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הקמת מטה משיח העולמי

ממשיך הרב נחשון ומספר: באותו לילה אספנו כמה 
עסקנים ומשפיעים מקראון-הייטס, בערך עשרים 

- שלושים עסקנים אצלנו במשרד, 
שהפך באותה תקופה למטה וחדר 
לעניין  מלחמה”  “חדר  מבצעים 
החלטה:  שם  וקיבלנו  המשיח, 
את  חילקנו  משיח.  מטה  להקים 
ועד  משפיעים,  לועד  העבודה 
מימון, ועד מחנכים, ועד פרסומת, 
כאשר מעליו עומד המטה. כתבתי 
חתמו,  וכולם  הפרוטוקול  את 
וכתבתי אז בצד: ויחי אדוננו מורנו 
ורבינו המלך המשיח לעולם ועד. 
במעמד  אז  לי  יצא  כך  יודע,  לא 
ברוסיה  בעבר  כבר  אמנם  רבים. 
פה  אבל  הזה,  בנוסח  השתמשנו 
כתבנו  לכך  בנוסף  שונה.  היה  זה 
מטעם  כנס  לעשות  שהוחלט 

המטה ב-770.

נודע לנו באותם ימים, שבשבת קם יהודי ואמר לרבי 
שמשיח  יגזור  שהרבי  יתגלה,  שהרבי  שמבקשים 
הרצינו  מאד  הרבי  של  פניו  וכד’.  להתגלות  צריך 
והרבי לא אהב את זה ואמר מה אתם מטילים עלי 
זה,  את  שהבנתי  לי  נראה  לימים  חדשה.  עבודה 

למרות שבנוגע לענינים של הרבי אפשר להגיד רק 
מעבודה  מפחד  לא  כמובן  הרבי  דעתי.  עניות  לפי 
ראו,  יותר  מאוחר  שנה  אך  חדשה. 
את  לעשות  רוצים  לא  אנחנו  שאם 
“עבודה  התחילה  אכן  העבודה, 
נשא  הוא  חליינו  “את  של  חדשה” 
הרבי  זה  את  סבלם”...  ומכאובינו 
רצה למנוע, ולפעול שמתוך שמחה 
מלך  התגלות  את  נבקש  לבב  וטוב 

המשיח באותה שנה - תנש”א.

כך,  כל  הדברים  את  הבנו  לא  אז 
להבין,  השיחות  מתוך  וניסינו 
מה  כל  כתבנו  ענינים.  לדלות 
אלא  כשאלה  לא  עושים,  שאנו 
כ”כ  היו  התגובות  אבל  כהודעה. 
כאמור  הכנסנו  שהתפלאנו.  חמות 
לעשות  שהולכים  ההודעה  את 
‘עשו  של  בערב,  חמישי  ביום  ב-770  גדול  כינוס 
דתיקון  בכלים  דתוהו  אורות  שביכולתכם’,  כל 
ביום חמישי בערב. את הפתק הכנסנו ביום רביעי 
דפים  היו שם מספר  מיד תשובה.  וקיבלנו  בבוקר 
עם התכניות, עם אנשי המטה וכו’, הרבי כתב: “כל 
והבנו  זו לשון מיוחדת,  נלקח להציון אעה”צ”.  זה 
קראון- ובכל   770 בכל  מזה.  מרוצה  מאד  שהרבי 

הדיווח על הקמת מטה משיח העולמי
 ומענה הרבי



הייטס היו תלויים מודעות על הכינוס.

רבני קראון-הייטס חותמים על הפס”ד

ביום רביעי אחה”צ פנינו לשני הרבנים הנוספים של 
הבד”צ המקומי וביקשנו מהם שיצטרפו לפס”ד. הם 
חתמו על זה, הרב יהודה קלמן מארלאו )ע”ה( והרב 
אברהם אזדאבא, ורצינו למסור את זה לרבי. מעניין: 
הרבי בדרך כלל חוזר מהאוהל שעה שעתיים אחרי 
אזדאבא,  הרב  שחותם  רגע  באותו  וכאן  השקיעה, 

הרבי מגיע ל-770.
התקשרתי למזכיר ואמרתי לו שאני רוצה לתת את 
שהרבי  לו  אמרתי  פס”ד.  איזה  שאל  הוא  הפס”ד. 
מלך המשיח צריך להתגלות. הוא אומר לי: נו אתה 
יודע מה, אני בסך הכל נושא הדואר, כמו המודעה 
זה  את  תשים  הראשון,  משיח’  ‘מטה  כינוס  על 
במעטפה סגורה כאילו אני לא יודע מה שכתוב כאן 

וככה אמסור, וכך עשיתי.

כשקרא לי לתת את התשובה, שאל אותי המזכיר: 
את  פה,  שכתוב  מה  את  ראה  כבר  הרבי  לי  תגיד 
הפס”ד הזה. ופתאום הוא עם פנים מחייכות כאלה... 
בתנאי שלא תתרגז  לך  לענות  מוכן  אני  לו  אמרתי 
לרבי  זה  את  שהעברתי  ועניתי  הבטיח,  הוא  עלי. 
אתמול ליד המקוה. ומה הרבי אז אמר? אמרתי לו 
‘יישר כח יישר כח’. ואכן, כשהוא מסר את זה הרבי 
לתת  אמר  והרבי  מאד,  וחייך  המעטפה  את  פתח 
נלקח  זה  “כל   - הבוקר.  שנתתי  תשובה  אותה  את 
להציון אעה”צ”. הבנתי שהולכים בכיוון הנכון כמו 

שאומרים, והחלה תזוזה גדולה.

למחרת היה הכינוס הגדול ב-770 מטעם מטה משיח 
שזה עתה הוקם. היה מלא מפה לפה, הרבנים דברו 

והיה מאד חזק, כולם הרגישו את גודל השעה וציפו 
שהרבי יתגלה. הרב גרליק ביקש לדבר והקריא את 
התשובה שקיבל באיטליה, ודיבר שצריך לפעול פה 
את עניין ההחתמות שהרבי הוא מלך המשיח. כתבתי 
נוסח של קבלת המלכות: כ”ק אדמו”ר שליט”א מלך 
מלכותו  עליהם  מקבלים  כאן  הנאספים  כל  המשיח 
לפעול  המשיח,  מלך  שליט”א  אדמו”ר  כ”ק  של 
ומתוך  מאתנו  שידרש  מה  וכל  רצונו  בכל  במס”נ 

שמחה וטוב לבב וכו’.
בנוסח הראשון עוד לא היה ‘יחי אדוננו’ כי זה לא היה 
הנוסח שהוכרז ברבים, אלא רק שאנו מקבלים עלינו 
את מלכותו של הרבי מלך המשיח, ושיתגלה. חתמו 

על זה 250 איש בסוף האסיפה.

מודעת הכינוס שהופצה ברחובות קראון הייטס

כ”ק אדמו”ר מלך המשיח  ענה  אייר התנש”א,  בד’  ‘קבלת המלכות’ מכינוס מטה משיח העולמי  כתב  על 
שליט”א )עש”ק תזו”מ, ה’ אייר(:

“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 שבאים מחודש ניסן והשפעתו ונכנסים לחודש אייר )ר”ת האבות ורחל - רגל הד’( כמפורש בכמה מקומות.
בשנת ה)י’( ת)הא( ש)נת( א)ראנו( נ)פלאות( אזכיר עה”צ”.

)ד’ אייר התנש”א(

מענות קודש


