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 בס"ד.

 פתח דבר 
 לקראת יום הבהיר כ"ח סיון  

לביאת כ"ק אדמו"ר שליט"א והרבנית הצדקנית   שמונים שנהבו ימלאו    –

 – נ"ע לארצות הברית, ביום ב' כ"ח סיון ה'תש"א 

צילום כתי"ק עלי־ההגהה    –  בפעם הראשונה  – הננו בזה מוציאים לאור    –

 המלאים דשיחת יום ב', כ"ח סיון ה'תנש"א.

לשלימות הענין, הוספנו בסוף הקונטרס את השיחה בשלימותה, כפי שי"ל 

 בדפוס בשעתו.

* 

", ובעז"ה יופיעו קונטרסים הגהה העלי־בסדרת "  השנים עשרהקונטרס הוא  

 נוספים בקרוב. 

וכאן המקום לבקש בבקשה כפולה ומכופלת, שכל מי שיש תח"י הגהות כ"ק 

שיואיל להמציאם למערכת, ע"מ לזכות   –אדמו"ר שליט"א בשיחות ומאמרים  

 בהם את הרבים.

* 

הרב   התמימים",  הנחות  "ועד  למנהל  נתונה  והברכה  שי'   סימוןהתודה 

 , שמסר את עלי־ההגהה לפרסום, וזכות הרבים תלוי' בו. יעקבסאן

 * * * 

"תורה חדשה",   –והעיקר   ולשמוע  זעהן מיטן רבי'ן,  זיך  יהי רצון שנזכה 

 תיכף ומיד ממש!

   ''מפתחמערכת ,,
 ה'תשפ"אערב יום הבהיר כ"ח סיון, 

 ברוקלין, נ.י.

  



עלי הגהה
1עמוד 

שליט"א   אדמו"ר  כ"ק  להצלת  שנים  יובל   .  .
נ"ע   הצדקנית  מעמק    –יבחל"ח    –והרבנית 

האירופאי   צלחה    וביאתם  והגעתם הבכא 
לארצות הברית . . 

 א"ס

– היום    מספר. ווי ס'איז אויך מרומז אין דעם  
אמת'עכ"ח פארבונדן    ר:  איז  תורה(  )ע"פ  כח 

מיט דעם מספר שלשה . . 

 ב "ס

דע געווארן  געגעבן  ס'איז  און   . צו    כח  ר ם. 
ממשיך ומגלה זיין אלקות )עליונים( אין דער  

וועלט . . 

ואדרב  . )בא  אה.  געווארן  געגעבן  איז  תורה   :
שאין   התחתון  עוה"ז  אין  דוקא  תורה(  מתן 
תחתון למטה ממנו )ביז אז "לא בשמים היא"(  

 . .

 המשך בעמוד הבא
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2עמוד 

פון אלקות  ווייל דער עיקר כח ותוקף   .  .
איז ניכר בגלוי דוקא אין גשמיות העולם 

. .  הזה

תחתון  דעם  אויפהויבן  דורך  אז  ביז   .  .
 ער ןגאנצ  רם ביותר ווערט אויפגעהויבן דע 

.  "בנין" .

 ס"ג 

משה  דורך  המרגלים  שליחות  אויף   .  .
גיין באקוקן   צו  לאנד בכדי   די  דעררבינו 

פארלייכטערן די כניסה לארץ און כיבוש 
הארץ . 



עלי הגהה   6

3עמוד 

. . דעם יתרון אין ארץ )"ויתרון ארץ בכל   
וועלכע  מ'זאל   רהיא"(,  אז  ערמעגלעכט 

דערפון מאכן א דירה פארן אויבערשטן . . 

 ס"ד 

 די  דער . . אז דאס גייט אויף צוויי עליות: 
ארץ   ר ערשטע אין  מצרים  גלות  פון  עלי' 

ישראל ובנין בית המקדש . . 

: דורך גילוי פנימיות התורה אה. . ואדרב 
)באלף הששי( קומט צו א חידוש לגבי מתן 

תורה . .

נאך א טיפערן כח צו   מען . . אז מ'באקומט  
מגלה זיין אלקות אין עולם . . 

. . ביז דער כח העצמות וואס איז דא אין 
דוקא . .  תעולם הזה הגשמי



יום ב', כ"ח סיון ה'תנש"א שיחת  7  

 

4עמוד 

  
 ס"ה 

: מ'האט  חוצה. . דעם לשון "יפוצו מעינותיך  
גערעדט מערערע מאל, אז יעדערער פון די דריי  

ענין    ווערטער   לשונות גאנצן  א  ארויס  גיט 
וביאור אין תוכן העבודה . . 

חוצה   הייסט  וואס   . .    בשלימות.  ]לפני  . 
כ"ק   סימן  הייסט"  "וואס  אדמו"ר  התיבות 

 " לסימון התחלת פיסקא בפ"ע[ *שליט"א "

: דוקא אין און דורך דעם חוץ . . אה. . ואדרב

ואדרב  . אין    –   אה.  ווי  יותר  נעלה  באופן 
"פנים" . . 

ם רדע . . אז דער כח אויף דעם איז געקומען פון  
מאסר וגאולה פון דעם אלטן רבי'ן בי"ט כסלו  

)בחודש השלישי( . . 

דאס   וואס   . כללות  זייוובא  ייטדבא.  אויף  ט 
הענין, אז דער "רבים" און "רשות הרבים" . . 

אדרב  נאר   . שטייט  אה.  "רבים"  דער   :
"עמדי" . . 

נאכמער מסייע צו    מסייע, . . ביז אז דאס איז  
עולם . .   דעם "רשות היחיד" ליחידו של

 המשך בעמוד הבא
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5עמוד 

  
בלי   אן)  שלום. . אז די פדי' )וגאולה( איז בדרך  

קיין מלחמה( . . 

אז   ביז   . געווען    ם ןאי   האבן   זיי.  מסייע 
)"עמדי"( . . 

מנגדים   געווען  פריער  זיינען  וואס  די  אז   .  .
"נעשים אוהבים גמורים" . .  )לכאורה(

 ס"ז

. . אין דער שלשלת פון "יפוצו מעינותיך חוצה"  
געווען    הועצמ זיינען  נשיאינו(  רבותינו  )דורך 

כמה דרגות ושלבים . . 

. . זעט מען בפועל, אז אע"פ וואס בכל דורות  
איז געווען התגלות החסידות    הוומקומות אל

והפצת המעינות חוצה . .  

ם ר כנ"ל בנוגע צו דע  –. . און דער טעם לזה איז  
גילוי פון מ"ת דוקא למטה . .  

. . ווערט )ניט דורך ארויסגיין פון זמן ומקום,  
( דוקא אין און דורך שלימות  –  אהנאר אדרב

. .   770 –הזמן )והמקום(  

. . נאר דער זמן ומקום עצמו שטייט באופן של  
: דוקא זמן ומקום למטה  אה"פרצת" )ואדרב 

טוט אויף שלימות ענין הפריצה כנ"ל . . 
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6עמוד 

דע מ'טוט אויף  . באופן אז  "פרצת"   םר . 
יפוצו מעינותיך אין "חוצה" . .   דער און  

. . דער ענין קומט ארויס בגילוי ביום כ"ח 
כח פון דעם   םר סיון, וועלכער איז מגלה דע

"ירחא תליתאי" . .   –חודש  

כח פון "עמא תליתאי", און   ם ר. . און דע 
פארבונדן  "תליתאי"  פון  ענינים  אלע  פון 

מיט מתן תורה . .

 ס"ח 

. איז אדרב  : דוקא פון און אין דעם אה . 
מצב ומקום התחתון והגלות . . 

. . כולל אויך פון חצי כדור העליון און פון 
ביותר . .   יםות די דורות נעל
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7עמוד 

ארט  דעם  פון  און  אין  דוקא  ווערט   .  .
בית   די  דעראויפגעטאן   בנין  און  גאולה 

המקדש השלישי . .

. . וואס דאס קען דאך כ"ק מו"ח אדמו"ר 
 נשיא דורנו מאנען און אויספירן, אז צום 

ווער ערשטן  פון   ט ןאלעם  גילוי  דער 
"מקדש אד' כוננו ידיך" אין דעם ארט . . 

סיום העבודה אין   ם ר . . און דוקא דורך דע
תחתון  דעם  אין  ביז  התחתון,  כדור  חצי 

תחתון ביותר . .
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 8עמוד 

. . איז פארשטאנדיק, אז בשעת אפילו א 
]תחלה הי' כתוב "א קליין קליין קינד . .  

קינד אפילו", וכ"ק אדמו"ר שליט"א שינה 
 הסדר שיהי' כתוב "אפילו א קליין קינד"[

אל בימינו  זאגט   . און   ה ו.  האפט  ער  אז 
בעט אז משיח וועט קומען . .

סיוע פון   עםי. . ובפרט אז מ'האט דערצו ד
. .–"ברבים היו עמדי"    –ל עניני העולם  כ

זיינען מסייע   . . אזוי אז אלע עניני העולם 
דע  און צו  איינציקער   רםפירן  און  איין 

מטרה: די גאולה האמיתית והשלימה . . 

און ער   לצדקה . . דורך געבן אים א שטר  
איז דערנאך מוסיף מדילי' . .
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 9עמוד 

יחוד פון יעדער איד   םר . . און אזוי אויך דע
אלס יחיד . .

: ס'איז דא דוקא נאר אה. . ווארום אדרב
אן ענין פון התאחדות . . 

תאחדות . . ה ענין ה  ם ר. . ונוסף אויף דע

. . וואס כדי דער אויבערשטער זאל דאס 
ער   קענען דארף  בשלימות  דורכפירן 

יעדער  פון  השתתפות  די  האבן  )כביכול( 
איד . . 

ישראל  פון  התקשרות  דער  דורך  און   .  .
מיט  פארבונדן  ישראל  ווערן  ואורייתא 

ישראל וקוב"ה כולא חד . .   אז קוב"ה, ביז  
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 10עמוד 

ביז כח   – . . און סיי אז דער סתים שבעולם  
שטייט בגלוי . .  – וההעצמות שב 

. . דעם גילוי פון יחידה שבנפש שבכל אחד 

מישראל  איז    –    ואחת  דאס  דער וואס 
משיח אין יעדער איד . .(חלק ה)

. . און אידן גייען צוזאמען מיט דער תורה, 
"תורה חדשה" פון משיח צדקנו . .   מיט 
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 (11) 1 -הערות 

בבר1 יום  בכל  שאומרים  כמו   .  . ת כוכ ( 
 השחר . . 

התפלל54 אבשלום  אנשי  שגם   .  . בעד   ו ( 
 דוד . . 
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( 12)  2 –הערות 

העתיק את מושבו   – ( . . ובשנת תרצ"ו  64
 שהעתיק   שעזבלעיר אטוואצק )שם(, עד  

 משם בחודש אלול תרצ"ט . . 

יש שקו"ט להחזיר שמו   :( ובימים אלו65
ש"פ  ר טעעלפ שיחת  ראה  ג' בורג.  קרח, 

 תמוז שנה זו.

בחצי   ושם מ"כ יארק,  -( . . ונסתלק בניו72
 כדור התחתון, בשנת תש"י . .

( וידוע שכ"ק מו"ח אדמו"ר הוא כנגד 73
יוסף,   )הראשון(  )ושמו  היסוד  ספירת 
לאחרי החמש מדות  היסוד(,  מדת  שהוא 

שלפניו   נשיאים  החמשה  ס'   –כנגד  ראה 
]כ"ק אדמו"ר ועוד.    60השיחות תש"ה ע'  

" להתחלת פיסקא בפ"ע, *שליט"א ציין " 
 וכתב:[

הוא  וטף  נשים  האנשים  דורנו  שכל  ויל 
 ספירת המלכות.

 המשך בעמוד הבא 
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 (13)  3 –הערות 

ם לקריאת שם גאון, מי הטעמ ( . . כידוע  74
בגימטריא ששים, שמורה על כי גאון הוא  

 בקיאותו בששים מסכתות . . 

לכן, דוקא ר' נסים גאון מבאר ווי"ל ש. .  
. .  תליתאילענין   התורה הפרטים בקשר 

ז, יג. סנהדרין צח, א.  ל ך( דניא83

שי' 97 הגבאי  הכריז  התפלה  לאחרי   )
 הי' כעת הפסקה . . תיש
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 ע"נ ל

 חי"ל בצבאות ה' 

 ע"ה  יהושע מנחם הילד 

 בן יבלחט"א 

 שיחיו  רוכהרחל ב  ומרת חיים דובערר' 

 קמינקר

 סיון ה'תש"פ ל' נפטר 

 ת.נ.צ.ב.ה. 

 
 


