצת המעיינות חוצה מתוך צפיה ותשוקה לביאת המשיח״;
ושם בהערה  7מצוין לשיחת ח"י ניסן תשמ"ח ,שאד״ש אומר
שמעצמו לא שמע על הקאך במשיח עד ביאתו לארצות
הברית...

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

איגוד אברכים

משפיעים בקראון הייטס

