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ב’ אייר: הרבי מקבל את קבלת המלכות והפס”ד

עוברות  לא  כאמור  ומספר:  נחשון  הרב  ממשיך 
שלוש דקות מההודעה שהגיעה החתימה של הרב 
מגיע.  רגע  כל  שהרבי  לנו  ומודיעים  אקסלרוד, 
קפצנו מהמכונית ונעמדנו. הרבי מלך המשיח יוצא 
הולך  הוא  לזה.  מחכה  שהוא  וכאילו  מהמכונית, 
מחכה  שניה,  לשבריר  נעצר  אבל  המקווה,  לכיוון 
מהירות  התנועות  כל  הרבי  אצל  אליו.  שניגש 
וזריזות, וכאן נעצר קמעא מביט אלינו בפנים מאד 
מאירות. ניגשתי לרבי מלך המשיח, ואמרתי שפה 
נמצאים הפסקי דינים על הרבי מלך המשיח, וכאן זה 
מכתב מעשרה יהודים. הרבי הסתכל עלי, מסתכל 
אלו שעמדו שם, את  כולם, סקר את  על  כך  אחר 
כח,  “ישר  ואומר:  חיוך  עם  מאיר  במבט  הקבוצה, 
ישר כח!” והכניס את המעטפות לכיס ה”סירטוק” 

על לוח לבו הקדוש.

הנכונה.  הדרך  על  ואנו  הצליחה  שהפעולה  הבנו 
היינו נרגשים באופן שפשוט אי אפשר לתאר את 

זה. אני לא זוכר הרבה זמן את עצמנו ככה.

את  לרבי  להביא  וצריך  מספיק  לא  שזה  החלטנו 
ובאמת  אקסלרוד,  הרב  של  החתימה  עם  הפקס 
של  המזכיר  עקיבא  הגיע  במקוה,  היה  כשהרבי 
הניידות בניו יורק בריצה עם הפקס מהרב אקסלרוד. 
קליין,  בנימין  הרב  היה  הרבי  את  שליוה  המזכיר 

והוא ראה את היחס החם של הרבי לדברים שהבאנו 
לפני כן. הבאנו לו את הפקס מאקסלרוד, ואמרנו לו 
אנו מבקשים שימסור זאת לרבי, וזה בהמשך למה 
שנתנו לרבי לפני כן. אח”כ הוא סיפר שהוא נתן את 
זה לרבי אחרי שהרבי יצא מהמקוה, אז הרבי לקח 
ושאל אותו האם זה חלק ממה שהם הביאו קודם? 
והרבי היה מאד שבע רצון, ושוב הרבי הכניס את זה 

בכיס הפנימי של המעיל. 

בניו  הציונים  על  הפס”ד  את  לקרוא  נסיעה 
יורק

לאוהל  מיד  לנסוע  החלטנו  הפס”ד  מסירת  אחרי 
של הרבי הריי”צ לקרוא שם את הפס”ד ולהתחנן 
נסענו  לשם.  יגיע  שהרבי  לפני  עוד  הגאולה  על 
לשם,  הגענו  הריי”צ.  הרבי  של  לאהל  במהירות 
נכנסנו,  בדלת,  דפקנו  כמובן,  המתאימות  בהכנות 
ואמרנו שבאנו למסור את הפס”ד שהרבי הוא מלך 
המשיח שחייב להתגלות מיד, אמרנו את הקאפיטל 
ומיד  תיכף  יתגלה  שהרבי  והתחננו  )צ’(  הרבי  של 
יהודים  העשרה  של  המכתב  את  גם  קראנו  ממש. 
הנהג  מגיע  יוצאים  שאנו  כדי  תוך  החוצה.  ויצאנו 
רגע  ובאותו  יצאנו  כאן,  נמצא  מישהו  אם  לבדוק 

הרבי נכנס.



ולציון  מושקא,  חי’  הרבנית  של  לציון  פנינו  משם 
של אם המלך, הרבנית חנה, התחננו שתרחם עלינו 
לוי’ק,  רבי  בעלה  אצל  שתפעל  וגם  בנים,  על  כאם 
שיכריחו  בשמים  שתפעל  המלך,  אב  דוד  אבי  ישי 
יתגלה  המשיח  מלך  שהרבי  ואם  אב  כיבוד  במצות 
תיכף ומיד ממש, בלי עיכובים לעיני כל בשר. משם 
חזרנו ל-770 והרגשנו ששלב ראשון בפעולה מצדנו 

נעשה.

תשובת הרבי על היציאה מהארץ

בערב הייתה חלוקת דולרים והרבי פנה אלינו בפנים 
אנו מקבלים  בבוקר פתאום  מאירות מאד. למחרת 
לפני שיצאנו מהארץ:  על המכתב שכתבנו  תשובה 
העניין  כנראה  הענינים(.  )או  והעניין  אזעה”צ,  נת’ 
הידוע של מלך המשיח שזה הזמן המתאים )כידוע 
שהרבה פעמים בהם הכניסו לרבי דו”ח על פעילות 
בעניני משיח, הזכיר הרבי את ה’ענין’, או ה’ענינים’(. 

הבנו שהרבי מאד מרוצה מזה שבאנו. 

אז  חזק,  ב-770  שר  שלנו  מהשלישיה  אחד  בבוקר 
בשמחת  ושמחו  ‘שישו  בהתוועדויות  לשיר  נהגו 
הגאולה הנה הנה משיח בא’, והרבי הי’ מעודד חזק 
לפני התפילה.  זה  ושמריה התחיל את  הידיים,  עם 
בו,  נזף  למקורבים  עצמם  שחושבים  מאלו  אחד 

כך  וכו’, אבל אחר  זה, באת פה לעשות סדרים  מה 
כשראה את הפתק שקיבלנו שבאנו אז הוא השתתק. 
ראו שהרבי רואה בזה שליחות נעלית, אך כמובן הכל 
נעשה על ידינו )מלמטה( כאשר בא כל הזמן עידוד 

מהרבי. 

כתב קבלת המלכות שהגיש ר”ד נחשון לרבי שליט”א מלך 
המשיח, חתום ע”י עשרה יהודים.

מענה לר’ רחמים אנטיאן שכתב ע”ד קייטנה שניהל בצפת עיה”ק לפני עשר
שנים בסיסמת “אני מאמין בביאת המשיח”. הקייטנה הייתה חדורה כל

כך בכמיהה לביאת המשיח, עד שא’ מילדי הקייטנה שהי’ חדור כל כך
בהתלהבות לא הפסיק מלדבר על כך, והוריו חששו לשלומו. וסיים

במכתבו: “שואל אני רבונו של עולם! רק בגלל ילד אחד – שכלתה נפשו
בציפיה – האם אין זה מן הראוי שתבוא כבר הגאולה ע”י מלך

 המשיח...?!” 

הרי זו היא טענתי בשיחה הידועה אזכיר עה”צ.
)ד’ אייר התנש”א(

מענות קודש

לזכות
כ”ק אדמו”ר מלך 
המשיח שליט”א


