
1תשורה משמחת בר המצווה

פתח דבר
לעול  הגיעו  שמחת  את  לחגוג  זיכנו  אשר  על  להשי"ת,  והודאה  בשבח 
מצוות של בננו היקר הת' שלום דובער שי' אקסלרוד, שמחים אנו להעניק 
למשתתפים בשמחה – מיוסד על הנהגתו הק' של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ 
כ"ק  להבחל"ח,  עם,  נ"ע  מושקא  חי'  הצדקנית  הרבנית  בתו  בחתונת  נ"ע 
אדמו"ר מלך המשיח שליט"א – תשורה המהווה מזכרת נצח למשתתפים 

משמחת בר המצווה.

ובו מכתבים, תשובות  יצא מפי המלך'  'הדבר  הננו מגישים את הקובץ 
ומענות מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, חלקם מובאים כאן בפרסום 

ראשון.

הקובץ מחולק לב' שערים:

שער א': מכתבים, תשובות, יחידויות הוראות ומענות שקיבל סב חתן בר 
המצווה, הגה"ח הרב גדליהו שי' אקסלרוד – אב"ד ורב קהילת חב"ד בעיר 
חיפה – מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לאורך השנים בענינים פרטיים 

ובעניני הכלל, אשר נקבצו כאן יחד לראשונה ממקורות שונים.

דין  פסקי  כתיבת   – שי'  החתן  סב  של  הבולטות  מפעולותיו  ב':  שער 
ופעולות בענין קבלת מלכותו של מלך המשיח, הוא כ"ק אדמו"ר שליט"א. 
כ"ק  והוראות  מענות  של  וראשוני  רחב  ליקוט  בזה  מובא  כך  עם  בקשר 
אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לפעולות ופסקי רבנים ומורי הוראה בישראל 
קבלת  שליט"א,  אדמו"ר  כ"ק   – בדורנו  המשיח  מלך  של  מציאותו  בדבר 
נתונה  ותודתנו  לראשונה  כאן  מתפרסמים  המענות  מן  חלק  וכו'.  מלכותו 

לאנ"ש והת' שהעניקו החומר לדפוס, וזכות הרבים תלוי בהם.

ב"ה
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הוספה: מאמר מיוחד שנכתב ע"י סב החתן שי' בשנת תשמ"ג, בגליון 
התורני 'הדר הכרמל', שיצא לאור ע"י רבני העיר חיפה לכבוד כ"ק אד"ש 
מה"מ לרגל מלאות שמונים שנה להולדתו, בו הוא מביא לקהל הקוראים 
את קריאתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בדבר בואה הקרוב של 

הגאולה האמיתית והשלימה.

ב"הביטול  בכללות  קוראיו  את  ויחזק  יעורר  זה  קובץ  שתוכן  תקוותנו 
וההתקשרות אל . . נשיא הדור, "הנשיא הוא הכל", שבכאו"א – מציאותו 
וכל עניניו, בכל מכל כל, נעשים קודש לנשיא הדור", ובפרטיות, ב"ענינו 
שנשאר  החיד  וב"הדבר  ממש",  בפועל  המשיח"  לימות  "להביא  העיקרי 

עכשיו בעבודת השליחות, הוא: לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש".

בבואנו מימי הפורים, שאוב שם הקובץ מהפסוק במגילת אסתר: "הדבר 
של  קדשו  מפי  היוצאת  מילה  כל  כי  ובבטחון  באמונה  המלך".  מפי  יצא 
המלך, הוא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, לא תשוב ריקם, ונזכה לחזות 
ב"אור פני מלך חיים" בהתגלותו המושלמת בגאולה האמיתית והשלימה, 

תיכף ומי"ד ממ"ש.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

משה וורדה אקסלרוד

כ"ו אדר
הי' תהא שנת אראנו פלאות

שבעים שנה לקבלת הנשיאות ע"י כ"ק אד"ש מה"מ
ימי ההכנה ליום הבהיר י"א ניסן -

מלאות מאה ועשרים שנה להולדתו של כ"ק אד"ש מה"מ
עתלית, אה"ק
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שער ראשון
 מכתבים, יחידויות ומענות אותם קיבל הגה"ח הרב גדלי' אקסלרוד

מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

א
]ט"ז אלול תשי"ד[

בקשר עם בר המצווה של הרב גדלי' עליה הודיע לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
החתימה  )לכאורה  דלקמן  המכתב  את  מה"מ  אד"ש  כ"ק  שלח  במכתב,  שליט"א 

הינה בכתי"ק של כ"ק אד"ש מה"מ(:
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ב
]י' אדר תש"כ[

לאחר פטירת אביו של הרב גדלי', הרה"ח ר' משה אקסלרוד ע"ה, שלח כ"ק 
אדמו"ר מלך המשיח שליט"א את המכתב דלקמן )הצילום המקורי אינו תח"י(:

)אגרות קודש(
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ג
]כ"א אייר תש"כ[

מכתבו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לרב גדלי' מכ"א אייר תש"כ:
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ד
]ערב ראש השנה תשכ"א[

בתוך אגרת למר אברהם קריניצי "ראש העירי' רמת גן" כותב כ"ק אדמו"ר מלך 
המשיח שליט"א אודות התמנותו של הרב גדלי' כממלא מקום אביו ברבנות ברמת 

גן:

"ומענין לענין באותו ענין, כאן עלי החובה הנעימה להביע תודתי בהגיע הידיעה 
אשר נתמנה הרה"ג וו"ח אי"א נו"מ בעל מדות ובר אבהן וכו' הרב אקסלרוד שי' 
לממלא מקום אביו הרב ע"ה במחנם, ואשר כ' הכריע והחליט בזה. ובודאי ימלא 
ישראל  בישראל, מתאים לתורת  הוראה  רב מורה  הנ"ל תפקידו באמונה, תפקיד 

נתונה מאלקי ישראל".
)אגרות קודש(

ה
]ליל שישי, אור לה' אדר תשכ"ו[

הרב גדלי' נכנס ליחידות בשעה 3:35 והיחידות נמשכה עד 4:05 כשכ"ק אדמו"ר 
מלך המשיח שליט"א קיבלו במאור פנים ובחיוך רחב.

גן(,  )ברמת  הרבנות  ענייני  ובינהם  פרטיים  בעניינים  עסקה  היחידות  רוב 
המשפחה, אודות עבודת התפילה ועוד. הרב גדלי' שאל בנוגע לאדמו"ר מבעלז 
הכיר  שאותו  כשיגדל(  בעלז  חסידות  להנהגת  ומיועד  ימים  צעיר  אז  )שהיה  שי' 
אז בבני ברק ושאל האם ללמוד עימו חסידות? כ"ק אד"ש מה"מ שמח מאוד מכך 
ואישר זאת ]לפועל הדבר לא התרחש היות והאדמו"ר הנ"ל עזב אז את בני ברק[.   

]=מה  תכלית"  דער  זיין  וועט  "וואס  גדלי'  הרב  שאל  היחידות  סוף  לקראת 
יהיה התכלית[ שאינני מרוצה ממעמדי ומצבי וכו' ופניו הק' של כ"ק אד"ש מה"מ 
הרצינו מאוד והאדימו, עצם את עיניו הק' והחל להניד בראשו הק' כמו באמירת 

מאמר, ואמר )את הדברים רשם הרב גדלי' מיד לאחר היחידות(:
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"לכאורה לא מבינים איך אפשר להיות "בינוני", אדם יכול להיות או 'צדיק' או 
ימיו'(? והביאור  ולא יחטא כל  'בעל תשובה' )שהרי על בינוני נאמר ש'לא חטא 
בזה, שיש י"ב צירופים, וכל שעה יש צירוף חדש, ולגבי הצירוף החדש הוא יכול 
להיות בינוני. אע"פ שלגבי הצירוף הקודם הוא צריך להיות בבחינת בעל תשובה, 

אבל לגבי הצירוף החדש הוא יכול להיות בינוני".

בגמר היחידות אמר כ"ק אד"ש מה"מ לרב גדלי' בהקשר לדבריו: "צריך לאט 
לאט להשלים את כל החובות )ברוחניות( ויהיה טוב" ואח"כ הוסיף שאל לו להבהל 
מהעולם ו"בפרט שההשגחה פרטית עשתה אותך לרב, דו דארפסט וויסען אז די 

וועלט איז אונזערע ]=אתה צריך לדעת שהעולם הוא שלנו[".
)יומן הת' ]ר'[ ישראל יואל סוסובר, שבועון בית משיח )גליונות: 141, 1191( מפי 
הרב גדלי' אקסלרוד(

ו
]מוצאי שושן פורים תשכ"ו[

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א קיבל אנשים ליחידות ובסוף נכנס הרב גדלי' 
והיחידות נמשכה כ-20 דקות. במהלך היחידות אמר כ"ק אד"ש מה"מ: "כשמגיעים 

הביתה צריכים לפתוח את הפעקלעך". 

בהמשך הורה כ"ק אד"ש מה"מ לרב גדלי' להתוועד בכל הישיבות )של חב"ד, 
של  מכתבו  מופיע  ח"ג  תמימים  בימי  ]ואכן  אד"ש  מכ"ק  ד"ש  ולמסור  באה"ק( 
ר' אפרים וולף לכ"ק אד"ש מה"מ מב' ניסן תשכ"ו אודות מימוש ההוראה הנ"ל: 
בערב  אתמול  ביקר  אקסלרוד  שי'  גדלי'  הרב  הרה"ח  שליט"א.  אדמו"ר  "כ"ק 
כ"ק  אצל  ביקורו  על  ומסר  שי',  התלמידים  עם  והתועד  בלוד  קטנה  בישיבה 

אדמו"ר שליט"א"[.
)יומן סוסובר, בית משיח גל' 141(
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ז
]כ"ג טבת תשל"ט[

בהוראת   – הנראה  )ככל  וולף  אפרים  לר'  חדקוב  הרב  הורה  טלפון  בשיחת 
גדלי' אקסלרוד שיוכל  הרב  עבור  כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א( להשתדל 
לכך  בהקשר  בזה.  הנוגעים  האנשים  עם  ולדבר  הראשית  ברבנות  כדיין  להתקבל 
צויין שכשהרב עובדיה יוסף ביקר בספרד, מילאנו וקראקס היה לו קירוב ע"י אנ"ש 

]כידוע שקירוב זה נעשה בהוראת כ"ק אד"ש מה"מ[.
)ס' ימי תמימים ח"ז ע' 290(

ז
]מנחם אב תשמ"ג[

כ"ק אדמו"ר מלך  כללי – פרטי מה' מנ"א תשמ"ג אותו שלח  לקמן במכתב 
המשיח שליט"א לרב גדלי'. במכתב הוסיף הרבי בכתי"ק לפני חתימתו "]בברכה[ 
"מסיבה  נכתב  בו  "נ.ב.ב."  הופיע  בשולי המכתב  טובות[".  ]=לבשורות  לבשו"ט 
נתעכב המשלוח ובנתים נתקבל המכתב מי"ז מנ"א ובו בקשת ברכה פ"נ שיקרא 

בעת רצון על הציון הק'":
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ח
]ח"י אייר, ל"ג בעומר תשד"מ[

מענה לרב גדלי' שכתב שהתבקש להתראיין בעיתון "ערב שבת" בנושא "מיהו 
שהעיתון  כשמסביר  "דחוף"  המכתב  על  וציין  לכך,  להיענות  האם  ושאל  יהודי" 

זקוק לזה במהירות.

על אף תחזיתו של המזכיר הריל"ג )דרכו הועברה השאלה( שלא שייך שכ"ק 
אדמו"ר מלך המשיח שליט"א יענה על כך עוד באותו יום )עקב ה"פאראד" ושאח"כ 

נוסע לאוהל וכו'( יצא המענה תוך שעות ספורות )עוד קודם הנסיעה לאוהל(:

"ה"ה ]=הרי הוא[ רב וכבר התחיל במצוה גדולה זו ומה השאלה עתה?!!" 
)ס' יומן 'רישומה של שנה'(

ט
]ט"ז אדר שני תשמ"ו[

בירושלים  המורמונים  מרכז  להתייסדות  בקשר  מכתבו  על  גדלי'  לרב  מענה 
עיה"ק, אשר רבים בציבור אינם מבינים את הבעי' שבדבר למרות שמדובר בעבודה 

זרה ממש, ושאל איך מגיעים לאותם יהודים שמתרחקים מנקודת היהדות.

שבמכתבו:  התיבות  את  בעיגול  סימן  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק 
"והשאלה איך מגיעים? איך מתאחדים עם העם?", וכתב:

"כמובן בהתייעצות העסקנים שעל אתר באה"ק ומתאים לתנאים המשתנים 
מזמן לזמן, באופני הצלחת התעמולה אזעה"צ".

)בית משיח גליון 141(
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י
]חורף תשמ"ז[

מענה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א על עצומה )נושאת את התאריך כסלו 
תשמ"ז( ששלח הרב גדלי' לכ"ק אד"ש מה"מ, עצומה אותה ניסח ועליה החתים 
את רוב דייני ישראל ובה נכתב בקשר עם הסערה שהתחוללה אז באה"ק כשבג"צ 

דרש להכשיר את "גיורה" הרפורמי של נוצרייה:

ולהכריע  לדון  לו סמכות  אין  חילוני  . מביעים דעתנו שבית משפט   . "אנו 
בדבר דתו של אדם אם הוא יהודי או לאו. בענין הדת הסמכות היא לבית דין דתי 
ובעניני המעמד האישי, הן מתוקף דיני היהדות והן מכח חוק במדינת ישראל. 
הפנים  משרד  נגד  צו  בהוציאו  החילוני  העליון  המשפט  בית  של  התערבותו 
זו  נוצריה שעברה טקס המרה רפורמי התערבות  ופסיקתו בשאלת דתה של 
מהווה חריגה מסמכותם ואין לה תוקף הן מבחינה יהודית והן מבחינת החוקה 

של מדינת ישראל.

אנו דורשים משר הפנים ומהשר לענייני דת להורות על אי הכרה בפסיקת 
של בית המשפט העליון עקב החריגה מסמכותם. אנו דורשים ממייצגי הצבור 
הדתי בכנסת ובממשלה לעמוד בגאון יהודי ובתוקף על שמירת חומות היהדות 
מול אלו הקמים עליה. אנו דורשים משר הפנים כב' הרב יצחק פרץ לא להכיר 

בפסיקה בהתאם לאמור לעיל": 

"אזכיר על הציון"

ב'היכל  דחוף  לדיון  גדלי'  הרב  של  כניסתו  עם  ממש  בטלפון  הגיע  ]המענה 
שלמה' שבו רצו להוציא את התנצלותו על העצומה[.

)בית משיח גל' 141(
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יא
]ב' אייר תנש"א[

ר'  המזכיר  מסר  מהמקווה  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  שיצא  לאחר 
ירחמיאל בנימין קליין פאקס בו הופיעה חתימתו של הרב גדלי' על הפס"ד שכ"ק 
כ"ק  בכניסת  שנמסר  )פסק  וכו'  התגלותו  עת  ושהגיע  המשיח  מלך  הוא  אד"ש 
אד"ש מה"מ למקווה כשמגיב על כך "א יישר כח, א יישר כח!"( כשמוסיף לפני 
אדמו"ר  קדושת  כבוד  התגלות  עת  הגיע  הקדושה:  תורתנו  "בכח  חתימתו: 
את  שאל  מה"מ  אד"ש  כ"ק  ה'".  כסא  על  ישב  אשר  המשיח  כמלך  שליט"א 
המזכיר )תוכן(: "האם זה חלק ממה שהם הביאו קודם?" והכניס גם את הפאקס 

לכיס ה"סירטוק" הפנימי כשפניו הק' הביעו שביעות רצון.

)תצלום הפסק, יומן פאקס א שיחה )מס' 58 ומס' 64(, מפי ר' דוד נחשון( 

יב
]יום א' י"ג סיון תנש"א[

בחלוקת הדולרים עבר הרב גדלי' והמזכיר הריל"ג אמר שזהו אקסלרוד מחיפה 
שנוסע מחר, וכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א העניק לו דולר נוסף ואמר: "זאל 

זיין ]=שיהי'[ בהצלח..]ה[ יאריך ימים על ממלכתו".

לאחר שהרב גדלי' ביקש ברכות בעניינים משפחתיים וכ"ק אד"ש מה"מ העניק 
והצלחה  ברכה  שיהיה  ביקש  גדלי'  הרב  וכו'.  ובירך  נוספים  דולרים  שלושה  לו 
טובות, הפצת  "אמן, בשורות  השיב:  אד"ש מה"מ  וכ"ק  מתי'  'עד  בעניינים של 

המעיינות חוצה".

)על פי סרט הוידאו(
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שער שני
 מענות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

על פעולות ופסקי רבנים בעניני קבלת מלכותו 

]לאחר א' דר"ח, ל' ניסן תנש"א[

בסיום תפילת שחרית דא' אייר, טרם שנכנס כ"ק אד"ש מה"מ למעלית לעלות 
לחדרו הק' ניגש ר' זושא ריבקין ע"ה ומסר את מכתבו אודות החלטת רבני חב"ד 

בכינוס בכפר חב"ד במוצש"ק פ' תזו"מ )באה"ק( ל' ניסן תנש"א:

"כ"ק מלך המשיח שליט"א 
הגעתי פה בתור שליח של כלל 
ישראל מכל ארה"ק שהחליטו 
הק'  הציבור  וכל  הרבנים 
"בית  בביהכ"נ  שנת]א[ספו 

מנחם" מכל קצווי ארה"ק. 

]=על  ע"ד  דיברו  הרבנים 
מונה  שהגמרא  מה  דבר[ 
השמות של מלך המשיח ושא' 
מהם הוא מנחם לכך הכריזו כל 
שמו  מנחם  שמשיח  הציבור 
]=ומקבלים[  אנגענומען  און 

שכ"ק הוא מלך המשיח.

עושה  שליח  שחזקה  וכיון 
שידוע  )ואעפ"י  שליחותו 

ומפורסם שיחתו הק' בנושא זה מיום ש"ק, אבל כיון שהנני שליח מוכרח למסור 
שמסרתי  עד  לארה"ק  לחזור  יכלתי  ולא  המשלחים,  שמסרו  כמו  השליחות 
בפועל  יתקיים  אלי,  שהוטל  שהשליחות  מקוה  ואני  אלי(,  שהוטל  שליחותי 
אריבער  לכתחילה   – אייר  ב'  ערב  היום  עוד  ושנזכה  טפחים,  מעשרה  למטה 
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להתגלות של מלך המשיח שליט"א.

ואני מבקש סליחה על המסירה מיד ליד )ולא ע"י ממוצעים(, היות שאני 
שליח מהציבור, לכן החלטתי למסור לכ"ק מלך המשיח בידיו הק'".

כ"ק אד"ש מה"מ לקח את המכתב ואמר: "א יישר כח". ר' זושא אמר שנוסע 
הלילה לאה"ק וכ"ק אד"ש מה"מ בירכו: "בשורות טובות והצלחה רבה". בהמשך 

נתקבל על מכתבו מענה כ"ק אד"ש מה"מ: "נת' ות"ח. אזכיר עה"צ".
)תצלום המכתב, תשובות ומענות' שע"י פאקס א שיחה(

]ב' אייר תנש"א[

בבוקר ב' אייר תנש"א מסר ר' דוד נחשון לרבי בכניסה למקווה )ברחוב יוניון( 
מעטפות ובהם:

א. פסק דין עליו חתמו ארבעה מרבני חב"ד )הרבנים: מרדכי שמואל אשכנזי, 
גרשון מענדל גרליק, יוסף אברהם העלער, לוי ביסטריצקי( ובו נכתב: 

נמצאים  שנים  "אלפי 
בני ישראל בגלות מפוזרים 
וכבר  העמים  בין  ומפורדים 
סבלו צרות ר"ל ל"ע במידה 
כל  וכלו  המידה  מן  ויתר 
כלות  ועיניהם  הקיצים 
הגאולה  לבוא  ומצפות 
ע"י  והשלימה  האמיתית 
משיח צדקנו, בחסדי השי"ת 
השביעי  דור  דורנו  זכה 
של  האחרונים  לרגעים 
החסידות  מעיינות  הגלות, 
לכל  והגיעו  חוצה  הופצו 
ידי  על  בעולם  ופינה  פינה 
אדמו"ר  כ"ק  של  עבודתו 

שליט"א במשך למעלה מארבעים שנה, מאות אלפי בני ובנות ישראל אנשים 
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בכוחו  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  רק  אשר  שלימה  באמונה  מאמינים  וטף  נשים 
לגאול את עם ישראל מן הגלות הנוראה והוא הוא גואל אחרון.

בקשר  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  של  דבריו  שנתקיימו  לאחר  אשר  זה  בזמן 
דין  בזה בפסק  באנו  כולו,  בכל העולם  נפלאות אראנו  כך  ואחר  ניסים  לשנת 
כ"ק אדמו"ר שליט"א תומ"י כמלך  יתגלה  בו  זמן הגאולה אשר  ברור שהגיע 
המשיח ותתגלה מלכותו בכל העולם כולו וללא שום מניעות ועיכובים ובפועל 

ממש למטה מעשרה טפחים נאו מיד ממש ממש ממש".

ב. מכתב של עשרה מאנ"ש, שתוכנו קבלת מלכות כ"ק אדמו"ר שליט"א כמלך 
המשיח עם התחייבויות משמעותיות עד כלות הנפש וכו'.

בשעת מסירת הנ"ל לרבי אמר ר' דוד נחשון לרבי: "דאס איז א פסק דין פון 
רבנים, און דאס איז א בריוו פון צען אידן" ]=זה פסק דין של רבנים וזה מכתב 
של עשרה יהודים[. כ"ק אד"ש מה"מ לקח את המעטפות הביט בפנים מאירות 
בר' דוד ובקבוצה שבאה עימו ואמר בחיוך: "א יישר כח, א יישר כח!" והכניס זאת 

לכיס ה"סירטוק".

את  קליין  בנימין  הרב  המזכיר  מסר  מהמקווה  מה"מ  אד"ש  כ"ק  צאת  לאחר 
חתימת הרב גדלי' אקסלרוד על הפס"ד – שהגיעה לבינתיים בפקס – שבה נוסף 
ונכתב: "בכח תורתנו הקדושה: הגיע עת התגלות כבוד קדושת אדמו"ר שליט"א 
כמלך המשיח אשר ישב על כסא ה'". כ"ק אד"ש מה"מ שאל )תוכן(: "האם זה 
חלק ממה שהם הביאו מקודם"? והכניס גם את זה לכיס הפנימי של ה"סירטוק" 

והיה נראה שבע רצון.
)יומן פאקס א שיחה, ס' דברי משיח(

]ד' אייר תנש"א[

מענה כ"ק אד"ש מה"מ לר' דוד נחשון שהכניס את חתימותיהם של שני חברי 
קלמן  יהודה  הרב  כנ"ל(  חתם,  שכבר  העלער  לרב  )בנוסף  הייטס  דקראון  בד"צ 

מארלאוו והרב אברהם אזדאבא על הפסק דין: "כ"ז ]=כל זה[ נלקח להציון".

כשמסר המזכיר הרב יהודה לייב גרונר לרבי את החתימות עלה חיוך רחב על 
פניו הק'. 

)ס' והוא יגאלנו(
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]ש"ק פ' תזו"מ, ו' אייר תנש"א[

בעש"ק פ' תזו"מ הכניס ר' דוד נחשון בקבוק משקה למזכירות בצירוף פתק 
שתוכנו שהבקבוק מוכנס בקשר להתוועדויות שיהיו בכל מקום ומקום בענין קבלת 
בטוח  הודיע שלא  מיד  הריל"ג  ע"י העם. המזכיר  כ"ק אד"ש מה"מ  מלכותו של 
שהוא יכניס את הבקבוק, אלא א"כ ישאל את כ"ק אד"ש מה"מ על כך וכ"ק אד"ש 

מה"מ יאשר.

]להעיר שעל כל פעולה הנעשית עם כל קנקן מודיעים לרבי לפני הש"ק, ועכ"פ 
לפני ההתוועדות, כמובן וגם פשוט וד"ל, והקדמה זו שייכת למתואר לקמן )יומן 

פאקס א שיחה([.

בסיום חלוקת המשקה בהתוועדות בשבת סימן המזכיר הריל"ג בחוזק לר' דוד 
נחשון לעלות מהר למעלה ולהכריז ור' דוד, ר' אבי טאוב ור' שמרי' הראל עלו. כ"ק 
אד"ש מה"מ הביט בהם, מילא חצי כוס משקה, ושאל על ר' שמריה הראל שעמד 

בצד השני: "גם הוא איתם?" ומזג גם לו.

זמן  שהגיע  הרבנים  של  דינים  הפסקי  אודות  נחשון  דוד  ר'  הזכיר  בהכרזתו 
הגאולה ואודות הפס"ד החדש של הרבנים שכ"ק אד"ש הוא המלך המשיח, ואמר 
שלוקחים המשקה להתוועדויות שיתקיימו בכל העולם בקשר לזה שהננו מקבלים 
ורבינו  מורנו  אדוננו  "יחי  ומכריזים:  למלך המשיח  אותו  ומכתירים  מלכותו  את 
מלך המשיח לעולם ועד", וכך הכריז ג"פ כשהקהל מכריז אחריו "יחי". כ"ק אד"ש 
מה"מ הנהן בראשו הק' בשעת מעשה, וכמו"כ בעת שהכריז פני כ"ק אד"ש מה"מ 
היו לימינו וחייך )קצת(. ר' דוד אמר לכ"ק אד"ש מה"מ לחיים, וכ"ק אד"ש מה"מ 

ענה לחיים ולברכה בחוזק, כשעל פניו הק' עוד נשאר חיוך קצת.

לאחמ"כ החל הקהל לשיר: "יחי אדוננו מורנו ורבינו ]ועפ"י אחד היומנים שרו 
גם "..מלך המשיח לעולם ועד[" במנגינת "חיילי אדוננו", וכ"ק אד"ש מה"מ עודד 

את השירה בידו הק' פעם אחת.

)רשימת 'שלוחים אופיס' ממוצש"ק, יומן יעקובוביץ, יומן הת' יצחק 
לעווענטאל, יומן פאקס א שיחה, ס' דברי משיח(
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]לאחר ש"ק פ' אמור כ' אייר תנש"א[

לאה"ק,  חזרה  נסיעתו  ע"ד  שכתב  נחשון  דוד  לר'  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מענה   
וכתב ע"ד תכניתו לנצל את שהותו באה"ק לפעולות בעניינים של קבלת המלכות, 
וכתב שהיות ובדעתו לחזור לחצרות קדשנו לחג השבועות, הנה באם ח"ו לא תהי' 
דין  הפסק  את  להקריא  דין  בית  שלוחי  לשלוח  להרבנים  יציע  אז,  עד  ההתגלות 

בציוני רבותינו נשיאינו ברוסיה: "אזכיר על הציון".
)ס' ימי בשורה(

]ועש"ק פ' נשא, י"א סיון תנש"א[

השבועות  חג  באסרו 
אנ"ש  רבני  התאספו 
חיינו  לבית  שנקבצו 
ופסקו  השבועות  לחג 
דין  אד"ש  כ"ק  על  שחל 
'בחזקת משיח' שברמב"ם 
של  לשלב  העת  ושהגיע 
גאולה   – בוודאי'  'משיח 
פסק  נוסח  וזה  השלימה, 

דין הרבנים:

"ב"ה. יום ג' שהוכפל 
בו כי טוב לפ' נשא, אסרו 
שנת  תהא  הי'  חה"ש, 

אראנו נפלאות. 

פסק – דין

יצא  שכבר  היות 
כמה  ידינו  מתחת 
פסק  מטה  מהחתומים 
דין ברור ע"פ תורת אמת 
ביאת  להיות  שצריכה 
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משיח צדקנו ובנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש, כי כבר כלו כל הקיצין 
נתקיימו שאר התנאים הדרושים לביאת  וגם  כבר עשו תשובה,  ישראל  ועם 
משיח צדקנו, כמבואר בפסק דין הנ"ל. ורבים מגדולי הפוסקים שבדורנו מכל 

החוגים ומכל פינות העולם הצטרפו וחתמו על פסק דין זה –  

ברור של הרמב"ם בהלכות מלכים פרק  דין  לזה, ע"פ פסק  הנה בהמשך 
י"א הלכה ד "אם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצות כדוד אביו 
כפי תורה שבכתב ושבעל פה ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה וילחום 
מלחמות ה' הרי זה בחזקת שהוא משיח. אם עשה והצליח ובנה מקדש במקומו 

וקיבץ נדחי ישראל הרי זה משיח בוודאי".

זו  הלכה  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  על  שחל  אמת  תורת  דין  ע"פ  ברור  הרי 
ד"בחזקת שהוא משיח", שהרי נתקיימו בכ"ק אדמו"ר שליט"א כל התנאים 

המנויים ברמב"ם הנ"ל.

וכיון שע"פ דין תורתנו הקדושה כבר הגיע עת הגאולה, כפסקי דינים של 
אלו  דינים  פסקי  קיבל  שליט"א  אדמו"ר  (וכ"ק  כנ"ל  דדורנו  הפוסקים  גדולי 
להלכה, כפי שאמר כמה פעמים ברבים בעת ההתוועדות), זאת אומרת, שכבר 
תורתנו  דין  שע"פ  ברור  א"כ  משיח",  ד"חזקת  הפרטים(  )וכל  השלב  נגמר 
זו, תהליך  לקיום המשך הלכה  הגיעה העת  הקדושה, הלכה למעשה, שכבר 
גאולתם של ישראל בפועל ממש המסתיים בבנין בית המקדש וקיבוץ נדחי 

ישראל".

לאחר האסיפה הוכנס הפס"ד אל כ"ק אד"ש מה"מ ע"י הרבנים. ביום שישי 
הבד"צ  )בשם  מארלאוו  קלמן  יהודה  הרב   – הרבנים  נציגי  כתבו  נשא  פ'  עש"ק 
דקראון הייטס(, הרב שניאור זלמן גורארי' )בשם ועד הפועל רבני אנ"ש הכללי( 
והרב יצחק יהודה ירוסלבסקי )בשם וועד רבני אנ"ש באה"ק( כתב מינוי, בו ממנים 
את ר' דוד נחשון ור' אבי טאוב לשלוחים להקריא הפס"ד בציוני רבותינו נשיאנו, 

וזה לשון כתב המינוי:

"אנו החתומים מטה ממנים את ר' ישראל דוד בן ר' מרדכי שי' נחשון ואת 
המצוי  הפסק–דין  למסור  בית–דין  לשלוחי  טאוב  שי'  חנא  ר'  בן  אברהם  ר' 
הצ"צ,  אדמו"ר  האמצעי,  אדמו"ר  הזקן,  אדמו"ר  המגיד,  הבעש"ט,  לפני  בזה 
אדמו"ר מהר"ש, אדמו"ר מהורש"ב, אדמו"ר מהוריי"צ, הרה"ק מוה"ר לוי"צ 
שניאורסאהן נ"ע, על מנת שיעשו כל התלוי בהם בבית דין של מעלה לביצוע פסק 
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ממש  בפועל  הדין 
אדמו"ר  כ"ק  לגילוי 
המלך  שליט"א 
כל  לעיני  המשיח 
פסק– פי  )על  בשר 

בסוף  הרמב"ם  דין 
דהלכות  י"א  פרק 
למטה  מלכים( 
טפחים  מעשרה 
נפלאות  של  באופן 

תיכף ומיד ממש ממש ממש".

דוד  ור'  המינוי,  כתב  את  מה"מ  אד"ש  כ"ק  אל  הרבנים  הכניסו  היום  באותו 
כתב  העתק  עם  יחד  הנסיעה  אודות  מכתב  מנחה(  )לאחר  הוא  אף  הכניס  נחשון 
המינוי. במענה לר' דוד נחשון כתב כ"ק אד"ש מה"מ עוד באותו יום: "אזכיר עה"צ 

לבשורות טובות והענין וכו'".

]בתחילת השיחה הראשונה בהתוועדות הפתאומית של רעווא דרעווין דש"ק 
פ' נשא, הזכיר כ"ק אד"ש מה"מ לפתע את הביקור בציוני רבותינו נשיאנו כשאומר: 
"וזה נמשך ב"גוי קדוש" – בכל הענינים והפרטים של כאו"א מישראל כלשון הזהר 
שאומרים במענה לשון בעת הביקור בקברי צדיקים כולל ציוני רבותינו נשיאנו". ר' 

דוד נחשון מספר שראה בכך רמז והתייחסות )ראשונה( על הנסיעה[.
)ס' ימי בשורה(

]יום א', י"ג סיון תנש"א[

הזכיר  שכלל  ומבלי  טאוב  אבי  ר'  עבר  סיון  י"ג  של  הדולרים  בחלוקת 
מה"מ  אד"ש  כ"ק  לו  איחל  הפס"ד   להקראת  הרבנים  בשליחות  הנסיעה  אודות 
)בצרפתית(: "באן וואיאז'" ]=נסיעה טובה[ והמשיך )באנגלית(: "הצלחה רבה", 
וסיים )בלה"ק(: "בשורות טובות". לר' דוד נחשון נתן דולר נוסף באומרו: "דאס 
איז פאר די נסיעה" ]=זה עבור הנסיעה[. ר' דוד נחשון ביקש ברכה שיזכו לפעול 
את הענין למטה מעשרה טפחים, וכ"ק אד"ש מה"מ השיב: "אמן בשורות טובות, 

הצלחה רבה".
)ס' דברי משיח(
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]ט"ו סיון תנש"א[

בניו  אה"ק'  חב"ד  'ניידות  מזכיר  מרשל  עקיבא  לר'  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מענה 
ר'  יורק שכתב ע"ד התלבטותם של 
דוד נחשון ור' אבי טאוב, אם לנסוע 
את  שם  להקריא  למז'יבוז'  עכשיו 
או  הרבנים,  בשליחות  דין  הפסק 
צילומים  בידם  שיהיו  עד  להמתין 

נוספים להשאיר שם:

בעיגול  סימן  מה"מ  אד"ש  כ"ק 
 Go to" התיבות  את  ובחץ 

Mezhibush now" ]=לנסוע למז'יבוז' עכשיו[.
)ס' ימי בשורה(

]לאחר ד' מנחם אב תנש"א[

מענה כ"ק אד"ש מה"מ לר' דוד נחשון על דו"ח שכתב בה' מנ"א אודות הקראת 
פסק דין הרבנים – על ציון האריז"ל ביום ההילולא שלו במעמד עשרה מישראל 
"ויה"ר שיפעלו כ"ז  כשמתאר בפרוטרוט את סדר התפילות והקראת פסק הדין: 

פעולתם וכו' והזמ"ג וכו' אזכיר עה"צ".
)ס' ימי בשורה(

]ועש"ק פ' תצוה, יו"ד אדר ראשון תשנ"ב[

מענה כ"ק אד"ש מה"מ על קריאה מז' אדר שפרסמו נציגי רבני אנ"ש – הרב 
שנ"ז גוראריה )בשם ועד רבני ליובאוויטש הכללי(, הרב יצחק יהודה ירוסלבסקי 
)בשם ועד רבני חב"ד באה"ק( והרב יהודה קלמן מארלאוו )בשם הבד"צ דקראון 

הייטס(, ובה נכתב:

"למנהלי החדרים הת"ת ובתי הספר ה' עליהם יחיו.

זכה דורנו ובכל תפוצות ישראל הולך מתפשט ומתקבל קבלת מלכותו של 
כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, המתבטא בחתימת ידם של אנשים ונשים 

בכל קצוי תבל.
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טובים  וגם  שלמים  באו  הנה 
חלקם  יגרע  למה  ובטענה  בהצעה 
ובת  בר  מגיל  ילדיהם שלמטה  של 
לגיונו של מלך צאן קדשים,  מצוה 
ולמה לא לשתפם ולזכותם בקבלת 
אנו  עדים  והרי  המשיח,  מלך  פני 
והפנים  יתרה  החיבה  את  לראות 
לילדי  מראה  שמלכנו  שוחקות 
תמיד  משתפם  שהוא  ואיך  ישראל 
ובפרט  והמבצעים  ההוראות  בכל 
כפי שהדגיש לאחרונה כמה פעמים 
בבנין  הטף  השתתפות  דבר  על 

המקדש ובפעולות זירוז הגאולה.

למלאות  בזה  הננו  כן  על  אשר 
את ידי המתעסקים בענין הכי נעלה 
זה, וידינו תיכון עמהם ונימא לפעלא 
טבא וישר חיילא, והרינו לעורר את 
ההורים המחנכים ומנהלי החדרים 

האפשרי  כפי  בבצועו  ולהתעסק  הדבר  ויוקר  גודל  על  ולהעמידם  ספר  ובתי 
ובהתאם לגיל הרכות והמקום.

הענין  ורצינות  משמעות  על  הסברה  לאחרי  יערך  שהנ"ל  בהצעתנו  ואנו 
המחנכים,  ראות  כפי  טובות  והחלטות  צדקה  תפלה  תורה  של  ובהקדמה 
והתעוררות טהורה  ובמקומות המתאימים במעמד חגיגי של שמחה פנימית 

ואמיתית המסוגלת לצאן קדשים.

ומובטחים אנו שבקשתם ותפלתם של תשב"ר הבל שאין בו חטא יתקבלו 
לרצון לפני אדון כל ויפעלו פעולתם בחסד וברחמים, ובזכות זה נזכה כולנו יחד 
התגלות  את  לראות  ובבנותינו  בבנינו  ובזקנינו  בנערינו  וטף  הנשים  האנשים 
הוד והדר מלכותו של מלך המשיח בגאולת ישראל ובנין בית המקדש השלישי 

תיכף ומיד ממש ממש ממש",

ועל מכתב נוסף שצורף ובו נכתב )בין השאר(:



21תשורה משמחת בר המצווה

יחיו לקבלת  רצ"ב קריאת הרבנים  יחי המלך..  לומר  כבר  ונתברך  "שנזכה 
לטובה  תפילתנו  את  יקבל  ית"ש  ש-ה'  אותנו  ברך  נא  ילדינו..  ע"י  המלכות.. 
יחיו  הרבנים  קריאת  רצ"ב  המלך..  יחי  לומר  כבר  ונתברך  "שנזכה  ולברכה.. 

לקבלת והרבי שליט"א יתגלה בשמחה ולשמחתנו כמלך המשיח לעיני כל": 

"אזכיר עה"צ" ]אכי"ר[.
)הזמן גרמא גליון יא(

]ט"ז אדר ראשון תשנ"ב[

במענה לאנ"ש בלוד שכתבו בקשר לשיעור בעניני משיח האמור להתקיים שם, 
שהיו שרצו להביא את הרב שלום דובער וולפא לדבר עד"ז שכ"ק אדמו"ר שליט"א 
הוא מלך המשיח, והיו שערערו על כך; וכתבו אשר רב הקהילה, הרב ברוך בועז 
יורקוביץ, אמר שבפני אלו המעוניינים לשמוע – שהרי מגיעים לשם כך לשיעור 
– אין בעיה לדבר בנושא, אמנם היו רבנים אחרים )כאלו שחשבו שיש להם תוקף 
של "רבנים כלליים"( שחפצו לבטל את השיעור: "אין לדיין )רב שעל אתר( אלא 

מה שעיניו רואות".
)ס' והוא יגאלנו, שבועון בית משיח )גל' חג השבועות תש"פ((

]י"א ניסן - חוהמ"פ תשנ"ב[

לקראת י"א ניסן תשנ"ב נוסח ונחתם פסק דין שכ"ק אד"ש הוא 'בחזקת משיח' 
וכתוצאה מכך חלה עליו שבועת הקב"ה שלא יכבה נרו לעולם ועד וכו'. באור לי"א 
ורבינו מלך  "יחי אדוננו מורנו  והכרזת  גורארי' לרבי  ניסן לאחר ברכת הרב שנ"ז 
המשיח לעולם ועד" ג"פ כשהקהל חוזר אחריו, הקריא הרב יצחק הענדל ליד פתח 
גן עדן התחתון )כשדלת חדרו הק' של כ"ק אד"ש מה"מ פתוחה( את הפסק דין 

שזה נוסחו:

"יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כי בחסדי ה' 
יתברך זכינו בדורנו לצדיק יסוד עולם, מלך מבית דוד, אשר נתקיימו בו בפועל 
כל התנאים המנויים ברמב"ם הלכות מלכים )פי"א ה"ד( בעניין "חזקת משיח:

ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה  דוד הוגה בתורה  "יעמוד מלך מבית 
שבכתב ושבעל-פה, ויכןף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות 

ה''".
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הלא הוא רבן של כל ישראל, 
ובנסתר,  בנגלה  האלוקי  הגאון 
ובחיזוק  התורה  בהפצת  העוסק 
שנים  מיובל  למעלה  בדקה 
מנחם  רבי  אדמו"ר  קדושת  כבוד 
שניאורסהן  שליט"א  מענדל 
פס"ד  עפ"י  ולכן,  מליובאוויטש 
זה בחזקת  הרמב"ם ברור ש"הרי 

שהוא משיח.

אנו מברכים את כבוד קדושת 
"יחי  בברכת  ורבינו  מורנו  אדוננו 
שע"פ  אנו  ופוסקים  המלך"! 
הקב"ה  שבועת  עליו  חל  תורה 
"שלא יכבה נרו לעולם ועד" ועליו 
בגוף  נשמה  נצחיים  חיים  לחיות 
בריא  ממש  ומיד  תיכף  ולהיות 
אבריו  רמ"ח  בכל  כפשוטו  אולם 
ושס"ה גידיו, בריות גופא ונהורא 

מעליא, ולראות הצלחה אלוקית בכל מעשיו.

התורה  בקיום  ולהוסיף  להתחזק  שליט"א  בנ"י  אחינו  לכל  אנו  וקוראים 
והמצוות כהכנה לגאולה האמיתית והשלמה בקרוב ממש".

גם  הודיע  הענדל  הרב  הודיע  מה"מ  אד"ש  כ"ק  באוזני  הפס"ד  הקראת  בעת 
שבראש החותמים על הפסק דין עומד הגאון המפורסם הרב פנחס הירשפרונג. גם 
על פסק זה הרב גדלי' אקסלרוד בין החתומים כשגם כאן מוסיף מספר מילים קודם 

חתימתו: "באמונה שלמה במשיח ה'".
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]חג הפסח תשנ"ב[

בד' דחוהמ"פ כתבו לרבי הרב חיים גוטניק והרב יצחק דוד גרונר, רבני אנ"ש 
במלבורן:

ק'  לשיחות  "בהמשך 
שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  של 
צדקנו  משיח  לביאת  בנוגע 
ובפרט  ממש,  ומיד  תיכף 
ניסן,  כ"ח  של  הק'  שיחתו 
בנוגע  וההוראות  תנש"א, 
עתה,  ועד  מאז  זה  לענין 
מחשובי  כמה  מאתנו  בקשו 
מקומות,  מכמה  שיח'  אנ"ש 
הנחיצות  מרגישים  אנו  וגם 
בזה, לעשות תעמולה גדולה 
אנ"ש  רבני  בין  ומסודרת 
מכל  רבנים  סתם  ובין  שיח' 
שיתעוררו  כולו  העולם 
ישראל  כלל  ולעורר  בעצמם 
צדקנו,  משיח  ביאת  אודות 
המתאימות  ובמקומות 

לבקש מרבנים שיתמכו בפסק דין רבנים של י"א ניסן דהאי שתא.

ולנסוע  זו,  בתעמולה  ונפש  בלב  ונתינה  במסירה  בזה  לעבוד  אנו  רוצים 
וקאנאדע  הברית  בארצות  ובפרט  באיירופע  מדינות  ולכמה  הק'  לארצנו 
לעורר הרבנים שיח' בענין הנ"ל. וגם לעורר שכל רבני אנ"ש שיח' יבואו על 
שליט"א,  אדמו"ר  כ"ק  בצל  לחסות  שבבל  רבינו  לבית  הבע"ל  השבועות  חג 
בנוגע  לדון  רבנים  של  כינוס  לסדר  השבועות  לחג  בסמיכות  המתאים  וביום 
לענין ביאת משיח צדקנו ופסק דין הנ"ל. ושואלים הסכמת וברכת כ"ק אדמו"ר 

שליט"א בכל הנ"ל".
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כ"ק  ותגובת  הפס"ד  הקראת  על  הריל"ג  המזכיר  וחתם  כתב  המכתב  בשולי 
אד"ש מה"מ כשהמזכיר הריב"ק מצרף את חתימתו לאישור הדברים:

"כל הכתוב במכ' זה הוקרא לפני כ"ק אדמו"ר שליט"א ועל כל פרט ופרט נענע 
בראשו הק' לחיוב. אח"כ נמסר כל הנ"ל ג"כ בע"פ מספר פעמים ושוב השיב ע"י 

נענוע בראשו הק' לחיוב".
)יומן "בית חיינו" )במסגרת כפ"ח(, תצלום מכתבם והעתקת המזכירים(

]תחילת שבט תשנ"ג[

רבני חב"ד פרסמו קול קורא מיוחד להצטרף להכרזת "יחי אדוננו מורנו ורבינו 
מלך המשיח לעולם ועד" באור לי' שבט מול פני הקודש מכל רחבי תבל וזה לשון 

הקריאה:

ליום  אור  בשלח,  א'  "ביום 
התחלת  יום  שבט  יו"ד  הבהיר 
מלך  אדמו"ר  כ"ק  של  הנשיאות 
כאחד  כולנו  שליט"א  המשיח 
יחי  יחד:  נכריז  מכל העולם כולו 
אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח 
חיים  נוסיף  ובזה  ועד  לעולם 
כמבואר  המלך,  בחיי  ובריאות 

בשיחת ק' הידועה.

שיחיו  אנ"ש  קהילות  בכל 
בכל מקום שהם יתקבצו, בשעה 
נ.י.(  )לפי שעון  בערב  החמישית 
אנשים, נשים וטף לכינוס קבלת 
פני משיח, "לשמוע" - שידור חי 
מבית משיח - 770, "ולהישמע" 
- שדור חי מכל העולם כולו רבני 

אנ"ש ושלוחי מלך המשיח שליט"א מהעולם כולו, ישאו דברים על הזמן המיוחד 
בו אנו נמצאים עתה, ש"כל אחד מראה באצבעו ואומר זה מלך המשיח", ועל 
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התוכן הפנימי של ההכרזה "יחי המלך" 

בעת הכינוס, נכריז כולנו יחד, בקול גדול שיישמע בכל קצות הארץ והעולם: 
"יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד" ונקבל על עצמנו יחד מלכותו 

של מלך המשיח שליט"א

בקיום רצונו והוראותיו תמיד כל הימים, ובאופן ד"כל אשר לאיש יתן בעד 
נפשו", וכדאי שכל אחד יקשר את הקבלה הכללית עם החלטה פרטית בל"נ 
של הוספה בתורה ומצוות עימדו הכן כולכם, לרגע שבו ירחם ה' יתברך עלינו 
ויתן ההוראה לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א להוליכנו בבריאות הנכונה 
תיכף ומיד ממ"ש קוממיות לארצנו הקדושה, ולבנות בית-המקדש במקומו 

ולקבץ נדחי ישראל ושמחת עולם על ראשם".

הקול קורא הוקרא בפני קדשו וכ"ק אד"ש מה"מ והנהן בראשו הק' לברכה.
)תצלום הקול קורא, יומן 'בית משיח 770'(

 ]אייר תשנ"ג[

לרבי  הכניס  מטוסוב  שמריהו  ר' 
הוראה  מורי  לרבנים  קורא  קול  לאישור 
וכו'  משיח  בנושא  שאלות  על  שיענו 
מה"מ  אד"ש  כ"ק  של  הוראתו  )ע"ד 
לפרסם קול קורא דומה כלפי ניסי מבצע 
בעיתון  לפרסמה  אישור  וביקש  אנטבה( 
'אלגמיינער זשורנאל', וזה נוסח המודעה 

)בתרגום חופשי ללה"ק(: 

הרבנים,  חשובי  לכל  גלוי  "מכתב 
מכל  ישראל  וגדולי  ההוראה  מורי 

החוגים.

המשיח,  בביאת  האמונה  מעיקרי 
ללא   - ואישה  איש   - יהודי  שכל 
 - ולצפות  להאמין  חייב  חילוקים, 



הדבר יצא מפי המלך 26

שמשיח יבוא היום?

אנו  עומדים  הקדושה  תורתנו  שלפי  אומרים  ישראל  גדולי  שכל  אמת  זהו 
כעת, בדורנו זה ובזמננו זה, על סף הגאולה השלימה, ותכף הולכים לבנין בית 

המקדש השלישי ומתקבצים לארצנו הקדושה?

מוטל חיוב על כל אחד לקרב את הגאולה ע"י משיח צדקנו? נכון הוא ע"פ 
כללי הנבואה? הנכון הוא שהרבי  לפי   - נביא  בימינו אלו ממש  תורתנו שיש 

מליובאוויטש הוא נביא?

האמת שבכל דור ישנו צדיק שיכול להתגלות בתור מלך המשיח ולהוציא 
את כל היהודים מהגלות, וניתן לשער מיהו אותו צדיק?

אפשרי על פי תורתנו הקדושה, פסק הדין של מאות רבנים, ביניהם גדולי 
הפוסקים, שהרבי מליובאוויטש הוא "בחזקת משיח"?

כך בתורתנו הקדושה, תורה שבכתב, בש"ס  ונלמד אודות  נכתב  והיכן  מה 
צריכים  ומה  אנו,  לדורנו  עד  הדורות  שבכל  ישראל  גדולי  ובספרי  ובפוסקים 

לחוש לגבי כך?

הנהגתו  להיות  צריכה  וכיצד  ענינים,  אותם  את  בתורה  ללמוד  צריך  האם 
בשייכות עם זה? 

אם הקב"ה בחסדו הגדול מראה לנו בבהירות את ההכוונה הראויה בזה, וזה 
מתאים לפי תורתנו הק', יכול אי מי לדחות או להכחיש )ח"ו( את הנרמז בזה, 

ואת המקרה הזה?

אנא יהודים, צעירים ומבוגרים. שאלו שאלות אלו, ודרשו לדעת את האמת, 
ובעיקר איך להתנהג ולבצע את כוונתו ורצונו של הקב"ה, בורא העולם.

בברכת הגאולה מיד - הרב שמרי-הו מטוסוב".

שהמודעה  כשמציין  קודשו  בפני  המודעה  נוסח  את  הקריא  הריב"ק  המזכיר 
תודפס רק באם כ"ק אד"ש מה"מ יאשר זאת והרבי הנהן בראשו הק' לאישור.

)מתצלום הקול קורא, קובץ ועד חיילי בית דוד חג הסוכות תשפ"א(



27תשורה משמחת בר המצווה

 -הוספה-

הקריאה הגדולה
 מאמרו של הגה"ח הרב גדלי' אקסלרוד

 בקובץ התורני 'הדר הכרמל' שי"ל לרגל י"א ניסן תשמ"ג -
שמונים שנה להולדתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

א

לקראת  העם  את  משה  "ויוצא  בבחינת  ישראל  לעם  היתה  החסידות  תנועת 
האלקים מן המחנה" )שמות י"ט, יז(. החרידה את העם בהבזיקה עליהם אלומות 
אדיר  בנין  הוקם  עד מהרה  הצדיקים.  אל  אותם ממחניהם  והוציאה  עצומות  אור 
שנדבכיו הם המונים המונים וראשו הם צדיקי הדור אשר השקו את העם. מצאו 

הרועים את הצאן וידאגו למחסורם.

בתורה ארבעה חלקים: פשט, רמז, דרוש, סוד. סודות התורה נשארים סודות 
גם אחרי שמגלים אותם. כי מהותם היא סוד שלמעלה מגשמיות עולם הזה, ולא 

נתגלו אלא ליחידי סגולה שבדור וכמובא במס' חגיגה י"ג ע"א עי"ש.

הבעש"ט נ"ע, מיסד תנועת החסידות ותלמידיו נ"ע עסקו ברזי תורה ובכחם כי 
רב השפיעו מתורת הסוד שבתורה לחלל אויר עולם הזה ונתבשם העולם מיינה של 

תורה ונתעלו ונזדככו נשמות ההמונים.

הוסיף על זאת אדמו"ר הזקן נ"ע בתורת חסידות חב"ד, שגילה נטפים נטפים 
המחות  את  והאיר  צנור  המשיך  טפחים.  מעשרה  למטה  בגילוי  הסוד  תורת  של 

בחכמה בינה דעת של תורת הסוד הכמוסה תורת העולמות הרוחניים.

עולם הזה הגשמי, החשוך בחושך כפול ומכופל שאין למטה הימנו, קיבל שפע 
אורות מעולמות אצילות בריאה יצירה ועשיה הרוחניים ולמעלה מהם גבוה מעל 
גבוה. אורות אלו האירו במחות הגשמיים מרום מקומם ונשמות עבדו את ה' ית' 
בדחילו ורחימו שכליים ובכר כתב ר' חיים ויטאל נ"ע תלמיד האריז"ל, שבדורות 

אלו עקבתא דמשיחא, מצוה לגלות זאת החכמה כהכנה לגילוי משיח.

ב

בברית  ר"ל  הרוחנית  ודור השואה  באירופה  ר"ל  הגשמית  דור השואה  דורנו, 
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המועצות, ודור ההתבוללות ר"ל במרחבי העולם בדור יתום זה, יצא כ"ק אדמו"ר 
הריי"צ נ"ע בשנים תש"ב-תש"ג בקריאה קדושה לכל היהודים בעולם "לאלתר 
ביאת  לפני  מאוד  קצר  זמן  עומדים  שאנו  הבטיח  לגאולה",  "לאלתר  לתשובה" 
המשיח והזהיר את העומדים למרחוק שיזדרזו ויקבלו עליהם עול תורה ומצוותיה 
עליכם  להערים  כטכסיס  זאת  אליכם  כותב  שאני  תחשבו  אל  בקריאתו:  וכתב 
ולמשוך אתכם ליהדות. אלא דעו, שיש לי ידיעה ברורה שהזמן הוא זמן הגאולה 
והוא אשר התחיל לכתוב ספר תורה  ומשרפות השואה שרפו את כתלי הגלות. 

שעמו יקבלו פני משיח צדקנו.

ג

כ"ק אדמו"ר שליט"א קבל את הנשיאות עם לפיד הקריאה "לאלתר לתשובה" 
"לאלתר לגאולה". הוא הגבר הקים עול עולה של תורה ועולה של תשובה. הוא 
אשר האיר חשכים במדבר והעלה אור נגוהות בקצוי ארץ וים רחוקים. הוא אשר 
קרא את הקריאה להתעוררות בבחי' ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה בחי' נחלה 
פני  בעז"ה  יקבלו  בו  אשר  התורה  ספר  כתיבת  את  סיים  אשר  הוא  מצרים,  בלי 
משיח צדקנו בקרוב ממש הוא אשר עומד ומכריז בקריאה גדולה ההולכת מסוף 
העולם ועד סופו: משיח עכשיו. שהצפיה למשיח צריכה להיות לעכשיו, לרגע זה, 
ואפילו לא להשהות הצפיה לרגע אחד נוסף. כי השעה גדולה שאין גדולה הימנה, 
ולמרות שהחושך מכסה ארץ באופן שלא היה מדור, אבל ההולכים בחושך ראו 
אור גדול ויתרון האור הבא מן החושך. הוא אשר רואה שבתוך חשכותה של הגלות 
הנוראה נמצאים ניצוצות אין סופיים של קדושה בכל יהודי ויהודי מבלי יוצא מן 
ומתחננים  עומדים  אלו  ניצוצות  רואה  אשר  הוא  אחד.  אף  על  יוותר  ולא  הכלל 
אלינו שנצא אליהם השדה ונביאם אל בית אמם ואל חדר הורתם האמיתי. הוא 
אשר מגייס אותנו למבצעי קודש ובוכה במסתרים על האדישות שלנו לקריאותיו. 
וזהו פירוש הגמרא על תשובת משיח לשואלו אימתי קאתי מר וענה לו: היום. כי 
עצם השאלה אימתי, היא כבר בחי' הסתר. כי יהודי צריך לצעוק: היום. והפירוש 

היום: עכשיו משיח עכשיו.

וע"י שיהודים ידעו שיכולים מלכתחילה לדלג מעל כל המיצרים והגבולים של 
הגלות ויתחזקו בזה בתוקף, מיד הן נגאלין. זוהי קריאתו הגדולה. ולכן צריך לתקן 
חוק מיהו יהודי, כי לא יתכן שתהיה איזה שאלה מיהו יהודי. כי יהודי יודע בבירור 
זהותו הפנימית. ואין כאן כי אם טעות חולפת בלי שום אחיזה. ולכן אסור להחזיר 
שטחי ארץ ישראל לשונאינו כי מכיון שמשיח מגיע מיד, אם כן אפוכי מטרתא 
למה לי ואין עתה כלל הזמן לכך. כי למרות שאנו עדיין לפני הגאולה וגם לפני 

אתחלתא דגאולה, אבל סמוך ונראה אליה ובזמן כזה אין מחזירים כלום.


