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פתח דבר
והודאה להשי"ת, הננו שמחים להגיש בזה בפני קהל התמימים  בשבח 
ואנ"ש שי' קובץ ייחודי זה ובו ליקוט מקיף של תשובות הוראות ועידודים 
באופן  בפועל,  למעשה  עודד  בהם  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  מכ"ק 
המשיח,  המלך  הוא  שליט"א  דורנו  שנשיא  האמונה  את  רב",  ד"מעשה 

פרסומה וכו'.

ניסן  בקובץ מופיעים עובדות, החל מעת אמירת השיחה הידועה דכ"ח 
להבאת  הפעולות  בכל  חדשה  ותנופה  תקופה  החלה  כידוע  אז   – תנש"א 
– ועד כ"ז אדר ראשון תשנ"ב. לאורך  המשיח כולל ההתעסקות בענין זה 
הליקוט הובאו צילומי כתי"ק של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שתוכנם 

נדפס בזה, וכן הובאו צילומי המסמכים שתוכנם נדפס כאן לראשונה.

יש לציין שבליקוט לא נקבצו עובדות בקשר עם עידודי כ"ק אדמו"ר מלך 
זו.  תקופה  ואחרי  לפני  נשיאותו,  שנות  משאר  זה  לענין  שליט"א  המשיח 
ויצויינו במיוחד ריבוי עידודי כ"ק אד"ש מלך המשיח לעניין זה החל מכ"ז 

אדר ראשון תשנ"ב בעת אשר "חלינו הוא נשא ומכאובינו סבלם". 

כמו כן לא הובאו בזה מענות והוראות בהם הביע כ"ק אד"ש מלך המשיח 
הסתייגויות שונות בנידון, ועוד חזון למועד אי"ה להו"ל ליקוט מקיף של כל 
העובדות בנושא זה ולהעמיד דברים על דיוקם בניפוי הט"ס בהעתקות רבות 

בידי סופרים שונים ומשונים שרבו כמו רבו במאוד מאוד.

שיש  מי  אנא,  שי':  והתמימים  אנ"ש  קהל  בפני  בקשתינו  ובזה שטוחה 
תח"י חומר בנושא זה: כתי"ק כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, מכתבי 
מה  וכל  הנמען,  או  המזכיר  בכת"י  המענות  העתקת  השואלים,  ודו"חות 
בר  ימנע  שלא  זו,  חשובה  סוגייה  להארת  במקצת(  )ואפילו  לתרום  שיכול 

ב"ה
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ויואיל נא לשלוח זאת לכתובת המערכת הנקובה לעיל, ואשרי חלקו וגדול 
זכותו וכו' וכו'.

תודתנו למערכת 'ליקוט מענות קודש' על הסיוע הרב ובסבר פנים יפות, 
המצאת חומרים שונים לידינו, ועוד.

מובן וגם פשוט החשיבות המיוחדת לליקוט שכזה בעמדנו "בזמן מיוחד 
זה, שעומדים על סף הגאולה, ומראים באצבע ש"הנה זה )המלך המשיח( 
בא" כשכתוצאה מכך צריכה להיות "הנהגה בפועל במחשבה דיבור ומעשה 

באופן המתאים" )דבר מלכות ש"פ בלק תנש"א(.

הקובץ נערך לדפוס ע"י 'ועד חיילי בית דוד' ויוצא לאור בקשר עם י'–
י"א שבט תשפ"א – שבעים שנה לקבלת הנשיאות ע"י כ"ק אדמו"ר מלך 
המשיח שליט"א. שם הקובץ שאוב מסיום וחותם המאמר בו קיבל אד"ש  
מלך המשיח על עצמו את הנשיאות, בו מבהיר ומביע את אמונת החסידים 

שנשיא דורנו הוא הוא שיגאלנו תיכף ומיד ממ"ש.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועד חיילי בית דוד

ערב יום הבהיר יו"ד–י"א שבט
הי' תהא שנת פלאות אראנו

שבעים שנה לקבלת הנשיאות
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פותחין
בדבר
מלכות

והוא  סבלם,  ומכאובינו  נשא  הוא  חלינו  את  אשר  אדמו"ר  מו"ח  וכ"ק 

מחולל מפשעינו מדוכא מעונותינו, הרי כשם שראה בצרתנו, הנה במהרה 

בימינו ובעגלא דידן יגאל צאן מרעיתו מגלות הרוחני וגלות הגשמי גם 

יחדיו, ויעמידנו בקרן אורה . . ונזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן דא למטה אין 

א גוף ולמטה מעשרה טפחים והוא יגאלנו.

)סיום מאמר 'באתי לגני' תשי"א – מוגה(

*

ומודגש עוד יותר בשמו של משיח )הגואל( שנקרא בשם מצורע — "מצורע 

של בית רבי", ש"יתיב ביני עניי סובלי חלאים", "מנוגעים והוא נמי מנוגע" 

– שמשיח נמצא בעולם בזמן ומקום הגלות, ובמצב של גלות, שסובל תחלואי 
הגלות, ]וכהמשך הגמרא "אמר רב אי מן חייא הוא כגון רבינו הקדוש", 

תחלואים  דסובל  הקדוש,  רבינו  היינו  ודאי  עכשיו  שחיין  מאותן  משיח  "אם 

וחסיד גמור הוה"[, ומצפה בקוצר רוח ובכליון עינים להתגלות )מההעלם 

האמיתית  בגאולה  ישראל  את  גואל  המשיח  דמלך  הגלות(  ובמצב  בזמן 

והשלימה שאין אחרי' גלות כפס"ד הרמב"ם "יעמוד מלך מבית דוד וכו'".

]ובהערה 67:[ ושם )בהתחלת הסוגיא(: "דבי רבי שילא אמרי שילה שמו, 
שנאמר עד כי יבוא שילה, דבי רבי ינאי אמרי ינון שמו )כמו ינאי, כל אחד 
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הי' דורש אחר שמו(, שנאמר יהי שמו לעולם לפני שמש ינון שמו, דבי 

רבי חנינה אמרי חנינה שמו, שנאמר אשר לא אתן לכם חנינה, ויש אומרים 

מנחם בן חזקי' שמו, שנאמר כי רחק ממני מנחם משיב נפשי" . . 

כ"ק  ובפרט  נשיאינו,  לרבותינו  )בנוגע  אבתרייהו  נעני'  )חסידים(  ואנן 

מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו( — יוסף שמו, שנאמר "יוסיף אדנ-י שנית ידו גו' 

ואסף נדחי ישראל גו'". יצחק שמו, שנאמר "אז ימלא שחוק פינו".

)דבר מלכות ש"פ תזריע-מצורע תנש"א – מוגה(

י"ב אדר ראשון תשנ"ב, "צלצלי תרועה" )לקמן אות נג(
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א
]התוועדות ש"ק פ' שמיני, כ''ט ניסן תנש"א[

מתי"  "עד  הקהל  שאג  שמיני  ש"פ  התוועדות  של  הראשונה  השיחה  לאחר 
הכיוונים  לכל  הק' מפעם–לפעם  בידו  עודד  והרבי  אלו,  מילים  ניגון שעל  וניגן 
והורה לכמה שישבו מאחוריו לומר לחיים וביניהם הרב יעקב פלס. בינתיים, הר"י 
פלס ניגש לרבי, ואמר משהו והרבי סימן לו בראשו הק' לחיוב והוא הכריז שכמו 
כ"ק  את  להכריח  צריכים  כן  להתגלות,  אותו  להכריח  צריכים  היו  רבינו  שמשה 

אדמו"ר שליט"א להתגלות וכו'. 

אח"כ הוסיף שיש לו שיר על הגאולה וחילק פתקים לכל הקהל בו מודפס שיר 
ותפילה דהשתפכות הנפש שחיבר על הגלות המרה, שנזכה במהרה לראות בסופה 
)הבתים בשיר מתחילים באותיות שמו( וכשהתחיל לנגן הנהן הרבי בראשו הק' 
לכל הקהל שינגנו יחד אתו. כמו כן למחרת בחלוקת הדולרים ]וכן בחלוקה די"ד 

אייר[ העניק לו הרבי דולר נוסף עבור השירה.

)יומן פאקס א שיחה, יומן הת' מרדכי יהושע יעקובוביץ, דברי משיח( 

ב
]לאחר א' דר"ח, ל' ניסן תנש"א[

בסיום תפילת שחרית דא' אייר, טרם שנכנס הרבי למעלית לעלות לחדרו הק' 
ניגש ר' זושא ריבקין ומסר את מכתבו בו נכתב:

"כ"ק מלך המשיח שליט"א

וכל  הרבנים  שהחליטו  ארה"ק  מכל  ישראל  כלל  של  שליח  בתור  פה  הגעתי 
הציבור הק' שנת]א[ספו בביהכ"נ "בית מנחם" מכל קצווי ארה"ק.

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

וציבור כזה שמשתדלים 
כל  בפועל  ועושים  לעשות 
המבצעים,  זוכים לקבל פני 

מלכנו המשיח.

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

שליט"א.

על  סליחה  מבקש  ואני 
החלטתי  לכן  מהציבור,  שליח  שאני  היות  ממוצעים(,  ע"י  )ולא  ליד  מיד  המסירה 

למסור לכ"ק מלך המשיח בידיו הק'".

הרבי לקח את המכתב ואמר: "א יישר כח". ר' זושא אמר שנוסע הלילה לאה"ק 
והרבי בירכו: "בשורות טובות והצלחה רבה". בהמשך נתקבל המענה על המכתב:

"נת' ות"ח. אזכיר עה"צ".

)'תשובות ומענות' שע"י פאקס א שיחה, ליקוט מענות קודש תנש"א ע' 107, 
תצלום המכתב הנדפס כאן לראשונה(   
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ג
]ב' אייר תנש"א[

מענה לר' ישראל דוד נחשון שכתב באור לב' אייר: 

"כ"ק אדמו"ר שליט"א

לאור המצב החלטנו ר' אברהם בן לאה טאוב איתי וכן יצטרף אלינו ר' שמריה בן 
שרה הראל לצאת הלילה באל–על ב12:00 לבית חיינו והננו לבקש ברכה להצלחה 
רבה ומופלגה ומלכתחילה אריבער בנסיעתנו והקשור בכך ובשליחותנו ויהי נועם 
ה' אלוקינו עלינו וכו' ונזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח מיד נאו 

לעיני כל בשר ובפו"מ למטה מי"ט עכשיו ממ"ש ממ"ש ממ"ש.

וכו' וכאן  מנסים אנו לעשות כל מיני פעולות בכיוון הנ"ל וקיבלנו ע"ע ענינים 
בעיר יש התעוררות רבה וכן דיברתי לנשות חב"ד כאן וקיבלו ע"ע לפעול וכו' וכנ"ל 
כולם כמהים ורוצים ומתחננים וזועקים שמשיח כבר יבוא מיד אין יותר אפשרות 

אחרת לשום שהות בהתגלותו לעיני כל בשר":

"אזכיר עה"צ והזמ"ג והעניינים".

]יש לציין שהמענה ניתן לאחר שכבר נעשו הפעולות של הפסק דין ומכתב 
קבלת המלכות, כדלקמן[.

)תצלום המכתב והעתקת המענה – ספר ימי בשורה(

ד
]ב' אייר תנש"א[

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

א. פסק דין בו נכתב:

"בית דין רבני אנ"ש בארה"ק ת"ו. מוצש"ק פ' טהרה ל' דחודש הגאולה – ניסן 
שהוא א' דר"ח אייר שנת נפלאות אראנו.

וכבר  העמים  בין  ומפורדים  מפוזרים  בגלות  ישראל  בני  נמצאים  שנים  אלפי 
סבלו צרות ר"ל ל"ע במידה ויתר מן המידה וכלו כל הקיצים ועיניהם כלות ומצפות 
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לבוא הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו, בחסדי השי"ת זכה דורנו דור 
השביעי לרגעים האחרונים של הגלות, מעיינות החסידות הופצו חוצה והגיעו לכל 
פינה ופינה בעולם על ידי עבודתו של כ"ק אדמו"ר שליט"א במשך למעלה מארבעים 
שנה, מאות אלפי בני ובנות ישראל אנשים נשים וטף מאמינים באמונה שלימה אשר 
רק כ"ק אדמו"ר שליט"א בכוחו לגאול את עם ישראל מן הגלות הנוראה והוא הוא 

גואל אחרון.

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

טפחים נאו מיד ממש ממש ממש". 

על פסק–הדין היו חתומים: הרב מרדכי שמואל אשכנזי, הרב גרשון מענדל 
גרליק, הרב יוסף אברהם העלער והרב לוי ביסטריצקי. 

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

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

ה"סירטוק".

לאחר צאת הרבי מהמקווה מסר המזכיר הרב בנימין קליין את חתימת הרב 
גדליה 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'". הרבי שאלו האם זה חלק ממה שהם הביאו מקודם, והיה 

נראה שבע רצון והכניס גם את זה לכיס הפנימי של ה"סירטוק".

)יומן פאקס א שיחה )מס' 58 ומס' 64( ימי בשורה, דברי משיח(

 ה

]ד' אייר תנש"א[

הראשונה  מאסיפתם  דפים  שני  בן  דו"ח  על  משיח'  'מטה  לחברי  מענה 
וההחלטות שנתקבלו בה וכו' כשבמרכז העמוד השני של הדו"ח נכתב באותיות 
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מוגדלות: "ויחי המלך כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח לעולם ועד": 

"כל המצו"ב נלקח להציון".

)תצלום המכתב והעתקת המענה – ימי בשורה, דברי משיח(

ו
]ד' אייר תנש"א[

דקראון  בד"צ  חברי  שני  חתימותיהם של  את  נחשון שהכניס  דוד  לר'  מענה 
הייטס )בנוסף לרב העלער שכבר חתם( הרב מארלאוו והרב אזדאבא על הפסק 

דין: 

"כ"ז נלקח להציון".

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

)ספר והוא יגאלנו )מנחם אב תשנ"ד(, ימי בשורה(

ז
]ועש"ק פ' תזו"מ, ה' אייר תנש"א[

מענה כללי–פרטי על מכתב עליו עליו חתמו כ–250 מהתמימים ואנ"ש ובו 
נכתב: 

"כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 

כל הנאספים כאן מקבלים עליהם מלכותו של כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, 
לפעול במס"נ בכל רצונו וכל מה שידרש מאתנו בשמחה וט"ל":

"נת' ות"ח ותהא פעולה נמשכת ובהוספה והזמ"ג, כנתינת כח דחז"ל וברכתם 
דכל המוסיף מוסיפין לו, ובמיוחד ברכתו דהקב"ה שתוספתו מרובה כו'. והזמ"ג 
רגל   – ורחל  האבות  )ר"ת  אייר  לחודש  ונכנסים  והשפעתו  ניסן  מחודש  שבאים 
הד'( כמפורש בכמה מקומות. בשנת ה)י'( ת)הא( ש)נת( א)ראנו( נ)פלאות( אזכיר 

עה"צ".

שלא  מיוחדת  ובצורה  שונה  באופן  הייתה  זה  כללי–פרטי  מענה  של  נתינתו 
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בסדר הרגיל ]או בכך שהרבי הביא למזכיר הריל"ג את הנוסח המודפס והורה לו 
להעביר זאת לר' דוד נחשון ביד )עפ"י זיכרון ר' דוד ממה שסיפר המזכיר בשעתו(, 
או שהמזכיר לא רצה לתת את המענה כרגיל אלא הניח זאת על שולחן הרבי והרבי 

הניח את המענה על דפי החתימות )יומן הת' מרדכי יהושע יעקובוביץ([.

)שבועון בית חיינו, תצלום המכתב והעתקת המענה בכת"י המזכיר – ימי 
בשורה, דברי משיח(

ח
]ש"ק פ' תזו"מ, ו' אייר תנש"א[

בעש"ק פ' תזו"מ הכניס ר' דוד נחשון בקבוק משקה למזכירות בצירוף פתק 
בענין  ומקום  מקום  בכל  שיהיו  להתוועדויות  בקשר  מוכנס  שהבקבוק  שתוכנו 
קבלת מלכותו של הרבי ע"י העם. המזכיר הריל"ג מיד הודיע שלא בטוח שהוא 

יכניס את הבקבוק, אלא א"כ ישאל את הרבי על כך והרבי 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  
לעלות מהר למעלה ולהכריז ור' דוד, ר' אבי טאוב ור' שמריה הראל עלו. הרבי 
הביט בהם, מילא חצי כוס משקה, ושאל על ר' שמריה הראל שעמד בצד השני: 

גם הוא איתם? ומזג גם לו.

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

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

היומנים   ]ועפ"י אחד  ורבינו"  "יחי אדוננו מורנו  לשיר:  לאחמ"כ החל הקהל 
את  עודד  והרבי  אדוננו",  "חיילי  במנגינת  ועד"[  לעולם  המשיח  "..מלך  גם  שרו 

השירה בידו הק' פעם אחת.

)רשימת 'שלוחים אופיס' ממוצש"ק, יומן יעקובוביץ, יומן הת' יצחק 
לעווענטאל, יומן פאקס א שיחה, דברי משיח(
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ט
]מוצש"ק פ' תזו"מ, ו' אייר תנש"א[

בשעה 8:30 לערך יצא הרבי מחדרו הק' לתפילת מעריב בזאל הקטן. במשך 
כמה דקות לפני שנכנס שרו: "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" 
)במנגינת "זאל שוין זיין די גאולה"(, ובכניסתו עודד הרבי את השירה בידו הק', 

ובעמדו ליד הסטענדער עודד בב' ידיו הק' )דבר לא רגיל כלל!(. 

גם אחרי התפילה עודד בידו הק' את הניגון הנ"ל וכן נופף בידו הק' לשלום 
אח"כ  עודד[.  ולא  לילדים  לשלום  נופף  רק  בחזרתו  היומנים  אחד  ]לפי  לילדים 

רקדו למשך זמן בבית הכנסת למעלה עם ניגון–זה.

)יומן פאקס א שיחה, יומן יעקובוביץ, דברי משיח(

י
]ט' אייר תנש"א[

מענה לר' דוד נחשון על מכתבו מח' אייר: 

"כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח.

 באסיפה שהתקיימה היום אחה"צ אצלנו עם למעלה ממנין עסקנים ומשפיעים 
כתב  על  ההחתמה  ענין  להפסיק  שלא  ידם  על  הוצע  מכאן,  המשפיעים(  )מוועד 
וכו' מכיוון שלא הייתה שום הוראה אחרת מלבד מה שהיה  ההתקשרות ובמס"נ 
ביום ועש"ק שתהיה פעולה נמשכת והזמ"ג, ולכן הוחלט להמשיך )רק כמובן שבאם 
בהבאת  מי"ט  למטה  הענין  יוגמר  שסו"ס  ברכה  ומבקשים  אחרת(,  הוראה  תהי' 
בלי  זאת  שיעשו  כנראה  ממ"ש..  ממ"ש  ממ"ש  נאו  ומיד  טוב  ובכי  בפו"מ  המשיח 

"רעש" גדול",

ועל רשימת חתימות חדשה על מכתב בנוסח: 

"כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח

 הננו הח"מ מקבלים עלינו מלכותו של כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, לפעול 
במס"נ בכל רצונו וכל מה שידרש מאתנו בשמחה וט"ל, ויחי אדונינו מורנו ורבינו 

מלך המשיח לעולם ועד!", 

קבלת  כתב  מצו"ב  המשיח.  מלך  שליט"א  אדמו"ר  "כ"ק  בנוסח:  פתק  בצירוף 
רבה  להצלחה  מהם  כאו"א  עבור  לבקש  והנני  ממוצש"ק.  בעיקר  וכו'.  מלכותו 
ומופלגה ומלכתחילה אריבער בכל עניניהם בגו"ר, ושכבר יופעל הענין למטה מי"ט 
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בהבאת התגלותו לעיני כל בשר בפו"מ מיד נאו ממ"ש ממ"ש ממש": 

"אזכיר עה"צ ויבש"ט".

)בית חיינו, תצלום המכתבים והעתקת המזכיר – ימי בשורה(

יא
]יום א', י"ד אייר - פסח שני תנש"א[

מר שמואל שמואלי, עורך העיתון 'ישראל שלנו', הכין כתבה בת כמה דפים 
למשיח"  אותו  שהכתירו  מתלמידיו  קבוצה  מעודד  מליובאוויטש  "הרבי  בנושא 

וחפץ לפרסמה בעיתונו.

הרבי:  לו  אמר  ללכת  שמואלי  מר  כשפנה  אייר  י"ד  של  הדולרים  בחלוקת 
"מסתמא דארף מען אייך ניט מסביר זיין אז... די ארטיקל וועט איר אליין מאכן  
בשורות  לבד[,  כבר  תעשו  הכתבה  את  ש...  לכם  להסביר  צורך  אין  ]=מסתמא 

טובות"*.

]בהמשך )לפני ל"ג בעומר( היה המענה בקשר לכך: 

הידיעות  עפ"י  שבנתיים,  התוצאות  כפי  וכו'  משיח  ע"ד  להדפסה  "בנוגע 
שהגיעו ע"ע הכתיבה וההדפסה דלאחרונה הקימו מנגדים חדשים להרחקת לימוד 

החסידות ובהשייך לזה

ויכוחים ובפרט בדפוס, כבכל ויכוח הקושיות מתקבלות בנקל והתירוצים לא 
כ"כ 

לכאורה – לפי המצב דעתה מסתבר יותר הפסק בזה למשך זמן"[.

)העתקת א' התמימים המתפרסמת כאן לראשונה, יומן הת' אלישיב קפלון, 

*( מסרט הוידאו אינו ברור על איזו כתבה מדובר, אך כך עולה מהעתקה הנדפסת בזה.
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עפ"י סרט הוידאו, ליקוט מענות קודש תנש"א(

יב
]ט"ו אייר תנש"א[

חלוקת  על  הודיע  בה  שיחה  הרבי  אמר  אייר  ט"ו  של  מנחה  תפילת  לאחר 
קונטרס ולאחמ"כ חילק שטר א' של דולר לצדקה לכאו"א. עוד במהלך החלוקה 
החלו לשיר אנ"ש והתמימים: "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" 
)בניגון "זאל שוין זיין די גאולה"(, וכשיצא הרבי מביהכ"נ בשעה 4:22 עודד את 
השירה בדרכו בחוזק רב, ולעבר ר' דוד נחשון וחבורתו הניף את ידו הק' בסיבוב 

שלם. אח"כ רקדו בביהכ"נ עם ניגון זה בחוזק וב"שטורעם".

בסיום תפילת מעריב הכריז הגבאי ר' זאב יחזקאל כ"ץ בשם המזכירות שמכיון 
שהקונטרסים עדיין לא הגיעו, לכן תתקיים עתה הפסקה והחלוקה תתקיים בשעה 
9:00. אח"כ התחיל ר' שמריה הראל לנגן שוב: "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך 
המשיח לעולם ועד" כשהקהל מצטרף עימו, והרבי יצא מביהכ"נ תוך כדי עידוד 

השירה בעוז. 

בשעת מעשה הי' ביהכ"נ מלא מפה–אל–פה בקהל עצום – מאנשים, ילדים 
וטף, שהגיעו מכל השכונה "כאן צוה ה' את הברכה", וכמו"כ משאר השכונות, 

וכן הגיעו מהרבה מקומות שבערי השדה הקרובים והרחוקים.

בשעה 9:27 חזר הרבי לביהכ"נ וחילק לכאו"א קונטרס המכיל את שיחותיו 
הקדושות, כששם הקונטרס "דבר מלכות".

)עפ"י סרט הוידאו, יומן פאקס א שיחה, דברי משיח(

יג
]לאחר ש"ק פ' אמור כ' אייר תנש"א[

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

רבותינו נשיאינו ברוסיה:
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"אזכיר על הציון".

)ימי בשורה(

יד
]ועש"ק פ' בהו"ב, כ"ו אייר תנש"א[

מענה לר' דוד נחשון על דו"ח ועל ההודעה ע"ד התוועדות בשבת קודש בכפר 
חב"ד בקשר לענין קבלת המלכות:

"ותהא פענ"מ ובהוספה והזמ"ג אזכיר עה"צ".

)בית חיינו, ימי בשורה(

טו
]מוצש"ק בהו"ב, כ"ז אייר תנש"א[

מענה לר' דוד נחשון שכתב שהזמינו אותו להתוועד בישיבת תומכי תמימים 
)שקיבל  ושנוסע עם בקבוק המשקה  לענין קבלת המלכות  דמגדל העמק בקשר 

עבור התוועדויות בקשר עם קבלת המלכות, כנ"ל(:

"ותהא פענ"מ ובהוספה והזמ"ג אזכיר עה"צ".

)ימי בשורה(

טז
]ועש"ק פ' נשא, י"א סיון תנש"א[

באסרו חג השבועות התאספו רבני אנ"ש שנקבצו לבית חיינו לחג השבועות 
של  לשלב  העת  ושהגיע  שברמב"ם  משיח'  'בחזקת  דין  הרבי  על  שחל  ופסקו 

'משיח בוודאי' – גאולה השלימה, וזה נוסח פסק–הדין:

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

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

שבדורנו מכל החוגים ומכל פינות העולם הצטרפו וחתמו על פסק דין זה –

י"א  פרק  מלכים  בהלכות  הרמב"ם  של  ברור  דין  פסק  ע"פ  לזה,  בהמשך  הנה 
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". 

הרי ברור ע"פ דין תורת אמת שחל על כ"ק אדמו"ר שליט"א הלכה זו 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 גדולי 
כפי  להלכה,  אלו  דינים  פסקי  קיבל  שליט"א  אדמו"ר  )וכ"ק  כנ"ל  דדורנו  הפוסקים 
שאמר כמה פעמים ברבים בעת ההתוועדות(, זאת אומרת, שכבר נגמר השלב )וכל 
למעשה,  הלכה  הקדושה,  תורתנו  דין  שע"פ  ברור  א"כ  משיח",  ד"חזקת  הפרטים( 
שכבר הגיעה העת לקיום המשך הלכה זו, תהליך גאולתם של ישראל בפועל ממש 

המסתיים בבנין בית המקדש וקיבוץ נדחי ישראל".

לאחר האסיפה הוכנס הפס"ד אל הרבי ע"י הרבנים. ביום שישי עש"ק פ' נשא 
כתבו נציגי הרבנים – הרב יהודה קלמן מארלאוו )בשם הבד"צ דקראון הייטס(, 
יצחק  והרב  הכללי(  אנ"ש  רבני  הפועל  ועד  )בשם  גוראריה  זלמן  שניאור  הרב 
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 ר' 
לפני  בזה  המצוי  הפסק–דין  למסור  בית–דין  לשלוחי  טאוב  שי'  חנא  ר'  בן  אברהם 
הבעש"ט, המגיד, אדמו"ר הזקן, אדמו"ר האמצעי, אדמו"ר הצ"צ, אדמו"ר מהר"ש, 
על  נ"ע,  שניאורסאהן  לוי"צ  מוה"ר  הרה"ק  מהוריי"צ,  אדמו"ר  מהורש"ב,  אדמו"ר 
מנת שיעשו כל התלוי בהם בבית דין של מעלה לביצוע פסק הדין בפועל ממש לגילוי 
כ"ק אדמו"ר שליט"א המלך המשיח לעיני כל בשר )על פי פסק–דין הרמב"ם בסוף 
פרק י"א דהלכות מלכים( למטה מעשרה טפחים באופן של נפלאות תיכף ומיד ממש 

ממש ממש".
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באותו היום הכניסו הרבנים אל הרבי את כתב המינוי, ור' דוד נחשון הכניס אף 
הוא )לאחר מנחה( מכתב אודות הנסיעה יחד עם העתק כתב המינוי. במענה לר' 

דוד כתב הרבי עוד באותו יום:

"אזכיר עה"צ לבשורות טובות והענין וכו'".

]בתחילת השיחה הראשונה בהתוועדות הפתאומית של רעווא דרעווין דש"ק 
"וזה  כשאומר:  נשיאנו  רבותינו  בציוני  הביקור  את  לפתע  הרבי  הזכיר  נשא,  פ' 
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[.

)ימי בשורה, דברי משיח(

יז
]יום א', י"ג סיון תנש"א[

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

בשורות טובות, הצלחה רבה".

)דברי משיח(

יח
]ט"ו סיון תנש"א[

ע"ד  שכתב  יורק  בניו  אה"ק'  חב"ד  'ניידות  מזכיר  מרשל  עקיבא  לר'  מענה 
התלבטותם של ר' דוד נחשון ור' אבי טאוב, אם לנסוע עכשיו למז'יבוז' להקריא 

שם את הפסק דין, או להמתין עד שיהיו בידם צילומים נוספים להשאיר שם:

 =[  "Go to Mezhibush now" התיבות  את  ובחץ  בעיגול  סימן  הרבי 
"לנסוע למז'יבוז' עכשיו"[.

)ימי בשורה(
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יט
]ש"ק פ' שלח, כ"ו סיון תנש"א[

מאחרוני לוקחי הקנקן בחלוקת המשקה שבסיום התוועדות ש"פ שלח היו ר' 
דוד נחשון ור' אבי שי' טאוב אשר הכריז ע"ד חנוכת–הבית בקשר עם הטנק החדש 
לקבלת פני מלך–המשיח, וסיים את ההכרזה באומרו: ". .אלע זיינען איינגילאדען 
און דער רבי משיח–צדקנו נשיא דורנו בראשנו" ]=כולם מוזמנים והרבי משיח–

צדקנו נשיא דורנו בראשנו[. הרבי חייך לר' אבי טאוב ובירכם. 

)יומן פאקס א שיחה, בית חיינו, דברי משיח(

כ
]לאחר ה' תמוז תנש"א[

מענה לר' אבי טאוב על מכתבו מה' תמוז שבו כתב: 

"כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח!

ואוכל למלא את רצונו   . ולבקש ברכה.   . לי ב"ה 40 שנה.  ימלאו  ו' תמוז  מחר 
בענינים שנדרשים ממני בהרחבה ובעשירות מופלגה עד שההצלחה בענייני הפצת 
אדמו"ר  כ"ק  ולגילוי  נפש  עוגמת  שום  וללא  למשוער  ומעבר  מעל  תהיה  היהדות 

שליט"א מלך המשיח מיד ממש"

]1[ הרבי סימן את מה שכתב "ימלאו לי ב"ה 40 שנה", וכתב: 

"מנהגי יום הולדת )1(".

]2[ הרבי סימן את מה שכתב: "ואוכל למלא את רצונו. . ולגילוי כ"ק אדמו"ר 
שליט"א מלך המשיח מיד ממש", וכתב:

"ויבשר טוב והזמן גרמא )2(

אזכיר על הציון )3(".

)ליקוט מענות קודש תנש"א והעתקה המתפרסמת כאן לראשונה(
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כא
]ו' תמוז תנש"א[

לעשות  תמוז שחושש  ו'  ביום  גוטניק שכתב  הכהן  חיים  שניאור  לרב  מענה 
פעולות להבאת המשיח שמא אינם כפי הרצון – פעולות )גם( בקשר עם הפרסום 
ילך ברחוב  יבוא משיח עד סוף השנה  שהרבי הוא מלך המשיח )שאם ח"ו לא 

ויאמר שהרבי הוא מלך המשיח(:

"כבר נאמר ע"ז: אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות.

)הכהן אשר יהיה – בהווה(".

)בית חיינו, ספר יחי המלך המשיח(

כב
]י"ג תמוז תנש"א[

מענה לר' יוסף יצחק גוטניק ור' שלום דוכמאן שכתבו )בקשת ברכה למצוא 
וככל  בהעתקה,  ]כך  החתימות  דבר  על  ו(  מסוים  פרויקט  לניהול  המתאים  איש 
כמלך המשיח שבהם התעסקו  הרבי  מלכות  קבלת  על  בחתימות  מדובר  הנראה 
נוספים( בא' תמוז  )יחד עם עסקנים  לרבי  כך אף כתבו  ושעל  זו  הנ"ל בתקופה 

) – ראה ימי בשורה([.

"כבר היו כו"כ ]הוראות כ"ק אדמו"ר שליט"א לועד רבני אנ"ש[ – ועד מתי?!

אזכיר עה"צ שיונח אצלם היטב הפס"ד: אין לו כו' שעיניו רואות".

)ליקוט מענות קודש תנש"א והעתקה המתפרסמת כאן לראשונה(

כג
]לפני ה' מנחם אב תנש"א[

מענה לר' דוד נחשון שכתב שחושב שצריך ללכת להקריא את הפסק דין – על 
ציון האריז"ל ביום ההילולא שלו ה' מנחם אב:
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"אזכיר עה"צ".

)ימי בשורה(

כד
]לאחר ה' מנחם אב תנש"א[

מענה לר' דוד נחשון על דו"ח שכתב בה' מנ"א אודות הקראת הפסק דין – על 
ציון האריז"ל ביום ההילולא שלו במעמד עשרה מישראל כשמתאר בפרוטרוט 

את סדר התפילות והקראת פסק הדין:

"ויה"ר שיפעלו כ"ז פעולתם וכו' והזמ"ג וכו' אזכיר עה"צ".

)ימי בשורה(

כה
]לאחר י"ד מנחם אב תנש"א[

מענה למשתתפי התוועדות חסידים במרכז לעולי רוסיה בנצרת עילית אה"ק 
שכתבו באור לט"ו מנחם אב: 

"כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח

מתחננים  רוסי'  לעולי  ב"מרכז  כאן  במנ"א  ט"ו  בהתועדות  המשתתפים  כל   
מבקשים וזועקים עד מתי!!! רצוננו לראות את מלכנו – כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך 

המשיח מתגלה עכשיו ממש ממש ממש!!!":

"אזכיר עה"צ והזמ"ג והענינים".

)תצלום המכתב והעתקת המענה – ימי בשורה(

כו
]יום א', כ"ד מנחם אב תנש"א[

בחלוקת הדולרים של כ"ד מנחם אב עבר ר' משה דיריזינסקי מפעילי צא"ח 
בירושלים עיה"ק והמזכיר הריל"ג אמר שהוא נוסע חזרה לירושלים עיה"ק. הרבי 
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שאל: "גיין צוריק אין ירושלים?" ]=חוזר לירושלים?[, אח"כ בירכו: "זאל זיין 
אין א גוטע שעה" ]=שיהיה בשעה טובה[ והעניק לו דולר נוסף באומרו: "געבן 

אויף צדקה אין ירושלים" ]=לתת לצדקה בירושלים[. 

"בשם לומדי הרמב"ם בירושלים – השיעור הקבוע,  ר' משה דיריזינסקי אמר: 
אנחנו מברכים את כ"ק אדמו"ר שליט"א שכל הברכות שבתורה יתקיימו",  והכריז 
בקול רם, "יחי אדוננו המלך לעולם!". הרבי חייך ובירכו: "בשורות טובות, הצלחה 

רבה". 

)עפ"י סרט הוידאו, דברי משיח(

כז
]קיץ תנש"א[

עניני  ללמוד  הרבי  להוראת  בהמשך  ששאל  וולפא  דובער  שלום  לרב  מענה 
גאולה ומשיח, האם עתה הגיע הזמן לפרסם את הספר "יחי המלך" ]בו מבואר 
שביאת והתגלות המשיח היא עי"ז שהעם רואים שהנצר מבית דוד בדורם יש בו 
התכונות שמונה הרמב"ם ובטלים אליו באופן שיודעים ש"בחזקת שהוא משיח", 

כרבי עקיבא שהכריז "דין הוא מלכא משיחא"[ על אף שבעבר אסר זאת הרבי: 

מבני  אחדים  לרחק  הקטעים שעלולים  מבינים,  ידידים  לדעת  ישמיט,  "באם 
ישראל מלימוד דא"ח – כדאי. אזכיר על הציון".

)תשורה שפיצר כ"א אדר תש"ס(

כח
]לאחר כ"ה אלול תנש"א[

מענה להטנקיסטים דניידות חב"ד באה"ק שכתבו בכ"ו אלול: 

"כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח

הטנקיסטים דאה"ק מברכים את כ"ק אדמו"ר שליט"א – מלך המשיח בכתיבה 
במתיקות  בטובה,  ושנותיו  ימיו  ה'  ויאריך  ומתוקה.  טובה  לשנה  טובה  וחתימה 
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שיבוא  ומבקשים  ומתחננים  ומתפללים  הקדושות.  פעולותיו  כל  ויצליח  ובנעימים 
ויוליכנו  ויגאלנו  ממש  ממש  ממש  עכשיו  צדקנו  משיח   – שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
קוממיות לארצנו ועוד לפני ראש השנה ה'תשנ"ב כבר נהיה ביחד עם כ"ק אדמו"ר 
שליט"א וכל ישראל כאן בארצנו הקדושה, בירושלים עיר הקודש ובבית המקדש 

ובקדש הקדשים וכל זה יהיה באופן של אראנו נפלאות ונפלאות בכל":

"וכל המברך מתברך מה' וכו'. אזכיר עה"צ". 

)תצלום המכתב והעתקת המענה – ימי בשורה(

כט
]שלהי אלול תנש"א \ תחילת תשרי תשנ"ב[

בשלהי קיץ תנש"א נסתיימה ההכנה לדפוס של "תורת מנחם – תפארת לוי 
יצחק" חלק ב' – ביאורי הרבי על תורת אביו כ"ק הרה"ג והרה"ח המקובל וכו' ר' 
לוי יצחק ז"ל. הפתח דבר שבתחילת הספר נחתם ב'יהי רצון' שע"י לימוד הזהר 
)כולל ביאורו ב'לקוטי לוי יצחק' ו( באופן ד"יתפרנסון" ב'תורת מנחם תפארת לוי 
יצחק' נזכה ל"גאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו, "מנחם שמו" – "תורת 

מנחם" – שילמד תורה את כל בנ"י, גילוי פנימיות התורה ומסתר צפונותי'". 
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הרבי הגיה את הפתח דבר כשמאשר את הנוסח בו נכתב )בהמשך לשם הספר 
את  מחק  אך  שמו"  מנחם  צדקנו  ש"משיח  יצחק"(   לוי  תפארת  מנחם  "תורת 
ח"א  של  דבר  ]ולהעיר שבפתח  הב'  בפעם  שנכתבו   "– "– תורת מנחם  המילים 

דספר זה מכבר נדפס בהוספת התיבות הנ"ל[.

)עפ"י תצלום הכתי"ק(

ל
]תחילת תשרי תשנ"ב[

מענה להטנקיסטים דניידות חב"ד באה"ק שכתבו באור לכ"ו אלול: 

"כ"ק אדמו"ר שליט"א

לכתיבה  המשיח  מלך   – שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  את  מברכים  מטה  החתומים   
ובנעימים  במתיקות  בטובה,  ימיו  ה'  ויאריך  ומתוקה  טובה  לשנה  טובה  וחתימה 

ויצליח כל פעולותיו הקדושות. 

ומתפללים ומבקשים ומתחננים שיגאלנו כ"ק אדמו"ר שליט"א – משיח צדקנו 
עכשיו ממש ממש ויוליכנו קוממיות לארצנו ועוד לפני ראש השנה ה'תשנ"ב כבר 
ובבית  הקודש  עיר  בירושלים  ישראל  עם  וכל  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  ביחד  נהיה 
המקדש ובקודש הקודשים ובאופן של אראנו נפלאות ונפלאות בכל ומתוך שמחה 

וטוב לבב":

"וכל המברך מתברך כו'. חה"ס שמח כו'. אזכיר עה"צ".

)תצלום המכתב והעתקת המענה – ימי בשורה( 

לא
]לאחר יום ב' דחה"ס תשנ"ב[

מענה לר' דוד נחשון שכתב באור לא' דחול המועד סוכות: 

"כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

 מרת.. תי'.. ביקשתני מאד שאדבר, ולוחצת שאדבר בעניני גאולה ומשיח בפני 
דוברות עברית – רובן אורחות, מחר בלילה ב10:00 באולם הכנסת אורחים.

ושבזכותן  כדבעי  פעולתו  ושיפעל  בהנ"ל  רבה  להצלחה  ברכה  לבקש  והנני 
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שיגאלו סוכ"ס תיכף ומיד ממ"ש ממ"ש ממ"ש":

"אזכיר עה"צ".

)תצלום המכתב והעתקת המענה – ימי בשורה(

לב
]לאחר י"ז תשרי תשנ"ב[

לח"י  באור  שכתבו  והאורחות  הייטס  קראון  חב"ד  לנשי  כללי–פרטי  מענה 
תשרי במהלך התוועדות שמחת בית השואבה: 

"כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח

 הננו מתחננות ודורשות ומבקשות ומתפללות מעומק עצמותינו שכ"ק אדמו"ר 
שליט"א נשיא דורנו מלך המשיח יתגלה תיכף ומיד עכשיו ממ"ש – ממ"ש – ממש. 

כולנו מתכנסות עכשיו כאן בהתוועדות שמחת בית – השואבה ביום רביעי אור 
לח"י תשרי תשנ"ב. לאחר כל מה שעשינו עד עכשיו אנו מקבלות על עצמנו ללמוד 
על ענייני משיח וגאולה בעז"ה יתברך ולעשות כל מה שביכלתנו והתלוי בנו – עד 
מסירות נפש להביא להתגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א משיח צדקנו מיד עכשיו ממ"ש 

ממ"ש ממ"ש. 

והרי ב"זכות נשים צדקניות" נגאלנו והובטחנו שבזכות נשים צדקניות עתידים 
להגאל ויחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד":

"נת' ות"ח ותהא פעולה נמשכת ובהוספה והזמ"ג, כנתינת כח דחז"ל וברכתם 
דכל המוסיף מוסיפין לו, ובמיוחד ברכתו דהקב"ה שתוספתו מרובה כו'. והזמ"ג 
– שנכנסנו לחג האסיף, זמן שמחתינו בשנת ה)י'( ת)הא( ש)נת( נ)פלאות( ב)כל( 

ב)ה(. אזכיר עה"צ".

)צילום המכתב והמענה – ימי בשורה(

לג
]הושענא רבה תשנ"ב[

על  חתימות  של  ראשונה  מעטפה  נמסרה  תשרי,  י"ט  חוהמ"ס,  שבת  בערב 
קבלת המלכות של נשי חב"ד לרבי. 
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חב"ד  מנשות  עשר  של  קבוצה  עברה  רבה  הושענא  של  ה'לעקאח'  בחלוקת 
קראון הייטס ומסרו לידו הק' מעטפה שני' של חתימות על קבלת המלכות של 
כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, ודוברת המשלחת אמרה: "אנחנו מנין נשים, 
עם קשי–עורף ומבקשות מהרבי שיתגלה לעיני כל כמלך המשיח ויוציאנו מהגלות 

מיד" 

לדוברת  ונתן  טובות",  בשורות  רבה,  הצלחה  "אמן,  הייתה:  הרבי  תשובת 
המשלחת דולר נוסף באומרו: "בשביל המכתב, בשביל הפ"נ, ובשביל השמות".

)קובץ לקבל פני משיח צדקנו בפועל )אלול תשנ"ב(, דברי משיח(

לד
]לאחר כ"ד תשרי תשנ"ב[

מענה לר' דוד נחשון שכתב באור לכ"ה תשרי: 

"כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. 

איתם(  באה..  )וכן  והגב'..  תי',  הגב'..  כאן  חב"ד  נשי  בשם  ממני  ביקשו  הערב 
והגאולה,  המשיח  המלך  בענין  בראשית  עתה(  תכניתם  )עפ"י  במוצש"ק  שאדבר 
ועניתי שלשם כך הן זקוקות לדוברי אנגלית של ממש )ולא בדרגת האנגלית שלי( 
ומחכים  במרצים  להם  לעזור  וניסיתי  ברכה(  אקבל  )באם  להצטרף  מוכן  והייתי 
לתשובה. הן נמצאות בהתעוררות גדולה ב"ה. )ר"ש שי' מז'עסקי צריך לתת תשובה 

מחר ור"ל שי' אלטיין מסכים רק השאלה איך ירגיש פיזית במוצש"ק(. 

שיהיה  לרצון,  זה  לדברים  שהסכמתי  מקוה  והנני  הק',  ברכתו  לבקש  והנני 
בהצלחה רבה ושיהיה מזה עניני פו"מ באופן המתאים והעיקר שיביא בפו"מ למטה 
מי"ט להתגלותו לעיני כל בשר ובפרט בזכות נשים צדקניות וכו' שיהיה תיכף ומיד 

ממ"ש ממ"ש ממ"ש":

"אזכיר עה"צ".

)צילום המכתב והעתקת המענה – ימי בשורה(

לה
]שלהי תשרי תשנ"ב[

מענה לר' דוד נחשון על מודעת הזמנה לכינוס נשי חב"ד קראון הייטס שייערך 
ותפלה  תורה  ע"י  המשיח  להבאת  התעוררות  כשתוכנו  מרחשון  אדר"ח  ביום 
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וצדקה כשבמודעה צויין )בין השאר( שהוא ינאם בנושא "הנה הנה משיח בא – 
משיח על המפתן": 

"אביא בעז"ה המצו"ב עה"צ והזמ"ג".

)צילום המודעה והעתקת המענה – ימי בשורה, לקבל פני משיח צדקנו בפו"מ, 
בית חיינו, פאקס א שיחה(

לו
]לאחר ל' תשרי תשנ"ב[

חתמו  במהלכו  הערב.  בשעות  תשרי  ל'  שלישי  ביום  התקיים  הנשים  כינוס 
המשתתפות על כתב קבלת המלכות בעברית ובאנגלית בו נכתב: 

"כ"ק אדמו"ר שליט"א מלכנו מלך המשיח.

בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים – ובזכותן עתידין להגאל.

אנו מקבלות עלינו בזה כאיש אחד בלב אחד את מלכות כ"ק אדמו"ר שליט"א 
ויוליכנו  כל  לעיני  המשיח  מלך  שיתגלה  בתפילה  הכן  עומדות  אנו  המשיח.  מלך 
קוממיות לארצנו הקדושה ויבנה בהמ"ק השלישי תיכף ומיד, ממ"ש ממ"ש ממ"ש!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!". 

את  כולל  כשהדו"ח  הכינוס  אחרי  נשי–חב"ד  ע"י  שנמסר  לדו"ח  במענה 
הנושאים עליהם דיברו וביניהם הצורך לעורר את מידת המלכות של המלך ע"י 
קבלת המלכות, הכח המיוחד והחובה של נשי ישראל בהבאת הגאולה, והחשיבות 

המיוחדת של המכתב והחתימות:

"אעה"צ עוה"פ ל)המשך( הצלחה רבה ונפלאה בכל מכל כל וכו'".

)לקבל פני משיח צדקנו בפו"מ(

לז
]תחילת מרחשון תשנ"ב[

מענה למשלחת הנשים שכתבו שהכינוס התקיים בזכות העידוד שניתן להם 
ע"י הרבי בחלוקת ה'לעקאח' בהושענא רבה:
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"ויהא בהצלחה רבה, והזמ"ג והענינים. אזכיר עה"צ".

)לקבל פני משיח צדקנו, והוא יגאלנו, ימי בשורה(

לח
]תחילת מרחשון תשנ"ב[

מענה לר' דוד נחשון על מכתבו מאור לג' מרחשון בו כתב )בין השאר(: 

"כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 

וגאולה השבוע קבלתי הדים  בענין הדיבור בפני הנשים בעניני המלך המשיח 
עפ"י  פעם  כל  בשינויים  כמובן  א"כ  התוכן,  על  דיווחתי  שפעם  )כמדומני  חיוביים 
הצורך והענין וכו'( והנני מקווה שיתנו פרוטוכול. בכלל הנשים נמצאות בהתעוררות 
גדולה, הלוואי על האנשים כך, כמו"כ בבולטימור בשמחת בית השואבה דיברתי 
שם כנ"ל, כמובן כמתאים וכו' א"כ מובן דיו ונראה שהדברים נקלטו )באו שם קבוצת 
תל' מישיבות מתנגדיות ועם כל רצונם לבא ללעוג על כרחן ענו אמן ורקדו אתנו( 
וצריך  זמן  כבר  אין  אולם  וכו'.  להשגים  להגיע  ניתן  נכונה  שבהסברה  ב"ה  נראה 
סוכ"ס התגלותו תיכף ומי"ד ממ"ש ובפו"מ. לעיני כל בשר למטה מי"ט ממ"ש ממ"ש 

ממש. והנני לבקש הצלחה לכהנ"ל":

"אזכיר עה"צ".

)תצלום המכתב והעתקת המענה – ימי בשורה(

לט
]יום א', י"ב מרחשון תשנ"ב[

בחלוקת הדולרים של י"ב מרחשון עברה אשה שאמרה: "רבי, אנחנו מחכים 
שתתגלה כמשיח!". תשובת הרבי הייתה: "בשורות טובות, הצלחה רבה" והוסיף 

)בחיוך(: "גם אני מחכה".

)ר"ד מחלוקת הדולרים שע"י פאקס א שיחה )מס' 6(, דברי משיח(
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מ
]י"ט מרחשון תשנ"ב[

בו  י"ז מרחשון  וירא  פ'  וולפא על מכתבו מעש"ק  מענה לרב שלום דובער 
כתב: 

"כ"ק אדמו"ר שליט"א

דוד  מלכות  בענין  מלכים  הלכות  על  המלך"  "יחי  מהספר  צילום  בזה  מצורף 
וביאת המשיח.

כפי שהזכרתי כמ"פ הספר כולו עבר ביקורת של הרבנים וועכטער, גולדברג, 
ותיקנתי מה שביקשו או שהשמטתי  ענינים  וכל אחד בפ"ע העיר כמה  ברוד שי', 

קטעים וכו'.

הביקורת שלהם הייתה 
קטעים  יהיו  שלא  במטרה 
אחדים  להרחיק  שעלולים 

מבנ"י שי' מלימוד דא"ח.

הסכמות  יש  בינתיים 
עלבערג,  מהרבנים 
ואב"ד  פיקארסקי, 
מה  )מלבד  שי',  דעברעצין 
מהגר"מ  בעבר  שקיבלתי 
והגרז"ש  פיינשטיין 
כמו"כ  ז"ל(.  דווארקין 
משני  הסכמות  ביקשתי 
הרבנים הראשיים ומהגר"ע 

יוסף ועוד.

בתכניתי להדפיס בע"ה 
באמצע שבוע הבעל"ט, ואם 
אדמו"ר  כ"ק  ברכת  אקבל 
בזה  שיש  ארגיש  שליט"א 
אולי תיקון על העגמ"נ שזה 
למעלה  לפני  בעבר  גרם 

מ–7 שנים":

לצירוף  בקשר   ]1[
צילום הספר:
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"נתקבל ות"ח ת"ח, מצו"ב שיו"ל שיחליפו במכורך – ות"ח מראש".

]2[ סימן קו תחת מה שכתב: "כמו"כ בקשתי הסכמות משני הרבנים הראשיים 
ומהגר"ע יוסף ועוד", וכתב:

"?? התוצאות".

]3[ על מה שכתב "שאם אקבל ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א ארגיש שיש בזה 
המילה  הקיף  שנים"  מ–7  למעלה  לפני  בעבר  גרם  שזה  העגמ"נ  על  תיקון  אולי 

"ברכת", וכתב:

"ויהא בהצלחה ולבשו"ט. אזכיר עה"צ להנ"ל".

)בית חיינו, תשורה הלפרין תשע"ח, תצלום המכתב המתפרסם כאן לראשונה(

מא
]מוצש"ק פ' וירא, אור לי"ט מרחשון תשנ"ב[

בשעות המאוחרות של הלילה דמוצש"ק פ' וירא כ' מרחשון יצא קונטרס בית 
רבינו שבבבל מוגה, כשהפתח דבר נושא את התאריך: "כ"ף מ"ח ה'תשנ"ב". בין 

ההגהות לקונטרס:

 הרבי הוסיף בכתי"ק את הערה 92 כולה: "ולהעיר, ש"בית משיח" בגימטריא 
"פרצת" )770(. ודו"ק".

)מפי ר' יוסף יצחק גוטניק, העתקת רשימת ההגהות – ימי בשורה(

מב
]יום א', כ"ו מרחשון תשנ"ב[

"שכינוס  ואמר:  השלוחים  אחד  עבר  מרחשון  כ"ו  של  הדולרים  בחלוקת 
יהי' איפה שהוא  יהי' באה"ק בבנין בית המקדש השלישי, ושהרבי  השלוחים הבא 
"אמן,  הייתה:  הרבי  תשובת  צדקנו".  משיח   – באלאנגט"(  ער  )"וואו  להיות  צריך 

בשורות טובות, הצלחה רבה".

)ר"ד מחלוקת הדולרים שע"י פאקס א שיחה, דברי משיח(
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מג
]יום א', ג' כסלו תשנ"ב[

ג' כסלו עברה קבוצת נשים שמסרו קופסא נאה שעל  בחלוקת הדולרים של 
גבה מודפס כתר עם הכיתוב "לגיון של מלך" ובה הונחו החתימות מנשי ובנות 

חב"ד אודות ההתגלות של הרבי, ואחת הנשים אמרה: 

דוד  ואת  ה'  את  “ובקשו  במבצע  כל  מכל  בכל  נפלאה  פעילות  המשך  יש  "ב"ה 
מלכם ומצאו" וזה מתפשט תחת נשי חב"ד בכל העולם כולו ולכל השלוחות, ואנחנו 
אדמו"ר  קדושת  כבוד   – צדקנו  משיח  פני  את  בזה  מקבלות   – חב"ד  ובנות  נשי   –

שליט"א, שיוליכנו קוממיות לארצנו הקדושה". 

ומסרה  "זה בשבילי?" הנ"ל השיבה בחיוב  הרבי הצביע על הקופסא ושאל 
את הקופסא, והרבי אמר: "בשורות טובות", נתן לה דולר נוסף באומרו: "זה – 
בשביל כל הענינים צריך לשלם לצדקה, ותהי' הצלחה רבה, וללכת מחיל אל חיל 
עד שתלכו אל אלקים בציון בגאולה האמיתית והשלימה. ברכה והצלחה, הצלחה 
רבה, הצלחה רבה", ושאל האם שאר הנשים גם כן מהקבוצה, ונתן לכל אחת מהן 

דולר נוסף. 

)עפ"י סרט הוידאו, דברי משיח(

מד
]יום א', י' כסלו תשנ"ב[

בחלוקת הדולרים של י' כסלו עברה קבוצה של כ–20 נשים מטעם הנהלת נשי 
770, כשבתוך חריץ הקופה  בנין  קופת צדקה מכסף בצורת  ומסרו  ובנות חב"ד 
מונח צ'ק בסך $5,000 – השתתפות של נשי ובנות חב"ד בבניית 770, ומרת ש. 

שפריצר אמרה )בתרגום ללה"ק(: 

"די צדקה פושקע מיט די געלט, התחלה פון די געלט, וואס די פרויען האבן מנדב 
חב"ד  ובנות  נשי  אלע  פון  מתנה  א  איז  משיח,  בית   –  770 מעט  מקדש  פאר  געווען 
פארן רבי'ן שליט"א לכבוד יום הבהיר ראש חודש כסלו, און אלע אירועים פון חודש 

הגאולה – חודש כסלו.

לחיים  שטארק  און  געזונט  זיין  זאל  רבי  דער  אז  יתברך  השם  ביי  בעטן  מיר   
זאל האבן  זאל אונז פירן קיין ארץ ישראל מיר  נצחיים, און דער רבי מלך המשיח 
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עיניים לראות, אוזניים לשמוע לב לדעת, צו זעהן עס תיכף ומיד",

עבור מקדש  נדבו  עם הכסף, התחלת הכסף, שהנשים  קופת הצדקה  ]=זוהי 
מעט 770 – בית משיח, מתנה של נשי ובנות חב"ד עבור הרבי שליט"א לכבוד 
יום הבהיר ראש–חודש כסלו, וכל האירועים שבחודש הגאולה חודש כסלו, ואנו 
המשיח  מלך  והרבי  נצחיים  לחיים  וחזק  בריא  יהיה  שהרבי  מהשי"ת  מבקשים 
יוליכנו לארץ ישראל, ושיהי' לנו העיניים לראות והאזניים לשמוע והלב לדעת 

לראות זאת תיכף ומיד"[.

 וכל הנשים אמרו: "אמן!"

טובות[  ]=שיהיו בשורות  טובות"  בשורות  זיין  "זאל  הייתה:  הרבי  תשובת 
ונתן למרת שפריצר דולר נוסף באומרו: "אפגעבן פאר זיי אויף צדקה, און צדקה 
עוד  תזרז  וצדקה  לצדקה,  ]=לתת בשבילם  גאולה"  די  צוהיילן  מער  נאך  וועט 
יותר את הגאולה[ לכ"א מהנשים של הקבוצה נתן דולר נוסף באומרו: "צוהיילן 
די גאולה" ]=לזרז את הגאולה[ לצייר שצייר את קופת הצדקה נתן דולר נוסף 

באומרו: "צוהיילן די גאולה" ]=לזרז את הגאולה[.

)עפ"י סרט הוידאו, דברי משיח( 

מה
]כ"ד כסלו תשנ"ב[

בכ"ד כסלו יצא לאור השיחה ה'מוגה' מהתוועדות השבת האחרונה – ש"ק 
פ' ויצא. השיחה נכתבה באידיש עבור העיתון 'אלגמיינער זשורנאל' והפתח דבר 

נושא את התאריך: "י"ד כסלו". בין ההגהות לשיחה:

דעם  שוין  מ'האט  ערוך",  "שלחן  דעם  שוין  "מ'האט  נאמר:  בו  הקטע  בסיום 
לויתן ושור הבר ויין המשומר, און אידן זיצן שוין באם טיש – "שולחן אביהם" )מלך 
)ווי עס שטייט אין ספרים אז  מלכי המלכים הקב"ה(, צוזאמען  מיט משיח צדקנו 
בכל דור איז דא "א' מזרע יהודה שהוא ראוי להיות משיח" ]=ישנו כבר ה"שלחן 
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ערוך", ישנו כבר הלויתן ושר הבר ויין המשומר, ויהודים כבר יושבים סביב שלחן 
אביהם יחד עם משיח צדקנו )כפי שכתוב בספרים שבכל דור ודור ישנו "א' מזרע 
דורנו  נשיא  "ובדורנו  בכתי"ק:  הרבי  הוסיף  להיות משיח"([  ראוי  יהודה שהוא 

כ"ק מו"ח אדמו"ר".

)עפ"י תצלום הכתי"ק(

מו
]שלהי כסלו תשנ"ב[

מענה לר' דוד נחשון על דו"ח שכתב מחגיגת בר מצוה של בנו בה נכחו רבים 
וכו'(,  דיינים, אישי ציבור וח"כ  שאינם מאנ"ש )קרובי משפחה, ראשי ישיבות, 
במהלכה נשא דברים בענין קבלת המלכות של הרבי כמלך המשיח ושהוכיח זאת 
מכך שהרמב"ם הביא בספר 'הלכות' את הנהגתו של רבי עקיבא שאמר על בר–

כוכבא: "דין הוא מלכא משיחא", ולדו"ח צירף חתימות על קבלת המלכות של 
חלק מהמשתתפים באירוע יחד עם חתימות שנאספו במעמד קידוש לבנה בנצרת 

עלית:

"ויקויים בהם מי שיש לו מאתיים רוצה ת' וכו'. אזכיר עה"צ".

)העתקת המזכיר – העובדות שמאחורי הפסק )תש"פ(, ימי בשורה(

מז
]טבת – שבט תשנ"ב[

במוצש"ק פ' וארא כ"ח טבת, נערך ב770 ובערים ומדינות רבות במקביל 'סעודת 
קבלת פנים למשיח צדקנו' שעסקה )במקומות רבים( גם ובמיוחד בנוכחותו של 
המשיח בדורנו ובקבלת מלכותו. את הדברים יזמו הנהלת נשי ובנות חב"ד ובראש 
כל מכתביהן לרבי התנוססה השורה: "לכבוד כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח". 

עוד בשלבי התכנון כשכתבו לרבי על התוכניות נתקבל המענה )בתחילת חודש 
טבת(: 

"אזכיר עה"צ והזמ"ג והענינים ויהא בהצלחה רבה וכו'".

במענה לכך שהכניסו את הכתבות מכל רחבי תבל בקשר להתעוררות והכנות 
לאירוע בצירוף התשורה מהחגיגה – קונטרס 'תורת הגאולה' לקט משיחותיו של 
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הרבי בענייני הגאולה וביאת המשיח, ענה הרבי בעיצומו של המלווה מלכה:

אל  "נכלל בהברכה למכתב הקודם שהנ"ל המשך אלא שיהא בהליכה מחיל 
מעשה(  )היינו  והפעולה  זכאיות  ופעולות  זכאין  יומין  עוד  שניתוספו  כיון  חיל 
עיקר כפס"ד תוה"ק וביאורו בארוכה בדא"ח. אזכיר עה"צ" כשהרבי מצרף לזה 
את נוסח המענה כללי–פרטי של אותה תקופה: "נת' ות"ח ותהא פעולה נמשכת 
ובהוספה והזמ"ג, כנתינת כח דחז"ל וברכתם דכל המוסיף מוסיפין לו, ובמיוחד 
ברכתו דהקב"ה שתוספתו מרובה כו'. והזמ"ג, – המשך דימי חנוכה והוספה מיום 
ליום בנר מצוה ותורה אור כו'. בשנת ה)י'( ת)הא( ש)נת( נ)פלאות( ב)כל מכל כל, 

בה(. אזכיר עה"צ".

*

לרבי בשם  הכינוס במכתב  בעיצומו של  הנשים שפנו  נציגות  על מכתבן של 
וכל המשתתפות באמצעות השידור – בכל רחבי  )ב770  כל המשתתפות בכינוס 

העולם( ובשם כל בית ישראל, ובו כתבו: 

"הוד מלכותו כבוד קדושת אדמו"ר שליט"א מלך המשיח נשי ישראל בכלל ונשי 
קדושתו  כבוד  דברי  את  ולשמוע  צדקנו  משיח  פני  את  לקבל  מוכנות  בפרט,  חב"ד 
שנזכה  ומתפללות  לכבודו,  שערכו  בסעודה  תצא"  מאתי  חדשה  "תורה  של  באופן 

לגאולה האמיתית והשלימה עם ענני שמיא וכו' תיכף ומיד ממ"ש", 

ענה הרבי )בב' שבט(: "וכל המברך מתברך בברכתו של הקב"ה שתוספתו מרובה 
על העיקר, ובמיוחד ברכה מיוחדת בזמן מיוחד. אזכיר עה"צ". 

באירוע נשאו הרבנים דברים ברורים אודות זהותו של משיח. הרב מנחם מענדל 
גלוכובסקי חזר על תוכן דבריו של הרבי שהכוונה בדברי המדרש  שמשיח עומד 
על גג בית המקדש היא לבית רבינו שבבבל, ועל כן אנו מתחננים להקב"ה ומגלים 
את רצוננו שהרבי יירד מהגג וייקח אותנו לגאולה. גם הרב יצחק דוד גרונר עורר 
על נשיאת תפילה להקב"ה שייתן לרבי את ההוראה להתגלות בקרוב ממש ועל 

האחדות הנדרשת תחת מנהיג ישראל שהוא זה שיגאל אותנו. 

מלך  ורבינו  מורנו  אדוננו  "יחי  אשכנזי  סימה  הרבנית  הכריזה  הערב  במהלך 
אליהם  הנוספים  ובמקומות  ב770  פעמים, כשכל הקהל  ג'  ועד!"  המשיח לעולם 
לחדרו  ישירות  כולו שודר  האירוע  במילה.  מילה  אחריה  הכריזו  הועבר השידור 

הק' של הרבי.

למחרת הכינוס, בחלוקת הדולרים של יום א' כ"ט טבת, עברו מארגנות ה"מלוה 
עד  חיל  אל  מחיל  ללכת  החליטו  עורף"  קשה  "עם  ישראל  שנשי  ואמרו  מלכה" 
שיקבלו את הגאולה מהקב"ה. הרבי השיב: "בשורות טובות והצלחה רבה. ויהי 
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רצון שיתקיימו כל הברכות בקרוב ממש" ונתן לכל אחת מהן דולר נוסף באומרו 
"בשביל הכינוס". 

לרבנית סימה אשכנזי, שחששה מתגובה שלילית על הכרזת היחי לעיני כל, 
שהיווה  דבר  שנים,  והתפללה  ציפתה  לה  מיוחדת  ברכה  בחלוקה  הרבי  העניק 

עבורה ראיה שהרבי מרוצה ממה שעשתה.

 הרב גלוכובסקי שנשא את הדברים הברורים ביותר אודות זהותו של משיח 
זכה אף הוא למינוי נדיר ומיוחד מהרבי בחלוקה: לאחר שהתחיל ללכת קרא לו 
הרבי ונתן לו דולר נוסף באומרו: "דו ביסט אן אנפירער פון ועד הרבנים דארטן, 
זאל זיין בהצלחה רבה" ]=אתה מנהיג של ועד הרבנים שם, שיהיה בהצלחה רבה[.

*

מענה הרבי לדיווחו של ר' חיים ברוך הלברשטאם שכתב: 

"כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח לעולם ועד.

 דו"ח משידור חי של קבלת פנים לכבוד קדושת אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
ע"י נשי ובנות חב"ד תבנה ותכונן תיכף ומיד ממש, שאר מקומות, ארה"ב.. ועוד כמה 
וחמישים בתי אב בשכונתינו "כאן ציוה ה' את הברכה" אמן, ועוד הרבה מקומות 

קיבלו מקומות הנ"ל. הרה"ח ר"ש קונין שי' דיבר ממאסקווא לכינוס ע"י שידור": 

"נת' ות"ח על הנח"ר שגרם וגורם אזכיר עה"צ". 

*

מענות על דו"חות התוועדויות שערכו נשי חב"ד בערים שונות באה"ק במקביל 
להתוועדות המרכזית ב770:

לנשי חב"ד בבני ברק שאף הוסיפו וכתבו שמקוות לקבלת פנים בארץ הקודש: 

"והזמן גרמא לבשורות טובות ובפרט – בכיוב"ז אזעה"צ". 

לנשי חב"ד בכפר חב"ד: 

"והזמ"ג והענין להצלחה רבה אזכיר עה"צ".

לנשי חב"ד בבית דגן: 

"והזמן גרמא להצלחה רבה" 

לנשי חב"ד נתני', תל מונד וכפר יעבץ: 

"הברכות נמסרו ות"ח ותהא פעולה נמשכת וכו' אזכיר עה"צ" 
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*

כינוס מיוחד במקביל כשבמרכז  נערך  עיה"ק באולמי אפיריון  בירושלים  אף 
הערב עמדו דבריו של הרב שלום דובער וולפא שדיבר על כך שבכל דור חי משיח 
בתוכו ואם יזכו אנשי הדור – יבוא ויגאלם, כן בדורנו אנו: משיח צדקנו – חי וקיים 

וצריך לקבל את פניו. 

מענה ראשון שנתקבל בקשר לאירוע היה: 

"ויהא בהצלחה רבה והזמן גרמא והענין אזכיר עה"צ" 

מענה על דו"ח מהאירוע היה:

"והזמן גרמא, להצלחה רבה, אזכיר עה"צ"

*

על  אזימוב  בתיה  מרת  לשליחה  שבט(  י"ב  בשלח,  פ'  )בעש"ק  הרבי  מענה 
ההודעה ע"ד עריכת כינוס 'מלוה מלכה לקבלת פני משיח צדקנו' ע"י נשי ובנות 
חב"ד בפאריז צרפת במוצש"ק בשלח – בהמשך לזה שהייתה התייחסות מהרבי 
לזה שבכינוסן הקודם לא הי' מספיק מקום לכל הנוכחות, ולכן הוחלט לערוך את 

הכינוס עוה"פ: 

"ויהא בהצלחה רבה והזמ"ג אזכיר עה"צ".

על דו"ח ממלוה מלכה זה ענה הרבי:

"והזמ"ג להצלחה רבה ומופלגה אזכיר עה"צ".

*

מענה הרבי )בכ"ג שבט תשנ"ב( להשלוחה מרת פראדל סודאק בקשר לתכנית 
מדינת  ברחבי  לונדון  חב"ד  ובנות  נשי  ע"י  המאורגן  היהודית"  האשה  "שבוע 

אנגליה, אשר הוקדש )בתשנ"ב( לנושא המשיח: 

"נת' והמצו"ב – ות"ח. ויהא בהצלחה רבה ובטח עומדות בקשר עם נשי חב"ד 
תי' דכאן לדעת ע"ד חגיגתן כאן לאחרונה. אזכיר עה"צ".

)בית חיינו, פאקס א שיחה, כפר חב"ד גל' 510, לקבל פני משיח צדקנו,  ליקוט 
מענות קודש תשנ"ב, עפ"י סרט וידאו, ימי בשורה( 
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מח
]לאחר ט' שבט תשנ"ב[

מענה להטנקיסטים דניידות חב"ד באה"ק שכתבו ביום הבהיר י' שבט: 

"כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח.

הטנקיסטים דאה"ק מברכים את כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח לרגל מלאות 
מ"ב שנים ותחילת שנת ה"גיל" לנשיאותו לאריכות ימים ושנים טובות ושיצליח ה' 
יתברך כל פעולותיו הקדושות באופן של לכתחילה אריבער ונפלאות בכל ומתוך 
שמחה וטוב לבב ושירווה נח"ר מכל חסידיו ושלוחיו בכל מקום ומקום שהם מתוך 

בריאות נכונה.

ומבקשים ומתחננים שיבוא כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח ויגאלנו ויליכנו 
קוממיות לארצנו ויקוים בנו הכתוב בספרו של דוד מלכא משיחא "ויהי נעם ה' א–

לקינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו" תומ"י ועכשיו ממ"ש 
ממ"ש ממש"

"והובטחו מה' מקור הברכות ואברכה מברכיך".

)בית חיינו, תצלום המכתב והעתקת המענה – העובדות שמאחורי הפסק )תש"פ((

מט
]י"ד שבט תשנ"ב[

דוד  ר'  עם  יחד  קדשנו  לחצרות  שהגיע   – בערנהארד  מאיר  נחמן  לר'  מענה 
נחשון ליום הבהיר י' שבט )גם ובמיוחד( כדי לשמוע את דעתו של הרבי בענין 

העיסוק בקבלת מלכותו כמלך המשיח – שכתב )חלק בתרגום מאנגלית(: 

"אני משתדל לפעול ששלוחי "ליובאוויטש פאונדיישאן דרום אפריקא" יצטרפו 
לעכשיו,  נכון  ושיתגלה.  המשיח  כמלך  אד"ש  כ"ק  מלכות  עול  לקבלת  לחתימות 
דרום אפריקא בולטת בהיעדרותה בנושא. בהמשך להפצרותיי, ר' מענדל ליפסקר 
אחוז  מאה  מסכימים  וכולם  ימים.  כמה  לפני  השלוחים  עם  ארוכה  אסיפה  אירגן 
)בניגוד  שליט"א  הרבי  רוצה  כך  אם  בטוחים  שלא  מפני  שמהססים  אלא   – להנ"ל 
לעבר, שהרבי שליט"א התבטא ברור כנגד דברים כאלה מפני שזה מרחיק יהודים 
שהמצב  סימנים  וכמה  כמה  יש  שעכשיו  אומרים  אבל   – התורה  פנימיות  מלימוד 
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השתנה, ושזה כן רצוי(. ובכן, אעיז לשאול – האם אכשרא שעתא וזה כן רצוי כמילוי 
"וביקשו . . ואת דוד מלכם"?":

"תלוי בתנאי המקום בזה על חב"ד שעל אתר לברר".

 וסימן בחץ לשם השליח ר' מענדל ליפסקר.

)תצלום המכתב והעתקת המענה – ימי בשורה, מפי ר' דוד נחשון(

נ
]ש"ק פ' יתרו, כ' שבט – י"ג אדר ראשון, תשנ"ב[

בעקבות תשובתו זו של הרבי הודיעו על אסיפה אודות קבלת המלכות שתתקיים 
במוצש"ק הקרובה – ש"פ יתרו. בעת חלוקת המשקה בהתוועדות שבת יתרו לקח 
הרב מנחם גערליצקי בקבוק משקה עבור סיום הלכות ברמב"ם ועבור הכינוס בקשר 

לקבלת המלכות דמלך המשיח.

אברהם  יוסף  הרב  כהן,  יואל  )הרב  ומשפיעים  רבנים  דברים  נשאו  באסיפה 
קבלת  שנדרשת  כך  אודות  ועוד(  ויינברג  יוסף  הרב  גוראריה,  שנ"ז  הרב  העלער, 
המלכות של הרבי כמלך המשיח ע"י העם, ושכך הדבר הן עפ"י שיחותיו של הרבי 
והן עפ"י ההלכה והרמב"ם, וכן דובר שכעת מתחילה תקופה חדשה בענין זה וכו' 

וכו'.  

במענה לדו"ח מהכינוס ענה הרבי בי"ג אדר ראשון: 

"הזמ"ג להרבות בשמחה ובכפליים "ששים יום" אזכיר עה"צ".

)בית חיינו, עפ"י סרט הוידאו, יומן פאקס א שיחה(

נא
]ער"ח אדר ראשון תשנ"ב[

מענה לשליח ר' יצחק וואלף שכתב )בין השאר(: 

"תלמידי ותלמידות החדר שיקאגא קאכן זיך בענין משיח ובעה"ב בעיר מדברים 
אז אין ליובאוויטש קאכט מען זיך וועגן משיח און אז דער ליובאוויטשער רבי איז משיח 
הדברים.  מתקבלים  הלב  מן  היוצאים  ודברים  בנעימות  כשמדברים  במוחש  ורואים 
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וכבר הגיע הזמן שיענה הקב"ה לבקשת עם ישראל שיתגלה מלכנו משיחנו בקרוב 
ממ"ש":

"נת' ות"ח ימשיך בבשו"ט. אזכיר עה"צ".

)בית חיינו, תשובות ומענות שע"י  פאקס א שיחה, ליקוט מענות קודש תשנ"ב(

נב
]ועש"ק פ' תצוה, יו"ד אדר ראשון תשנ"ב[

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

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.

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

ובפעולות זירוז הגאולה.

וידינו  זה,  ידי המתעסקים בענין הכי נעלה   אשר על כן הננו בזה למלאות את 
תיכון עמהם ונימא לפעלא טבא וישר חיילא, והרינו לעורר את ההורים המחנכים 
ומנהלי החדרים ובתי ספר ולהעמידם על גודל ויוקר הדבר ולהתעסק בבצועו כפי 

האפשרי ובהתאם לגיל הרכות והמקום.

הענין  ורצינות  משמעות  על  הסברה  לאחרי  יערך  שהנ"ל  בהצעתנו  ואנו   
ובהקדמה של תורה תפלה צדקה והחלטות טובות כפי ראות המחנכים, ובמקומות 
המתאימים במעמד חגיגי של שמחה פנימית והתעוררות טהורה 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 האנשים 
והדר  הוד  התגלות  את  לראות  ובבנותינו  בבנינו  ובזקנינו  בנערינו  וטף  הנשים 
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מלכותו של מלך המשיח בגאולת ישראל ובנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש 
ממש ממש",

ועל מכתב נוסף שצורף ובו נכתב )בין השאר(: 

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

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

"אזכיר עה"צ" ]אכי"ר[

)תצלום הקריאה והעתקת המכתב המצורף והמענה – גליון הזמן גרמא )יא(, ליקוט 
מענות קודש תשנ"ב(

נג
]יום א', י"ב אדר ראשון תשנ"ב[

בחלוקת הדולרים של י"ב אדר עברה מרת ח. כהן ומסרה "תוף מרים" שכתובים 
גאה  כי  לד'  ו"שירו  מלמעלה(  עיגול  )בחצי  חדש"  שיר  לד'  "שירו  הפסוקים  עליו 
גאה" )בחצי עיגול מלמטה( ובמרכזו נכתב באותיות מוגדלות:  "יחי אדוננו מורנו 

ורבנו המלך המשיח לעולם ועד" )ארבעת המילים האחרונות מוגדלות במיוחד(.

מרת כהן אמרה: "דאס איז פאר די רבי שליט"א – מיט דעם תוף די וויבערס האט 
כבוד  התגלות  אין  ביטחון  א  מיט  גדרים,  אלע  פורץ  שמחה  א  מיט  נעכטן  געטאנצן 
קדושת אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, מיד ממש צום גאולה שלימה" ]=זה בשביל 
הגדרים,  כל  שפורצת  שמחה  עם  אתמול  הנשים  רקדו  זה  בתוף   – שליט"א  הרבי 
בבטחון בהתגלות כבוד קדושת אדמו"ר שליט"א מלך המשיח מיד ממש, לגאולה 

השלימה[. 

הרבי הביט בתוף, חייך חיוך רחב מאוד ואמר: "דאס וועט איר לאזן בא מיר 
מסתמא, ברכה והצלחה" ]=את זה תשאירי אצלי מן הסתם, ברכה והצלחה[ ונתן 
לה דולר נוסף באומרו: "דאס איז פארן 'צלצלי תרועה' – אזוי ווערט דאס אנגערופן 
אין תהילים. זאל זיין אין א גוטע שעה" ]=זהו בשביל ה'צלצלי תרועה' – כך זה 

נקרא בתהילים. שיהיה בשעה טובה[. 

)עפ"י סרט הוידאו, דברי משיח( 
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נד
]ט"ז אדר ראשון תשנ"ב[

להתקיים  האמור  משיח  בעניני  לשיעור  בקשר  שכתבו  בלוד  לאנ"ש  במענה 
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".

)והוא יגאלנו, שבועון בית משיח )גליון חג השבועות תש"פ((

נה
]ט"ז אדר ראשון תשנ"ב[

מענה לר' יוסף יצחק גוטניק שכתב שנציגי חברה מסויימת רצו לערוך הסכם 
איתו, ואשר אמר להם את התנאים שלו:

הרבי סימן קו תחת התיבות: "כמובן לא אעשה שותפות אתם ח"ו ולא אוותר 
וסימן קו תחת התיבות: "הנ"ל  על הבעל–בתישקייט שלי על הקמפניס שלנו", 

הוא הדרך הנכונה ובדרא דאונא כרצון כ"ק אדמו"ר שליט"א מה"מ".

קו– )מושך  אני  "כשמדגיש  ו'תתמד(:  )אגרת  חי"ח  קודש  מאגרות  ]להעיר 
תחת( איזה תיבה בפתקא–השאלה ששואלים אצלי, כוונתי, שתיבות המודגשות 

זהו במענה שלי"[

)ליקוט מענות קודש תשנ"ב(

נו
]שבט – אדר תשנ"ב[

בארגון נשי ובנות חב"ד ירושלים עיה"ק היו חילוקי דעות בקשר לעריכת כינוס 
הצדדים  ששני  הצעה  הועלתה  וכיו"ב.  החתימות  ע"י  המלכות  קבלת  שמטרתו 
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ישלחו לרבי את סברותיהן בשני פתקים נפרדים שימסרו כאחד. 

הפתק  את  הק'  בידיו  הרבי  לקח  הפתקים  כשהתקבלו  הריל"ג:  המזכיר  מספר 
הראשון, ובו ההצעה בדבר החתימות, וכתב המענה:

"ויהא בשעטו"מ אזעה"צ".

לאחר מכן עיין בפתק השני ששם נכתב שפעולה זו יכולה לרחק, ביקש שוב את 
הפתק הראשון והניחו על השני ולאחר העיון בו לקח את השני והניחו בצד ומסר 
שוב את הפתק הראשון למזכיר כשמורה "איבערגעבן זיי דעם ענטפער" ]=למסור 

להן את המענה[.

)והוא יגאלנו, עדות המזכיר בכמה הזדמנויות(

נז
]תשנ"ב[

זהותו של מלך  לפרסום  גדולה  לתכנית  ובנות חב"ד בקשר  נשי  להנהלת  מענה 
המשיח בכל העולם:

אתבונן,  ושאני  לשאלני  ולא  שכלם  כפי  לנהל  בכלל  והנ"ל  הנהלה  כל  "תפקיד 
שפרושו שאני מנהל, ודי הודעה כפשוט, אזכיר על הציון".

)והוא יגאלנו(
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הוספה

על  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  ממענה  קודש  יד  כתב  תצלום  לפנינו 
גבי גיליון מכתבו של ר' יוסף יצחק הכהן שי' גוטניק שבו כותב על הרבי )ב' 

פעמים( את התואר "מה"מ" ]=מלך המשיח[: 

דברכות  ענין  וזהו  למעליתא.  שחוק  ושל  בשו"ט  להוסיף  בהשמות  מהפי'  "א' 

כהנים )שע"ז נאמר ואני אברכם(".



לזכות

כ"ק אדמו"ר שליט"א
מלך המשיח

מהרה ייגלה אכי"ר

*

לזכות
הרה"ח הרב ירחמיאל שי' וזוגתו מ' חנה תחי' 

וב"ב:

חי' מושקא ובעלה הרה"ת מנחם שיח' קלמנסון
וב"ב:

דבורה לאה, שיינא, מנחם מענדל, חוה רבקה, דוד, 
שיינדל גיטל, מנוחה סימא, צבי הירש, יקותיאל דובער 

שיחיו

בעלינָאוו

שלוחי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א להצלחה רבה 
ומופלגה בעבודת השליחות לנח"ר כ"ק אדמו"ר מלך 

המשיח שליט"א

ס. ּפאולו – ברזיל

נתרם ע"י הרה"ת ר' שמואל וזוגתו מרת שטערנא
שרה שיחיו

שּפריצער

***

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


