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יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

סיפור נס ההצלה

ִמִּׁשְעּבּוד 
ִלְגֻאָּלה

ִמִּׁשְעּבּוד 
ִלְגֻאָּלה

ָּפִריז, ֶעֶרב ַחג ַהָּׁשבּועֹות ה'ת"ש

ְרִציֵפי ַּתֲחַנת ָהַרֶּכֶבת ְּבָפִריז ָהיּו ֲעמּוִסים ַעד ְלִהְתַּפֵּקַע, ְּבִליל ְצָעקֹות ַּבָּׂשָפה 
ַהָּצְרָפִתית ִנְׁשָמע ִמָּכל ִּכּוּון, ְוַאְלֵפי ּתֹוָׁשִבים ּוְפִליִטים ִנּסּו ֶאת  ַמָּזָלם ְלִהְׁשַּתֵחל 
ֶאל ָהַרֶּכֶבת ַהַּמְדִריָמה ַלֲאזֹוִרים ְרגּוִעים יֹוֵתר ַּבְּמִדיָנה, ֶׁשֲעַדִין ֹלא ִנְכְּבׁשּו ִּביֵדי 
ַהֶּגְרָמִנים ָהֲארּוִרים, ִיַּמח ְׁשָמם. ֹלא ֻּכָּלם ֻהְרׁשּו ַלֲעלֹות ָלַרֶּכֶבת ָהֲעמּוָסה, ַרק 

ֲאָנִׁשים ְמֻיָחִסים, אֹו ַּבֲעֵלי ְקָׁשִרים ְמֻיָחִדים, ָיְכלּו ִלְברַֹח.

ִמֵּבין ֶהָהמֹון ִנְראּו ְׁשֵני ְּדמּויֹות עֹוׂשֹות ֶאת ַּדְרָּכן ִּבְצָעִדים ְׁשֵקִטים ֶאל ּתֹוְך 
ַהָּקרֹון ַהְּמֻיָחל. ָהיּו ֵאּלּו ָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְׁשִליָט"א )ֶׁשּנֹוַדע ָאז ַּכֲחָתנֹו ַהָּצִעיר 
ֶׁשל ָהַרִּבי ָהָרָי"צ( ְוזּוָגתֹו ָהַרָּבִנית ַחָּיה מּוְׁשָקא, ֶׁשְּיהּוִדים ַּבֲעֵלי ְקָׁשִרים ִמָּכל 
ִלְמקֹום  אֹוָתם  ְלַהְבִריַח  ַעל-ְמַנת  ַהֵּמיָטב  ֶאת  ְוָעׂשּו  ִלְׁשלֹוָמם,  ָּדֲאגּו  ָהעֹוָלם 

ִמְבָטִחים.

ִמְסַּפר ַּדּקֹות ִלְפֵני ְׁשִקיַעת ַהַחָּמה, ִנְׁשַמע קֹול ַהּצֹוָפר ַהְּמַבֵּׂשר ַעל ַהָּגַעת 
ָהַרֶּכֶבת ְלַיֲעָדּה. "ַּתֲחַנת ִויִׁשי", ִּבֵּׂשר ַהָּכרֹוז.

ֶאת  ְלַחֵּלץ  ִמֲהרּו  ַסְרִּדיִנים,  ִּכְבֻקְפַסת  ּכֹה  ַעד  ְּדחּוִסים  ֶׁשָהיּו  ַהּנֹוְסִעים, 
ַעְצמֹוֵתיֶהם, ִלְפרֹק ֶאת ֲחִבילֹוֵתיֶהם ְּבַנַחת ְוִלְמצֹא ֶעְגלֹון ֶׁשּיֹוִביל אֹוָתם ִלְמחֹוז 
ֶחְפָצם. ֹלא ֵכן ָנֲהגּו ָהַרִּבי ְוָהַרָּבִנית, ֵהם ָּתרּו ִּבְמִהירּות ַרָּבה ַאַחר ֶעְגלֹון ָּפנּוי, 
ֶהֱעִמיסּו ַעל ֶעְגָלתֹו ֶאת ַהַּמָּׂשא ֶׁשָּלֶהם – ֶׁשֹּלא ָהָיה ֶאָּלא ִּתיק ַטִּלית ּוְתִפִּלין, 

ּוִמְזָוָדה ְקַטָּנה. "ַקח ֶאת ַהֲחִבילֹות ְלֵבית ַהָּמלֹון ַהָּקרֹוב", ִּבְּקׁשּו.

"ֵיׁש ִלי ַמְסִּפיק ָמקֹום ַּבֲעָגָלה ַּגם ֲעבּוְרֶכם"! ָאַמר ָהֶעְגלֹון ְּברַֹחב ֵלב, אּוָלם 
ֵהם ֵסְרבּו. "ְּבעֹוד ַּדּקֹות ְספּורֹות ִיְתַקֵּדׁש ָעֵלינּו ַחג ַמַּתן ּתֹוָרה, ְוָאסּור ָלנּו ִלְנסַֹע 

ַּבַחג", ֵהִׁשיבּו, "ָאנּו ֵנֵלְך ָּבֶרֶגל"...

ִליְסּבֹון, י"ז ִסיָון ה'תש"א

ִהְסִּפיָקה  ְּכָבר  ִויִׁשי  ָהֲעָיָרה  ְּבָצְרַפת,  ְוָהַרָּבִנית  ָהַרִּבי  ָׁשהּו  ְּתִמיָמה  ָׁשָנה 
ִּבְׁשִליָטה  ֶׁשָהְיָתה  ִניָצה  ָלֲעָיָרה  ֵּביְנַתִים  ָעְברּו  ְוֵהם  ַהֶּגְרָמִנים,  ִּביֵדי  ְלִהָּכֵבׁש 

ִאיַטְלִקית.

ָׁשָנה ְּתִמיָמה ֶהֱעִבירּו ָהַרִּבי ְוָהַרָּבִנית ְּבֵצל ַהּתֶֹפת ָהֲאֻיָּמה, ֹלא יֹוְדִעים ַמה 
ֵּיֶלד יֹום ְוֵכיַצד ֵיָרֶאה ַהָּמָחר, ַאְך ֵאיָנם ְמַוְּתִרים ִּבְמאּוָמה ַעל ְׁשִמיַרת ַהִּמְצוֹות 
ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש, ַעל ָּכל ִּדְקּדּוֵקיֶהן. ַמּצֹות ְמֻהָּדרֹות ְלַחג ַהֶּפַסח, ֶאְתרֹוג 'ָקַלְּבִרָּיה' 

ְלֻסּכֹות – ֶאת ֻּכָּלם ִהִּׂשיג ָהַרִּבי ְּבַמֲאַמִּצים ְמֻרִּבים ּתֹוְך ִסּכּון ִּבְלִּתי ְמֻבָּטל.

יּוְכלּו  ִמֶּמּנּו  ַהָּיִחיד  ַהָּנֵמל  ֶזהּו  ֶׁשְּבפֹוְרטּוָגל,  ְלִליְסּבֹון  ֵהם  ַמְפִליִגים  ָּכֵעת 
ְלַהְמִׁשיְך ְלֶאֶרץ ִמְבָטִחים – ַאְרצֹות ַהְּבִרית ֶׁשל ָאֵמִריָקה, ָּבּה ִהְתּגֹוֵרר ָהַרִּבי 

הריי"צ.

ְּבֶדֶרְך ֹלא ֶּדֶרְך, ֻהְּׂשגּו ֲעבּוָרם ַּכְרִטיֵסי ַהְפָלָגה ִלְניּו יֹוְרק. ַּכְרִטיִסים ְנִדיִרים, 
ִּבְרׁשּוָתם  ֶׁשָהיּו  טֹוִבים  ְיהּוִדים  ְלַהִּׂשיָגם.  ְּכֵדי  ַהּכֹל  עֹוִׂשים  ָהיּו  ֶׁשֲאָנִׁשים 
ַּכְרִטיִסים ָּכֵאּלּו, ַאְך ֹלא ָהָיה ְּבֶאְפָׁשרּוָתם ַלֲעלֹות ָלֳאִנָּיה – ָנאֹותּו ְלַׁשּנֹות ֶאת 

ַהֵּׁשם ָהָרׁשּום ֲעֵליֶהם ִל"ְׁשֵניאֹוְרסֹון", ּוְלַהֲעִביר אֹוָתם ְלַרִּבי ְוָלַרָּבִנית.

ְּכֶׁשְּבָיָדם ַהַּכְרִטיִסים ַהֶּנֱחָׁשִקים, ָעׂשּו ָהַרִּבי ְוָהַרָּבִנית ֶאת ַּדְרָּכם ֶאל ְסִפיַנת 
ַּבֲעָדם:  ָעַצר  ָהָרָי"צ  ֵמָהַרֵּבי  ֶמֶסר ָּבהּול  ֶׁשְּלֶפַתע –  ֶאָּלא  ַהְּמֻבֶּקֶׁשת.  ַהַהָּצָלה 
"ַאל ַּתֲעלּו ַעל ַהְּסִפיָנה"! ֵהם ֶנֶאְלצּו ְלַוֵּתר ַעל ַהַהְפָלָגה ֶׁשָהְיָתה ֲאמּוָרה ְלַהִּציל 
ַיֲעֶלה  יֹוֵדַע ָמה  ֶׁשִּמי  ַהָּבָאה –  ְלַהְפָלָגה  ּוְלַהְמִּתין  ַהִּמְלָחָמה,  ֵמֵאיַמת  אֹוָתם 

ְּבגֹוָרָלּה, ְוִאם ָאֵכן ִּתְזֶּכה ָלֵצאת ְלַדְרָּכּה...

ֹלא ָעַבר ְזַמן ַרב, ּוְכָבר ְּבָצֳהֵרי ַהּיֹום ָעלּו ָהַרִּבי ְוָהַרָּבִנית ַעל ַהְּסִפיָנה "סֹוְרָפא-
ִּפיְנָטא" ֶׁשָעְׁשָתה ֶאת ַּדְרָּכּה ִלְניּו יֹוְרק... ֵהם הֹודּו ָלּה' ַעל ַחְסּדֹו ַהָּגדֹול, ְוִׁשְּגרּו 

ְלַרִּבי הריי"צ "ִמְבָרק" ַהְּמַבֵּׂשר ַעל ֲעִזיָבָתם ֶאת ְּגבּולֹות ֵאירֹוָּפה ַהּבֹוֶעֶרת.

ְמֻאָחר יֹוֵתר, ִהְתָּבֵרר, ִּכי הֹוָרַאת ָהַרִּבי הריי"צ ִהִּציָלה אֹוָתם ִמּגֹוַרל ַמר: ָּכל 
נֹוְסֵעי ַהְּסִפיָנה ָהִראׁשֹוָנה, ָעֶליָה ִּתְכְננּו ָהַרִּבי ְוָהַרָּבִנית ְלַהְפִליג – ָנְפלּו ַּבֶּׁשִבי 

ָהִאיַטְלִקי, ְונֹוְתרּו ְּכלּוִאים ַעד ּתֹם ַהִּמְלָחָמה...

ְניּו יֹוְרק, כ"ח ִסיָון ה'תש"א

ַהָּנֵמל  ַעל  ִהְתּגֹוְדָדה  ַחָּב"ד  ֲחִסיֵדי  ַוֲחׁשּוֵבי  ִזְקֵני  ֶׁשל  ִנְכָּבָדה  ִמְׁשַלַחת 
אֹוָתם  ָׁשַלח  ַהְּדָרִכים,  ִטְלטּול  ָעָליו  ָהָיה  ֶׁשָּקֶׁשה  הריי"צ,  ָהַרִּבי  ָהָאֵמִריָקִני. 

ִּכְנִציָגיו ְלַקֵּבל ֶאת ְּפֵני ֲחָתנֹו ּוִבּתֹו – ָהַרִּבי ְוָהַרָּבִנית.

ְּבָׁשָעה ֶעֶׂשר ָוֵחִצי ַּבּבֶֹקר, ֵהִטיָלה ַהְּסִפיָנה "סֹוְרֵפא-ִּפיְנָטא" ֶאת ֳעָגֶניָה ִּבְנַמל 
ְניּו יֹוְרק, ְוַרְגֵליֶהם ֶׁשל ָהַרִּבי ְוָהַרָּבִנית ָּדְרכּו סֹוף סֹוף ַעל ַאְדַמת ִמְבָטִחים.

ִּגּלּוי  ֵהִביא ֶאת  ִּכי יֹום ֶזה הּוא ֲאֶׁשר  ָהַרִּבי,  ִּגָּלה  ִמֵּכן,  ְלַאַחר  ָׁשִנים ַרּבֹות 
ַהַּקְרַקע  ֶאת  ְוִהְכִׁשיר  ָּבעֹוָלם,  ְּביֹוֵתר  ַהְּנמּוִכים  ַלְּמקֹומֹות  ַהּתֹוָרה  ְּפִניִמּיֹות 
ַלֲעבֹוָדתֹו ֶׁשל ַהּדֹור ַהְּׁשִביִעי: ִּגּלּוי ַהְּׁשִכיָנה ְּבָכל ִּפָּנה ָּבעֹוָלם, ַּבְּגֻאָּלה ָהֲאִמִּתית 

ְוַהְּׁשֵלָמּה.

"ְּכֵׁשם ֶׁשֶּזה ְּבנֹוֵגעַ ִלְכָללּות ִעְניַן הַָּגלּות ְוהְַּגֻאָּלה, ָּכְך הּוא ּגַם ְּבנֹוֵגעַ גאולה ומשיח 
לַָּמקֹום הְַּפָרִטי ֶׁשִּנְמָצִאים ּבֹו ְּב"ֲחִצי ּכַּדּור הַַּתְחּתֹון" - ֶׁשֱהיֹות ֶׁשֶּזה . 
. הַָּמקֹום ֶׁשּבֹו כ"ק מו"ח אְַדמֹו"ר ְנִׂשיא ּדֹוֵרנּו ָקבַע ֶאת ְמקֹומֹו, ְּבתֹור הַָּמקֹור לֲַהָפצַת הַּמֲַעָינֹות חֹוָצה ְּבָכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו, ֲהֵרי 
ַּדְוָקא ּבַָּמקֹום ּוִמָּמקֹום ֶזה ִנְפֶעֶלת הְַּגֻאָּלה ּוִבְניַן ֵּבית הִַּמְקָּדׁש הְַּׁשִליִׁשי, "ִמְקַּדׁש ֵאד' ּכֹוְננּו ָיֶדיָך"..  עַד ֶׁשֶּתֶכף ּוִמָּיד נֲַעָׂשה 
ְּבָמקֹום ֶזה הִַּגּלּוי ֶׁשל "ִמְקַּדׁש אד' ּכֹוְננּו ָיֶדיָך" - ֶׁשֵאת ֶזה ָיכֹול כ"ק מו"ח אְַדמֹו"ר ְנִׂשיא ּדֹוֵרנּו ִלְתֹּבעַ ּוְלָהִביא לַּפֹעַל, ֶׁשְּלָכל 

ָלרֹאׁש נֲַעָׂשה הִַּגּלּוי ְּד"ִמְקַּדׁש אד' ּכֹוְננּו ָיֶדיָך" ִּבְמקֹום ֶזה )"ְׁשבַע ֵמאֹות ְוִׁשְבִעים"(" . . משיחת כ"ח סיון ה'תנש"א



יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לדעתכ״ח 
לדעתכ״ח 

כדור ביום כ"ח סיוון הגיעו הרבי מה"מ והרבנית לאמריקה המכונה' חצי כדור התחתון' << קה"ת מיד לאחר בואו של הרבי מה"מ לארה"ב הקים את הארגונים קה"ת, 
מל"ח ומחנה ישראל << ארגז הרבי מה"מ והרבנית הגיעו לארה"ב עם ארגז עץ בודד בלבד בו היו כל חפציהם. << הגומל בהתוועדות הראשונה של הרבי מה"מ עם 
אנ"ש ב770 חזר שיחה על התוכן של ארבעה צריכים להודות. << אוניה הרבי מה"מ והרבנית הגיעו לארה"ב באוניה ששמה סורפא פינטא. << תיקון חצות אדמור הריי"צ 
תיאר לחסידים מעט על גדולתו של הרבי מה"מ באומרו בין היתר שהרבי אומר כל לילה תיקון חצות.. << מצה לפני עזיבתם את צרפת דאג הרבי מה"מ להשיג מצה 
שמורה כשזו הגיעה היישר משוויץ! << ויזה הקושי העיקרי להבאת הרבי מה"מ והרבנית לארה"ב היה כרוך בהוצאת ויזה אמריקאית לשם כך גייס הרבי הריי"צ אנשים 
רבים ומגוונים << בית מלון בחלק מהזמן בצרפת התגוררו הרבי מה"מ והרבנית בבית מלון שמפאת המלחמה היתה סכנה של ממש לצאת ממנו ולמעט תפילות שבת 
כמעט ולא יצא ממנו הרבי. << צבא על מנת להקל על ההימצאות בצרפת בימי המלחמה הרבי הציע את עצמו לגיוס לצבא ורק בחסדי שמים מרובים לא גויס הרבי.

אסוציאציות כ"ח סיון
נסו לגלות מה הקשר בין פריטים אלו לכ"ח סיון?
)תוכלו להביא דוגמא של הפריטים מהבית או להעזר בדף המצורף..(

כ"ח סיוון
מי יודע?

סדר

תיקון
חצות


