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חתימות ברגע האחרון
הצליחו  כולם  לא  האמורה  בפגישה  נחשון:  הרב 
גם  שהם  בשמם  מכתב  שנכתוב  וביקשו  להגיע, 
‘קבלת  מכתב  לכתוב  החלטנו  עליו.  חתומים 
המלכות’ והתחייבות לרבי שנכללים בו כמה דברים 
מאד כבדים, ובבקשה שאחרי כל מה שכתבנו שם, 

שהרבי יתגלה בפועל ממש.

הרבנים  האם  האחרונה  בפעם  לנסות  החלטנו 
איך  הדין.  פסק  על  לחתום  מוכנים  יהיו  במקום 
שיצאתי מהמשרד עם הרב יצחק שפרינגר, שהוא 
מכתב  על  שחתומים  החברים  מאותם  אחד  היה 
לכיוון  נגשנו  לרבי,  וההתחייבות  המלכות  קבלת 
שם  נפגוש  אולי  קראון-הייטס  של  הבד”צ  משרד 
אחד  את   - בבוקר!  חמש  אחרי  קצת   - זו  בשעה 
הרבנים. עלינו למעלה ובאמת פגשנו שם את הרב 
יוסף אברהם העלער, הוא התבונן בעניין, ראה את 
הנוסח של הפס”ד, ובסופו של דבר החליט. אמנם 
בעל  חדשני  פס”ד  היה  זה  כי  נבהל,  הוא  בתחילה 
שחתם  כמובן  אבל  זמן,  באותו  מאד  חזקה  תעוזה 

עליו. 

הרב  את  לקראתנו  הולך  פגשנו  למטה  כשירדנו 
הרי  איתו  מילאנו.  של  רבה  גרליק,  מענדל  גרשון 
כבר דיברנו במוצאי שבת. ובלי לחכות לאף מילה 
את  אסף  קודם  שיום  סיפר  אח”כ  חתם.  מיד  הוא 
לרבי,  מכתב  על  חתמו  והם  במילאנו  האנשים  כל 

שמבקשים שהרבי יתגלה. ומיד הם קיבלו מהרבי 
בזה  שאין  שתוכנה  חריפה,  וקצת  ארוכה  תשובה 
היה  גרליק  הרב  וכו’.  תבע  שהרבי  למה  מענה  כל 
בלחץ מזה, אך כאשר ראה את הפס”ד, הבין שכאן 

זה עניין רציני יותר ומיד חתם.

בית-דין  מעין   - רבנים  שלושה  היו  כבר  כעת 
שחתומים על הפס”ד. באותו רגע קצת “נרגענו”, 
שאף  מראש,  שסיכמנו  כפי  רצינו,  שלא  ומכיוון 
אחד יראה אותנו, ובמקום כזה קשה מאד להתחבא, 
פרצנו  ושם  הניידות,  של  במשרד  חזרה  נעלמנו 
בריקוד, וכמנהג חסידים עשינו גם כן “קולע” מרוב 
ור’  פרידמן  בער  שלום  שר’  זוכר  אני  התלהבות. 
יצחק שפרינגר ור’ לייבל זאיאנץ ור’ יעקב טילסון 
היינו  כולנו  סלונים  משה  ור’  ואני  ושמריה  ואבי 

פשוט בהתלהבות עצומה.

ב-770  עצמנו  את  הראנו  לא  שעות,  כמה  חיכינו 
כדי לא ליצור גלים וכדי שהכל יהיה שקט. החלטנו 
שאם כבר יש לנו בי”ד שחתום על הפס”ד, אין טעם 
שנסע לאוהל לקרוא את הפס”ד שם, אלא נמסור 
אותו ישר לרבי מלך המשיח עצמו. לזה היה מצורף 
מכתב קבלת המלכות והתחייבות של עשרה אנשים 
)שלא כולם היו בשעת מעשה של מסירת המכתב 
והפס”ד לרבי, אלא שביקשו להיות חתומים עליו(. 
השתמשנו  וההתחייבות  המלכות  קבלת  במכתב 



בנוסח שכפי הנראה הרבי יותר מאוחר באחת השיחות 
התייחס לזה, והבנו את ה”רמז” שהרבי רוצה שיעשו 
דברים באופן שהנשמה תשאר בגוף ולא באופן של... 
רצוא ושוב קוראים לזה בלשון החסידות. אבל כתבנו 
כך  כל  היו  יתגלה  והרצון שהרבי  ההתלהבות  כי  כך 
גדולים שפשוט לא ידענו מה עושים, ובשביל הדבר 
הזה היינו מוכנים לעשות הכל. החלטנו לחכות לרבי 
ליד המקווה. ידענו שאם נעמוד ליד 770 יהיה רעש 
ולא  ישירות  זאת  למסור  החלטנו  זה  )ומטעם  גדול 
דרך המזכירות(. רצינו שהדבר ישאר חשאי, ולראות 

בעצמנו כיצד העניין מתקבל אצל הרבי. 

הרבנים  חתימות  מתקבלות  המקוה:  ליד 
ביסטריצקי ואקסלרוד 

ביום שהרבי הולך לאוהל הוא יוצא לפני כן למקוה, 
וכך גם באותו יום - ב’ אייר. ידענו שהרבי יוצא מיד 
לפני  שם  להיות  והזדרזנו  למקוה,  התפילה  אחרי 
כדי  המכונית  בתוך  בינתיים  נשארנו  מגיע.  שהרבי 
בידינו  היה  וחיכינו.  לב,  ישים  לא  ליד  שעובר  שמי 
באותם  נפוץ  כך  כל  היה  שלא  סלולרי  טלפון  גם 
על  הודעה  נקבל  יחתום,  רב  ועוד  שבמידה  ימים. 
לקבל  שם  שנשאר  הניידות  במשרד  מהמזכיר  כך 

טלפונים דחופים.

תוך כדי שאנו יושבים שם באוטו ליד המקוה, קיבלנו 
ביסטריצקי  לוי  הרב  של  חתימה,  עוד  שיש  טלפון 
מצפת, שמצטרף לחתימה שהרבי הוא מלך המשיח 
וחייב להתגלות תיכף ומיד ממש. שמחנו שיש כבר 
ארבע חתימות, אבל היה מאד איכפת לנו שאם יש 
כבר שתי חתימות מארץ ישראל, שתהיה עוד חתימה 

מארץ ישראל, שיהיה בי”ד מארץ הקודש בלבד.

עוד לפני כן, יצרנו מהמשרד קשר טלפוני עם מזכיר 
וביקשתי  זכריה,  בן  ניידות חב”ד בנצרת-עלית אבי 
שיתקשר לרב גדליה אקסלרוד אב”ד חיפה, וישלח 
ממנו  ויבקש  המצב,  את  לו  ויסביר  הפס”ד,  את  לו 
בניו  למשרד שלנו  בפקס  מיד  את החתימה  לשלוח 
והרבי  דקות,  עשר  ועוד  דקות,  עשר  עוברות  יורק. 

שבדרך כלל מגיע מיד, והפעם יש עיכוב של שלושת 
רבעי שעה. אחרי חמישים דקות קבלנו טלפון דחוף 
בנ.י. שהגיע פקס עם חתימה של  מעקיבא המזכיר 
הרב אקסלרוד, אב”ד חיפה, שהוא עכשיו קיבל את 
זה וביקש למצוא אותנו דחוף ביותר, ולמסור לנו את 

זה ביד. 

באותו רגע קיבלנו הודעה שהרבי יצא למקוה ומיד 
החתימה  את  להביא  נספיק  שלא  ידענו  כאן,  יהיה 
של הרב אקסלרוד, אז הוספנו על הפס”ד שברגע זה 
הגיע פקס מהרב אקסלרוד והוא הוסיף על פסק-דין 
שליט”א  אדמו”ר  כ”ק  אשר  עת  “הגיע  השורה  את 
וכתבנו  וחתם,  השם”  כסא  על  המשיח  כמלך  ישב 
שנביא את חתימתו אחר כך. כעת היו שלושה רבנים 
זו  הייתה  מקומיים,  רבנים  שני  ועוד  הקודש  מארץ 
ב’ אייר, “לכתחילה אריבער” -  פריצת הדרך. ביום 
חמישה רבנים שחתמו על הפס”ד ה”מהפכני” הזה, 
מעשרה  שלנו  וההתחייבות  המלכות  קבלת  מכתב 
יהודים. כעת יש ביד משהו לתת לרבי בעניין “עשו 

כל שביכולתכם”.

כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א בצאתו מהמקוה. איסטרולציה.


