




רבי אליהו כהן זצ"ל רב העיר בית שאן. רבי מיכאל ועקנין שליט"א רב העיר יקנעם. רבי משה מימון זצ"ל רב העיר קרית אתא ועפולה ויו"ר התאחדות הרבנים הספרדים.



בשנת תשנ"ג הוציא לאור הגאון האדיר הרשד"ב וולפא שליט"א
)ראש מכון וכולל 'הרמב"ם השלם', מחבר כ-45 ספרים בהלכה ובתלמוד ומחשובי רבני חב"ד(

את ספרו "יחי המלך המשיח" המבאר ע"פ הלכה
שהרבי מליובאוויטש שליט”א הינו "בחזקת משיח".

להלן ציטוטים מהסכמות גדולי התורה ועמודי ההוראה על הספר:

גיליונות  לפני  "הובאו 
בחידושי תורה מהספר "יחי 
על הרמב"ם  המלך המשיח" 
מעשה  מלכים,  הלכות 
אלא  נצרכה  לא  אומן.  ידי 
התורה,  בברכת  לברכה, 

עובדיה יוסף."
]ג' חשון תשנ"ג[

העיר  רב  ביסטריצקי,  הגר"ל 
העיר  רב  גורארי',  הגר"י  צפת. 
רב  גלוכובסקי,  הגרמ"מ  חולון. 
הגרא"מ  רחובות.  חב"ד  דק"ק 
הצרפתית  הגבעה  רב  הלפרין, 
ירושלים. הגר"י העכט רב העיר 
אילת. הגר"ד חנזין, חבר הרה"ר 
פ"ת ורב ק"ק חב"ד בעיר. הגר"י 
קרית  העיר  רב  ירוסלבסקי, 
מלאכי וראב"ד דק"ק 'נחלת הר 
רב  ליפסקער,  הגרב"צ  חב"ד'. 
העיר ערד. הגרז"ד סלונים, רב 
רלב"ג,  הגר"י  ירושלים.  מרכז 

רב קרית היובל ירושלים:

"הנה ראינו את ספרו החשוב 
"יחי המלך המשיח", ובוודאי 
חפץ ה' בידו יצליח, להחדיר 
נלך  ומיד  במשיח,  הביטחון 
ומלכנו  לארצנו  קוממיות 
והוא  בראשנו,  שליט"א 

יגאלנו."
]ט' אלול תשנ"ב[

הכמות  רב  קונטרס  "ראיתי 
המלך  "יחי  והאיכות, 
במים  הצולל  המשיח". 
שיטת  לבאר  אדירים 
הרמב"ם ז"ל בהלכות מלכים 
"בחזקת משיח".  גדר  בעניין 
הכל  עשה  הנכבד  המחבר 
של  מקחו  לברר  בעטו,  יפה 
למשיחא,  בהלכתא  צדיק 

העומד אחר כתלנו."
]כ"ט תשרי תשנ"ג[ 

"הנני בזה לבוא בכתובים כי 
מאוד  ומה  בקונטרס  עיינתי 
המחבר  איך  בראותי  נהניתי 
הרה"ג המפורסם רבי שד"ב 
שיטת  ומלבן  מברר  וולפא 
במלכים  בפי"א  הרמב"ם 
חזקת  של  הגדר  ובעניין 

משיח.
שהדברים  ית'  ה'  יעזור 
אל  יכנסו  הלב,  מן  היוצאים 
לציון  לעלות  ונזכה  הלב, 
ד'  משיח  ואדמו"ר  ברינה 

מלכנו בראשנו אמן."
]ה' חשון תשנ"ג[

בקיאות  ראיתי  "בעזהי"ת, 
ומופלג  המופלא  בספר  רב 
ונבונים  חכמים  בהפלגות 
ובטוח  המשיח",  המלך  "יחי 
יקבלו  התורה  שעולם  אני 

באהבה רבה."
]עשרת ימי תשובה תשנ"ג[

רעד.  אחזו  עצמותינו  "כל 
ונבהלנו מלשמוע, איך צדיק 
יעשה  אשר  בארץ  אחד 
אפינו  "רוח  יחטא,  ולא  טוב 
משיח ה'", "חולינו הוא נשא 
ידיד  סבלם",  ומכאובינו 
הגאון  ישראל  כל  וידיד  ה' 
האדמו"ר  והקדוש  הגדול 
כל  עיני  מליובאוויטש, 
אל  תלויות  וענינו  ישראל 
ולילה  יומם  אלוקינו  ה' 
שיחיש וישלח רפו"ש בהירה 
בגבורה  ויאזרהו  ומהירה, 
ורע  אח  לו  אין  כי  עילאה. 

ולא ממלא מקום" 
]סיון תשנ"ב[

"יחי  הספר  פני  על  "עברתי 
המלך המשיח", ואנו מצפים 
הקב"ה  שיחיש  יום  יום 
נפשנו  ופדות  גאולתנו  את 
שיש  דבריו,  כללות  בקרוב. 
דור  שבכל  זו  אמונה  לחזק 
אדם  שיימצא  ראוי  ודור 
להיות  שמוכן  בישראל 

משיח."
]ג' ניסן תשנ"ב[

"..הנני להודיעו כי לנכון קיבלתי 
המלך  "יחי  החדש  ספרו  את 
בעברי  נהניתי  ומאוד  המשיח", 
הספר  מתוכן  אמריו  בתרי  על 
החשוב המצטיין בבירורי הלכות 
ובעמקות  בבהירות  עמומות 
השאיר  שלא  וכמעט  נפלאה. 
והדברים  בה,  להתגדר  בקעה 
לומר  עלינו  כספירים...  מאירים 
במפורש, כי רק הודות לפעולת 
צדיק דורנו כ"ק רבנו הק' האדמו"ר 
פעולת  שליט"א,  מליובאוויטש 
ולברכה, אשר מזה  צדיק לחיים 
ובא  מאיר  הוא  שנים  כיובל 
ומחדיר  ובהיר,  קדוש  באור 
תבל  קצוות  בכל  בנ"י  בליבות 
המשיח,  בביאת  האמונה  את 
ומחיה את העצמות היבשות בטל 
לקיום  והתעוררות,  תחיה  של 
תומ"צ, ולהאמין באמונה שלימה 
ברינה  יבוא  בוא  צדקנו  שמשיח 
ח"ו  יעוכב  ולא  בקרוב,  בימינו 
כלו  שכבר  אחרי  לרגע,  אפילו 
והעונה  העת  ועתה  הקיצין,  כל 
אשר יאתה לבורא כל העולמים 
זה  אשר  ויה"ר,  להושיענו. 
ינחמנו במהרה, בהתגלות המלך 
המשיח... וברור שאין בדורנו, דור 
האחרון לגלות וראשון לגאולה, מי 
שראוי ומתאים יותר משום בחינה, 

להיות מלך המשיח.
להתאחד  כולנו  על  חובה  וע"כ 
שנהיה  שמים,  רחמי  ולעורר 
אלה  בין  להיות  ראויים 
המשיח...  מלך  את  המכתירים 
יוליכנו  ממ"ש  בימינו  ובמהרה 
ימים  אורך  לארצנו,  קוממיות 
בישועתי,  ואראהו  אשביעהו 
וישועת  הקב"ה  של  ישועתו 

ישראל השלימה, אמן."
]כ"ו אלול תשנ"ב[

 

המלך  "יחי  קונטרסו  את  "ראיתי 
בעניין  באריכות  בביאור  המשיח" 
אמונת ביאת המשיח, אשר אנו מחכים 
ובוודאי  להתגלות.  יום  בכל  ומצפים 
אלוקינו.  לד'  הנסתרות  ענינים  הם 
הק'  דעתו  לסוף  לירד  גדול  לנו  ומי 
קדישא,  ויקירא  רבא  גברא  האי  של 
מליובאוויטש  הגה"ק  אדמו"ר  כ"ק 
על  ימיו  כל  נפשו  במסירת  שליט"א, 
קדושת כלל ישראל, ולא הסיח דעתו 
הק', וקידש שם שמים ברבים להאיר 
העשוקות  לנשמות  חשיכה  מתוך 
בהבלי העוה"ז, בבחי' מאשפות ירים 
אלו  בקונטרסים  ובביאורו  אביון. 
גדול  חיזוק  הוא  קדשו,  דברי  על 
באמונת המשיח, בכל יום שיבוא, ע"י 
התעוררות כ"ק אדמו"ר שליט"א. ואנו 
תפילה לה' ית' לרחם עמו להרים קרן 
הקודש  משמרת  על  לעמוד  משיחו, 
אדמו"ר  וכ"ק  רפות.  ידיים  לחזק 
שליט"א הממשיך ומרבה ומפיץ תורת 

הבעש"ט."
]ער"ח אלול תשנ"ב[

הראשון לציון
רבי עובדיה יוסף זצ"ל

בית-דין רבני חב"ד
בארץ הקודש

רבי משה יעקב וויס זצ"ל 
ראב"ד נווה אחיעזר ב"ב

הראשון לציון
רבי מרדכי אליהו זצ"ל

רבי פנחס הירשפונג זצ"ל 
גאב"ד מאנטריאל קנדה

רבי משה שטרן זצ"ל 
גאב"ד דעבערצין

רבי שמואל אלכסנדר 
אונסדורפר זצ''ל

רבי שלום משאש זצ"ל 
ראב"ד ורב ראשי 

דירושלים וקזבלנקה

רבי מאיר מאזוז שליט"א 
ראש ישיבת 'כסא רחמים'



באחת ההזדמנויות הביא חתנו הגר"י אדרעי רב בעיר נתיבות, 
ספר של הרבי מלך המשיח שליט"א. בשעה שה'בבא סאלי' למד 
ע''כ  דעתו  מה  הצדיק  את  אלפסי  הגר"א  השמש  שאל  בספר, 
"אישתהיל  הצדיק:  וענה  המשיח?  שהוא  הרבי  על  שאומרים 

קילשי!" ]ראוי לו הכל[.
)מפי חתנו, וכן מפי הגאון החיד"א אברג'ל(.

בשנת תשנ"ג ניסו כמה 'אינשי דלא מעלי' להחתימו על כרוז כי 
"בני בליעל" טוענים כי הרבי הוא המשיח ויש להתרחק מהם. 
ע"כ התבטא האדמו"ר בחריפות: "מחותני, רבי משה אשכנזי )זקן 
אוחז כי הרבי הוא מלך המשיח, ואינו בן בליעל. ומה  חב"ד(  רבני 

בכך? גם אני סובר כך..."

המשיח  הוא  שהרבי  אומרים  חב''ד  שחסידי  ע"כ  לפניו  אמרו 
ואמר: ''אבער זאל שוין קומען" ]העיקר שיבוא כבר[.

)ספר 'שמן ששון מחברך'(

הגאון פרסם מכתב 'גילוי דעת' בכל העיתונים היהודיים בארצות 
הברית ביום ז' תמוז תשנ"ו וכך כותב שם: ''בנוגע לאמונה של 
רבים מאנשי ליובאוויטש )כולל רבנים מובהקים וראשי ישיבות( 
הרבי  של  דומות  התבטאויות  על  בחלקה  המיוסדת  אמונה   -
להיות  יכול  עדיין  שהרבי   - הקודם  הרבי  מורישו  על  בעצמו 
המשיח, וזאת לאור הגמרא בסנהדרין, הזהר, האברבנאל, כתבי 
כאמונה  לבטלה  אפשר  אי  מקורות,  ושאר  חמד  השדי  האריז"ל, 

שהיא חוץ להלכה''. 

אמרו לפניו ע"כ שחסידי חב''ד אומרים שהרבי הוא המשיח וענה 
כדרכו "קורץ און שארף" ]קצר וקולע[: "וואס ווילט איהר, איהר 
האטא בעסערער איד פון איהם?!" ]מה אתם רוצים? יש לכם יהודי 

יותר טוב ממנו?![
)ספר 'שמן ששון מחברך'(

זוין, שאל  באחד מביקוריו של הגר"י סרנא זצ"ל אצל הגרש"י 
נכון הדבר שחסידי חב"ד מאמינים שהרבי  אותו הגרי"ס האם 
מאמין  כת"ר  "האם  בבדיחות:  הגאון  לו  השיב  המשיח.  הוא 
שהוא עצמו המשיח?" השיב לו הגרי"ס בשלילה. המשיך הגאון 
ושאל: "אם כן מניין לך שאין הרבי המשיח?..." כן המשיך הגאון 
בביאורים נרחבים אודות ענין זה שבכל דור ודור האמינו החסידים 
שרבם הוא המשיח... ]ע"פ מס' סנהדרין צח, ב. רע"ב על רות. שו"ת 
חת"ס. חוש"מ ליקוטים סי' צח. פאת שדה כלל ע'. אוה"ח פ' ראה. ועוד[.

בסעודה  יורק(  )ניו  סיטי'  ב'יוניון  מדרשו  בבית  אמר  פעם 
ועתה  האחרון,  בדור  הרבה  כ"כ  סבל  ישראל  ''עם  שלישית: 
 מוכרח לבוא המשיח, כי כלו כל הקיצין. מוכרח המשיח לבוא
ואם זה הליובאוויטשער רבי אז נצא לקראתו, העיקר שיבוא כבר!

האדמו"ר  מפי  שמעתי  "פעם  מנתניה:  רוזנברג  הגר"ב  מספר 
הליובאוויטשער  של  בעבודה  מקנא  אני  "כמה  שאמר:  זצוק"ל 
רבי, בכתפיים הרחבות שלו ובנחת-רוח שגורם בשמים". יהודי 
הם  "אבל  באמרו:  האדמו"ר  בפני  התריס  במקום  שנכח  א' 
אומרים שהרבי שלהם הוא המשיח!" אך האדמו"ר הגיב בתנועת 

יד מבטלת ואמר: "ומה אכפת לך שזה הוא, העיקר שיבוא כבר!"
שהוא  גדול,  כה  כוחו  רבי  "הליובאוויטשער  פעם:  התבטא  כן 
עוד יעורר שהגוים יתחילו לשמור על ז' מצוות בני נח" )-אחת 

מפעולות משיח על העמים(.
)ספר 'שמן ששון מחברך' ומפי הגרש"ד גרוס רב דק"ק גור אשדוד(

סיפר הגרמ"ש אשכנזי זצ"ל ראב"ד כפ"ח )כינוס י"א ניסן תשנ"ה 
בכפ"ח(: "בכינוס י"ט כסלו בכפר חב"ד ישבתי ליד רבי מרדכי 
אליהו, ושאלתי אותו אדעתא דנפשיה: "מה דעתך על הנושא 
הזה ]שהרבי הוא משיח, לאחר ג' תמוז תשנ"ד[?" והוא ענה לי:
"זוהי הדרך, אין אחרת!" אמרתי לו: "אבל אמרו לי בשמך דברים 
אחרים..." ענה לי הגר"מ אליהו: "עזוב מה שמדברים! אני הרי 
מדבר איתך, עזוב את זה. זוהי הדרך, מה שהרבי התווה זה קדוש 

וטהור! ככה זה יהיה!"."
הגר"ש  בנו  אצל  אליהו  הגר"מ  תמוז תשנ"ד התארח  ג'  לאחר 
הגיעו  שבת  ובאותה  עיה"ק,  צפת  של  רבה  שליט"א  אליהו 
להיפגש עם הרב הגרש"ז לבקיבקר, דיין ומראשי ישיבות חב"ד 
במהלך  בעיר.  חב"ד  בית  מנהל  ליפש  הר"י  וכן  עיה"ק  צפת 
הפגישה ביקשו מהגר"מ אליהו לצרף חתימתו לפסק הדין ע"כ 
שהרבי הוא המשיח. ע"כ השיב הגר"מ: "לפני מספר שנים פניתי 
מיוזמתי אל הרבי בהצעה שאצא ב'קול קורא' לעם ישראל להתלכד 
סביב העניין שהרבי הוא המלך המשיח. אולם הרבי השיב לי: "אין  

זה מתפקידך". 
בשנת תש"ס הגיע הגר"מ לביקור בישיבת חב"ד בצפת ובסיום 
"בקרוב יבוא מלך המשיח, אזי, כשביום ראשון יחלק  דבריו אמר: 
דולרים אף אני אעמוד בתור לקבל". עוד מספר הר"י ליפש: "בשנת  
תשס"ה התקיימה חתונה של תלמיד ישיבת חב"ד ברמת אביב 
והגר"מ אליהו סידר את הקידושין. לאחר הקידושין פנה החתן 
לגר"מ ואמר: "נהוג להכריז "יחי אדוננו" בחופה אך חושש אני 
מכמה סיבות". ע"כ ענה הגר"מ: "נכון שצריך להכריז, אך אין 
צורך שדווקא אתה תכריז, אני יכריז במקומך... יחי אדמו"ר מלך 

המשיח לעולם ועד" 
)מתוך הספר 'איש האלוקים' להגר"מ כהן שליט"א(

בי''א באייר שנת תשמ''ט הגיע יחד עם הגר"מ אליהו זצ"ל לניו 
יורק, לפגישה עם הרבי מלך המשיח שליט"א.

על  דין  פסק  בהוצאת  והנחיצות  הצורך  על  דובר  הדברים  בין 
כך שמשיח צריך לבוא מיד. בפועל, נמנע הגר"א שפירא באותו 
מעמד מלחתום על פסק-הדין וזאת למרות פניית הגר"מ אליהו 
אליו: "הרי יש כאן שלושה...". לימים, סיפר בנו הגרי"א שפירא: 
"בדרך חזור לארה"ק שאלתי את אבי מדוע הוא השתמט, אך 
ענה לי: "הרבי לא יכול לדון בזה!". נבהלתי לרגע ולא הבנתי 
למה רומזים דבריו. אך הוא המשיך ואמר: ''אין הדיין פוסק דין 
הדיינים".  בין  להיות  יכול  לא  משיח  משיח,  על  בפסק-דין  לעצמו. 

)'בית משיח' גיליון מס' 747(.

בחודש אלול שנת תנש"א נפגש עם הגר"ז זילברשטיין רב בתי 
הכלא בקנדה והגיש לו את הספר 'יחי המלך' )להגרשד"ב וולפא(  

ה'בבא סאלי' רבי ישראל אבוחצירא זצ"ל

האדמו"ר מרחמסטריווקא זצ"לה'בבא סאלי' זצ"ל

הגר"א סלובייצ'יק זצ"ל

הגרש"י זוין זצ"ל

הגר"מ אליהו זצ"ל

ה'בית ישראל' מגור זצ"ל

ה'לב שמחה' מגור זצ"ל

האדמו"ר מצאנז זצ"ל

האדמו"ר מרחמסטריווקא
רבי ישראל מרדכי טברסקי זצ"ל

בעל ה'בית ישראל', האדמו"ר מגור
רבי ישראל אלתר זצ"ל

רבי אהרון סולובייצ'יק זצ"ל
ר"י 'בריסק' ו'רבנו יצחק אלחנן'

בעל ה'לב שמחה', האדמו"ר מגור
רבי שמחה בונם אלתר זצ"ל

רבי שלמה יוסף זוין זצ"ל
עורך הספר 'אנציקלופדיה התלמודית'

רבי מרדכי אליהו זצ"ל
הראשל"צ והרב הראשי לישראל

האדמו"ר מצאנז-קלויזנבורג
רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם זצ"ל

רבי אברהם אלקנה שפירא זצ''ל
הרב הראשי לישראל ור"י 'מרכז הרב'

רבי פנחס הירשפונג זצ"ל רב ראשי וגאב"ד 
מאנטריאל קנדה וראש 'ועד הרבנים'



)כ"ב  שליט"א:  המשיח  מלך  הרבי  אל  מכתביו  מתוך  ציטוטים 
חשוון תשל"ז וחודש סיון תשנ"ב( "רוח אפינו משיח ה'". "חוליינו הוא 
נשא ומכאובינו סבלם". "יאריך ימי צבאו לרעות ביעקב עמו ויזכה 

לראות בביאת גואל צדק שמו מנחם אמן!".
"הרבי הוא אישיות שאין כמותה בכל העולם, גם בשעה זו של 
העלם והסתר שלא רואים את הרבי אני בטוח שממשיך ומשתדל 
להבאת הגאולה. אני מחכה שרצונו של הרבי יתגשם מהר וכפי 
שכל דבריו עד היום התקיימו. הרבי הצדיק שעדיין חי עמנו!" 

)'בית משיח' גיליון מס' 81(.

כמה  שם  ונכחו  בחתונה  האדמו"ר  השתתף  שנים  מספר  לפני 
בהם  גער  המשיח.  הוא  שהרבי  האמונה  על  שלעגו  מחסידיו 
שהאדמו"ר  הסכים  זי"ע  האדמו"ר  מרן  "אבי  ואמר:  האדמו"ר 

מליובאוויטש ראוי להיות משיח, אבל שיתגלה כבר".

בחודש שבט תש''ל קנה מרן ה'סטייפלר' זצ"ל אות ב'ספר תורה 
של משיח' ]כהוראתו הק' של הרבי[ ובאותו מעמד אמר להר"ק 
קופצ'יק מנהל בית חב"ד חדרה ולהר"א פרידמן: "אתם חסידים 
של הרבי שלכם ואתם חייבים לשמוע בקולו ואם הרבי הוא המשיח 

גם אני ארוץ אחריו''.

כאשר שהה אחיו הגרדצ"ש בבית הרפואה בתשנ''ב, נהג לשמוע 
קלטות מהרבי מלך המשיח שליט"א. פעם, כאשר בא האדמו"ר 
לבקרו, שמע באחת מהקלטות את דברי הרבי כי "משיח כבר 
נכח  במקום  לבואו".  להתכונן  עיניים  לפקוח  רק  וצריך  כאן, 
יהודי א' ואמר: הוא לא מתכוון לעצמו אלא רק לעניין!". אמר 
''הוא כן מתכוון לעצמו, הלוואי, רק שלא יפריעו לו...''.  האדמו"ר: 
בחודש חשוון תש"ס קיבל לביקור משלחת של חשובי רבני חב"ד 

בניהם הר"י ליפש מנהל בית חב"ד צפת והגרמ"י וייס 
זצ"ל ראב"ד נווה אחיעזר ב"ב. לאחר שדשו במקורות ההלכתיים 
ובשיחות הרבי במשך שעות ארוכות, בקשו הרבנים מהאדמו"ר 
הוא המשיח. האדמו"ר  הדין שהרבי  לצרף את חתימתו לפסק 
השיב שאינו נוהג לחתום על פסקי דינים הלכתיים ולכן יחתום 
זה:  נוסח  ואכן האדמו"ר חתם על  נוסח "קבלת המלכות".  על 
"הריני מקבל ע"ע את מלכות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח כמ"ש 
מלך  את  "יבקשו  ה'(  ג',  )הושע  מלכם"  דוד  ואת  "וביקשו... 
ה"מצודת  )פירוש  בם"  ימשול  והוא  דוד...  מזרע  הבא  המשיח 
דוד"(. הריני מברך את כ"ק אדמו"ר מלך המשיח בברכת "יחי המלך" 

ו"יחי אדמו"ר מלך המשיח לעולם ועד"."

גרונר למסור לרבי מלך המשיח  בשנת תשכ''ט ביקש מהרי''ד 
שליט"א שחלם שהרבי הוא המשיח וראהו עטור בטו"ת, עומד 
ומתפלל לפני התיבה תפילת שחרית וכאשר הגיע הרבי לברכת 
"גאל ישראל", התעורר משנתו. כששמע זאת הרבי ביקש להשיב 

לו: "חלמא טבא חזיתא!" ]-חלום טוב ראית![

מלך  הרבי  אצל  מהיחידות  חזר  שהגאון  לאחר  תשל"א,  בשנת 
המשיח שליט"א, אמר לתלמידו, הגר"ד ברנד: ''אם יש בדור הזה 
מי שיכול להיות משיח זהו הליובאוויטשער רבי. אני אומר לך דבר 
פשוט, סברא פשוטה, משיח דארף פירן א מלוכה ]-משיח צריך 
להנהיג מלוכה[ ובין הגדולים שאני מכיר אינני רואה מי שיכול 

להיות מלך חוץ מהליובאוויטשער''.
שליט"א  הבלין  להגר"מ  הגאון  הסביר  תשל"ב,  פסח  בחוה"מ 
רב העיר קרית גת ושדרות, מדוע בחר להשתמש בביטוי "ימי 
י"א בניסן תשל"ב( כך אמר: )לקראת   מלך" במכתבו אל הרבי 
''מדברים האם הליובאוויטשער רבי הוא המשיח. יש המצדדים 
דבר  לי  ברור  אבל  יודע,  אינני  אני  זאת.  השוללים  ויש  בכך 
זה  הרי  משיח,  להיות  הראוי  המיוחד  אחד  בדורנו  יש  שאם  אחד, 

הליובאוויטשער רבי.
על משיח נאמר שעליו להיות מלך, כלומר שאין די בכך שעליו 
להיות גדול בתורה וביראה, אלא עליו להיות גם מלך. ובין גדולי 
להיות  מתאימות  שתכונותיו  זה  הוא  הוא  הנה  בדורנו  ישראל 
שלאחר הבלין  הגר"מ  סיפר  אחרת  בהזדמנות  ומנהיג''.   מלך 

"שמעתי את הטענות על אמונת ליובאוויטש שהרבי הוא המשיח. 
ואינני מבין מה הפלא? הרי גם אמר כן על חמיו הרבי הריי"צ, 
ולכן אין ספק שמי שאומר כן יש לו על מי לסמוך" )מפי בנו וממלא 

מקומו האדמו"ר רבי אשי"ש דוב(.

מספר השליח הגר"ש גרוזמן ממקורבי הרב: "באחת ההזדמנויות 
שוחחתי עם הרב על האמונה שהרבי הוא המשיח. במקום נכח 
אברך שהחל ללגלג. מיד נזף בו הגרא"ד ואמר: "ואם הוא יבוא 

מחר, מה תגיד אז?!" 
לאחר ג' תמוז תשנ"ד שוחחתי עם הרב בקשר לחיזוק האנשים 
משיח  זה  ש"הנה  הרבי  של  נבואתו  בגלל  לתומ"צ  שהתקרבו 
בא" והאמונה שהרבי הוא זה שיגאלנו, ומה עכשיו? נענה הרב 
בהתרגשות: "בכלל צריכים לדעת שדברי צדיקים חיים וקיימים 
לעד. כשהרבי התוועד הוא התוועד עם רבש"ע… כל התוועדות 
הרבי התוועד איתו, וכשאמר משהו, זה היה דבר ודאי. אם הרבי 
רוחו שהדור  בעיני  רואה  אז הרבי  לגאולה,  זכאי  אמר שהדור 
"כיוון  והוסיף:  בא!"  משיח  הנה  הנה  זכאי!  הדור  ואכן  זכאי, 

שהתחלת )הכוונה לאמונה שהרבי הוא המשיח(, אז תמשיך…"

י"א ניסן שנת השבעים להולדת הרבי, סיפר לגאון על כך שהרבי 
''כזה  זאת הגאון התבטא:  וכששמע  רוצה שיבנו ע"א מוסדות, 

דבר יכול לתבוע רק מלך המשיח''.

האדמו"ר מלעלוב
רבי שמעון נתן נטע בידרמן זצ"ל

רבי שלום משאש זצ"ל
ראב"ד ורב ראשי ירושלים וקזבלנקה

האדמו"ר מבאבוב
רבי נפתלי צבי הלברשטאם זצ"ל

מרן 'הסטייפלר'
רבי יעקב ישראל קנייבסקי זצ''ל

'הצדיק הירושלמי'
רבי ארי' לוין זצ"ל

רבי נחום פרצ'וביץ זצ''ל
ראש ישיבת 'מיר'

האדמו"ר מסטראפקוב
רבי יחזקאל שרגא ליפשיץ הלברשטאם זצ"ל

רבי אברהם דב אוירבך זצ"ל
רב ראשי וראב"ד טבריה עיה"ק

וביקש מהגאון לחתום על פסק הדין הקובע שהרבי הוא "בחזקת 
משיח" אך הגאון השיב שצריך עוד לחשוב בזה. בז' ניסן תשנ"ב 
יקריאו ניסן  י"א  שביום  והודיע  הגאון  עם  נוספת  פעם   נפגש 
האם  ושאלו  שליט"א.  המשיח  מלך  הרבי  לפני  הדין  פסק  את 
רוצה הוא לצרף חתימתו. הגאון השיב שבי' ניסן במהלך ברית 
מילה שתתקיים באותו יום, יחתום. וכך הוה. לאחר שחתם שאלו 
הגר"ז, מדוע דחה אותו שוב ושוב וכשסו"ס הסכים, בקש לעשות 
הזדמנויות  "בשלוש  הגאון:  ענה  מילה?  בברית  דווקא  זאת 
אמר לי הרבי בזה הלשון: "פנחס זה אליהו, תהיה אתה מבשר 
הגאולה". אצל הרבי, כל מילה היא קודש הקודשים ואין מליצות 
הגעתי  לפועל  אלו?  דברים  משמעות  מה  לחשוב  ניסיתי  ולכן 
למסקנה שההסבר היחידי לדברי הרבי הוא, שאחתום על פסק 
הדין. והסיבה שרציתי לחתום דווקא במעמד ברית המילה היא, 

מכיון שאליהו הנביא, מבשר הגאולה, נמצא..".
תלמידו המובהק הגר"מ פלוטקין מספר שהרב היה מדבר רבות 
ע''כ שהרבי הוא המשיח. באחת ההזדמנויות שאל את רבו: מה 
ראית ברבי, שלא ראית במישהו אחר? השיב הגר"פ: ''ישנן שני 

דברים בהם מיוחד הרבי שליט''א ואין דומה לו:
א( לימוד התורה שלו. ב( הנהגת הדור. ואני אומר לך כי אין אף 
אחד כמוהו, לא רק בדורנו, אלא גם בדורות הקודמים. הייתי 
זמבה,  מנחם  רבי  הגאון  עם  מלובלין,  שפירא  מאיר  הרב  עם 
הדומה  אחד  מצאתי  ולא  הקודם,  הדור  של  הגאונים  כל  ועם 
בגדולתו לגדולתו של הרבי בכל תחומי התורה. ומיותר להתעכב 
הוא  כי  לומר  אפשר  שעליו  היחיד  הוא  מנהיגותו...  על  באריכות 

"בחזקת משיח!''.
מתוך מכתב של הגאון שפורסם בי"ג אייר תשנ"ז:

"הנני להגיד דעתי ברורה בזה )בלי להאריך בכל השקו"ט, שכבר 
שמעתי הענין לפרטיו, ואכ"מ להאריך.( כל הדין ודברים אודות 
לעולם  המשיח  מלך  אדמו"ר  ד"יחי  והעניין  וההדפסה  השירה 
ועד" וכל הכרוך בזה - אין בזה שום צל של שאלה בהלכה, ויש 
עליהם  המקובלים  ומגדולי  בזהר,  מפורש,  בש"ס  מקורות  לזה 
אנו )כלל ישראל( סומכים גם להלכה למעשה. )לבד מזה שגם 
הרבי מליובאוויטש רב גוברי' וכו' - בבחינת רב תנא הוא, ואם 
השתמש באותיות אלו בנוגע לחמיו, ומאות פעמים, זה לעצמו 

כבר יכול להיות מקור ובר סמכא(.
הרבי  הרי  וכו',  אחב"י  על  ההשפעה  לדרכי  בנוגע  עד"ז 
מליובאוויטש, וחסידי חב"ד עצמם, כבר אתמחי גברא ואתמחי 
לקרב  הנכונה  הגישה  היא  איך  מהם  יותר  יודע  ומי  קמיעא, 
אחב"י, ובאופן שרק זאת ולא אחרת וכו'. דעת מי יתקבל יותר 
בכלל,  וארה"ב  תבל  קצוי  בכל  שעוסקים  ליובאוויטש,  דעת   -
בידידות רבה, והולכת וכובשת לבבות אחב"י, או דברי איזה ראש 
ישיבה )ואפי' כמה מהם(?!. והרי כאשר ידפיסו - ליובאוויטש 
- השורש על הנהגותיהם, איך שהיא מיוסדת על חז"ל בנגלה 
ובנסתר )ועל דברי הרבי עצמו(, מה יועיל מה שאחד יגיד 'דעת 

תורה' שלו עצמו...''.

מרן ה'סטייפלר' זצ"להגרא"א שפירא זצ"ל

הגר"א לוין זצ"ל

האדמו"ר מבאבוב זצ"ל

הגרא"ד אוירבך זצ"ל

האדמו"ר מסטראפקוב זצ"ל

הגר"פ הירשפונג זצ"ל

הגר"ש מאשש זצ"ל

הגר"נ פרצ'וביץ זצ"ל

האדמו"ר מלעלוב זצ"ל



כשהוגש לו פסק הדין שהרבי הוא המשיח בתשנ''ג חתם עליו 
בפשטות, והפסיד עי"ז גביר גדול שהפסיק לתרום לו בעקבות 
לאחר  הפסק  את  לו  הביאו  כאשר  גם  זאת,  למרות  חתימתו. 
הגיע  באחת הפעמים  היסוס.  ללא  עליו  תמוז תשנ"ד, חתם  ג' 
המשיח  מלך  הרבי  של  שיחה  וחזר  שלו  לביהכ"נ  חב"ד  חסיד 
שליט"א. כאשר במהלך הדברים הזכיר את הרבי בתואר 'מלך 
המשיח'. התקומם אחד המתפללים, וניסה למחות נגדו. משראה 
זאת האדמו"ר הורה לו לעזוב מיד את ביהכ"נ… חתימתו. למרות 
זאת, גם כאשר הביאו לו את הפסק לאחר ג' תמוז תשנ"ד, חתם עליו 
ללא היסוס. באחת הפעמים הגיע חסיד חב"ד לביהכ"נ שלו וחזר 
שיחה של הרבי מלך המשיח שליט"א. כאשר במהלך הדברים 
הזכיר את הרבי בתואר 'מלך המשיח'. התקומם אחד המתפללים, 
וניסה למחות נגדו. משראה זאת האדמו"ר הורה לו לעזוב מיד 

את ביהכ"נ…
")הניסיון בדורנו שבאו יסורים על צדיק ונשיא הדור, מקים עולה 
של תורה בכל העולם, הפורש ממנו כאילו פורש מהחיים. צריך 
לדעת שכל הניסיונות הם ע"מ להתגבר באמונה( ובקרוב ממש 

יוליכנו כ"ק אדמו"ר שליט"א לגאולה השלימה".
)י"א ניסן תשנ"ג, כפ"ח(

לאחר ג' תמוז תשנ"ד הגיע ל'כינוס האמונה' )שהתקיים בשנת 
אמונתו  את  להביע  כדי  בת"א,  אליהו'  'יד  בהיכל  תשנ"ה( 

בהתגלות הרבי ובכך המשיך ללבות את אש האמונה.
כאשר נתבקש מהר"ב קופצ'יק רב ושליח ראשי דמדינת הודו, 
לחתום על פסק הדין שהרבי הוא המשיח, אמר שאינו חותם על 
פסקי דינים ולכן שיביאו לפניו מכתב בקשה מהרבי להתגלות, 
על  חתם  זצ"ל  האדמו"ר  הווה.  וכך  יחתום.  זה  מכתב  ועל 
הנוסח: "כ"ק אדמו"ר מלך המשיח רבי מנחם מענדל שניאורסון 
מליובאוויטש תפילתנו ובקשתינו שכ"ק יופיע מיד מתוך בריאות 
ולבניין  הקודש  עיר  לירושלים  ויוליכנו  הקודש  בארץ  שלימה 
בית המקדש בגאולה השלימה, "יחי אדמו"ר מלך המשיח לעולם 

ועד"."
מספר בן משפחתו הגר"י בלעסאפסקי: "האדמו"ר בכל הזדמנות 
ג' תמוז הגעתי  עורר אותנו על האמונה ברבי כמשיח! פעם אחר 
לסעודת מצווה אצל האדמו"ר זי"ע ובשעה שנכנסתי הוא ישב 
וכאשר  גאולה",  די  זיין  שויין  "זאל  הניגון  את  בדביקות  וניגן 
הבחין בי אמר לחסידים: "שרנו על משיח, והגיעו לכאן האנשים 
שהרבי  ולומר  להאמין  חייבים  משיח,  בעניין  בקאך  שעוסקים 
הוא מלך המשיח!" והמשיך בביאורים נרחבים על חיוב האמונה 

בהתגלות הרבי מלך המשיח"

נביא.  דין  יש  שליט"א  המשיח  מלך  שלרבי  אדלשטיין   הגר"ג 
אך הגאון השיב שאין נבואה בימינו. הרב גגולה המשיך והסביר 
שהרמב"ם כותב ב'אגרת תימן' שבשנת ד'תתקע"ו תחזור הנבואה 
ב'לקוטי שיחות'  וכן  ק"ה  סי'  ח"ב  חיים'  'דברי  ]ועיין  לישראל 
על  חזר  וגם  וכו',  נביאים  היו  התוס'  שבעלי  וכן  ועוד[,  חי"ד 
חזרת  לגבי  תנש"א  שופטים  ש"פ  משיחת  הרבי  של  חידושו 
הנבואה בימינו. שאל הגאון, מי מהרבנים אוחז מזה? הרב גגולה 
ע"כ  ישראל  גדולי  של  פסק-הדין  את  אדלשטיין  לגר"ג  הראה 

שהרבי הוא נביא ומלך המשיח.
כשראה הגאון את חתימתו של הגר"א שמרלר זצ"ל ומורו ורבו 
מפונוביז'  הרב  של  )חברותא  זצ"ל,  אסטולין  הגרז"ל  המובהק 
זצ"ל( התפעל מאוד מחתימתם, ביקש הגר"ג אדלשטיין מהרב 
גגולה שישאל את הגר"א שמרלר האם אכן הוא חתם על הפסק. 
הלך הרב גגולה לנתניה, לביתו של הגר"א שמרלר ושאלו בשם 
"האם הרב אכן חתם על הפסק-דין שהרבי  הגר"ג אדלשטיין: 
משיח?  הגר"א שמרלר ענה לו: "כן, חתמתי על פסק-דין זה, 

מותר להאמין בזה! מותר לפרסם את זה!"
חזר הרב גגולה מהגר"א שמרלר אל הגר"ג אדלשטיין וספר לו 
את אשר ארע. לאחר ששמע את דבריו אמר לו שאלך בשליחותו 
לרב קנייבסקי וימסור לו את הדברים ואת הסכמתו לעניין. נפגש 
והפסקים  המקורות  כל  את  לו  הראה  הגר"ח,  עם  גגולה  הרב 
בכתב, הגר"ח עיין בזה, לאחמ"כ מסר לגר"ח את דברי הגר"ג. 

הגר"ח התפעל לשמע הדברים ובכך תמה הפגישה.

בספרו "שלום רב" פ"ד מוחה האדמו"ר נמרצות נגד אלו המבזים 
את האמונה ברבי כמשיח, וזלה"ק:

עניין  מחמת  עפ"ל(  )רח"ל  אפיקורסות  פסול  כאילו  שם  "יש 
אותם  שמבזים  שיפלותם,  מוצא  שאתה  מקום  בכל  המשיח. 
שהם חוטאים ופושעים וכו', מתברר גדלותם, שכל דבריהם )של 
חסידי חב"ד( דברי תורה הם. כי באמת לא הם חדשו שיטה זו, 
זצ"ל בספר  צדוק הכהן  מוה"ר  הגאון המפורסם  הזכירה  וכבר 
וז"ל: "שבכל דור יש נפש א'  י"ג(  )פ' דברים אות  "פרי צדיק" 
שראוי להיות משיח אם יהיה הדור זכאי". ובספר "נועם מגדים" 
וז"ל: "את העני עמך ר"ל משיח צדקינו,  ו'(  )פ' משפטים רמז 
הקרוי עני ורוכב כו', והוא עמנו בכל דור ודור". וכן כתב החתם 
סופר: "כי מיום שחרב בית המקדש נולד משיח בכל דור ודור… 
שמשיח הוא א' מצדיקי הדור". )וממשיך להביא ריבוי מקורות 
בזה ומוסיף( הרי מבואר שחב"ד לא חדשו שום דבר בזה, והיא 

השיטה ישנה מגדולי עולם שלמדו כן מהש"ס והרמב"ם".

כל:  ראשית  מליובאוויטש.  ברבי  רואים  בולטים  סימנים  ''שלושה 
"הוגה בתורה". תואר זה כפי שהוא נראה אצל הרבי, הוא דבר 
שאין לו אך ורע בכל מקום אחר. הסתובבתי ונפגשתי עם רבנים 
לא  ומעולם  האחרונים,  הדורות  שלושת  מכל  חכמים  ותלמידי 
ישראל".  כל  "יכוף  שנית:  הרבי.  של  זו  כמו  בדמות  נפגשתי 
הרבי  בפרטות.  יהודי  לכל  הרבי  של  ביחסו  הדבר  מתבטא 
מתעניין תמיד לדעת בדיוק כמה יהודים הניחו תפילין, ושואל 
האם הייתה אפשרות להביא עוד ילד אחד להשתתף בתהלוכת 
ל"ג בעומר. רואים בבירור את יחסו של הרבי לכל ילד קטן, ולכל 
ישראל כפשוטו. שלישית: אי אפשר להתעלם מרבבות המופתים 

בספרו 'אגרות קודש', דבר הקובע ברכה לעצמו''...

האדמו"ר  מרן  "כאשר  שליט"א:  וולפא  הגרשד"ב  מספר 
מאלכסנדר שהה בעיה"ק צפת ת"ו, הלכתי לקבל פניו ומסרתי 
לו את ספרי "יחי המלך המשיח". באותה הזדמנות שמעתי ממנו 
דברי עידוד וברכה חמים על פעולותינו בפרסום האמונה בהתגלות 

הרבי מלך המשיח".

בית  מנהל  שליט"א  גגולה  בן-ציון  הרב  נפגש  תשס"ב  בשנת 
בפני ביאר  גגולה  הרב  אדלשטיין.  הגר"ג  עם  בחיפה,   חב"ד 

 

האדמו"ר מזוטשקא
רבי יצחק אייזיק רוזנבוים זצ"ל

האדמו"ר מלעלוב
רבי אברהם שלמה בידרמן זצ"ל

האדמו"ר מפינסק-קארלין
רבי אהרון רוזנפלד זצ"ל

האדמו"ר מאלכסנדר
רבי מנחם אברהם דינציגר זצ"ל

רבי גרשון אדלשטיין שליט"א
ורבי חיים קנייבסקי זצ"ל
ממנהיגי הציבור הליטאי

אמרו לפניו על כך שאומרים שהרבי מליובאוויטש הוא המשיח, 
וענה: ''יש לכם מועמד יותר טוב ממנו?!".

"המהרי"ד מבעלזא זצוק"ל אמר: "היום הבנתי את דברי ה'שר 
שלום' מבעלזא שאמר "היות ובכל דור יש נשמה הראויה להיות 
הרי  משיח!"  להיות  רוצה  איני  אני  ישראל  את  ולגאול  משיח 
משיח יצטרך להעלות כל נפשות בית ישראל, אפילו השפלים 
לזה"  להתנדב  מוכן  וקשה שאינני  גדולה  עבודה  וזוהי  שבהם, 
מדברים אלו נוכל להבין, עד כמה נורא שהליובאוויטשער רבי 
קיבל על עצמו להתעסק ולעלות את הרחוקים והשפלים ביותר 

וקיבל ע"ע מס"נ עצומה שכזו".

הצדיק,  של  מדרשו  לבית  מגיע  היה  שמח''ת  בליל  שנה  מידי 
הרז"ז ציק מנהל בית חב"ד בת-ים, והצדיק היה מכריז עם הקהל 

האדמו"ר מערלוי
רבי יוחנן סופר זצ"ל

רבי אלחנן הילפרין זצ"ל
ראב"ד דק"ק ראדומישלא

ונשיא 'התאחדות החרדים בריטניה'

'הצדיק מיבניאל' המוהרא"ש
רבי אליעזר שלמה שיק זצ''ל 

האדמו''ר מנדבורנא
רבי אהרן יחיאל לייפער זצ''ל

רבני  חשובי  של  נכבדה  משלחת  לביקור  קיבל  תשנ״ב  בשנת 
לו את  והראו  סינגאווי  והגר"י  וולפא  ביניהם הגרשד"ב  חב"ד, 
פסק הדין של הרבנים ע"כ שהרבי הוא ״בחזקת משיח״ על פי 
פס״ד הרמב״ם. הגאון זצ״ל דיבר בהערצה עצומה על גדלותו של 
הרבי מלך המשיח שליט"א ועל כך שהוא הוא המתאים להיות 

הגואל, ובידיים רועדות חתם על פסק-הדין בחרדת קודש.

רבי רפאל כדיר צבאן זצ"ל זקן רבני תוניס, 
ראב"ד נתיבות ונשיא ישיבת 'כסא רחמים' 

הגר"א אלדשטיין שליט"אהגרר"כ צבאן זצ"ל

הגר"ח קנייבסקי זצ"ל

האדמו"ר מלעלוב זצ"ל

האדמו"ר מערלוי זצ"ל

הגר"א הילפרין זצ"ל

האדמו"ר מנדבורנא זצ"ל

האדמו"ר מזוטשקא זצ"ל

האדמו"ר מפינסק-קארלין זצ"ל

האדמו"ר מאלכסנדר זצ"ל



אלישיב  הגרי"ש  מרן  של  )גיסו  זצ"ל  פלצ'ינסקי  הגר"א  מספר 
זצ"ל( ראש ישיבת תות"ל כפר חב"ד המרכזית:

"ביקרתי בט' שבט תש"ל את הגר"א אברמסקי שליט"א. לאחר 
ששוחחנו בלימוד אמרתי לו בלחש: "איהר הערט גאון, ס'איז א 
סברא אז משיח קומט" ]-אתם שומעים גאון, זה סברא שמשיח 
מגיע[. הוא שאל אותי: "מען ווייסט שוין ווער?" ]-האם יודעים 
כבר מי?[ עניתי לו: "ס'איז א סברא אז דער ליובאוויטשער" ]-זו 
סברא שזהו הרבי מליובאוויטש[. כאשר שמע זאת נעמד הגר"א 
אברמסקי מלא קומתו התמירה ואמר בהתרגשות: "איך בין גרייט! 
איך האב שוין גוט דורכגעלערנט הלכות כבוד מלך און הלכות כריעה 
מלך  כבוד  הלכות  את  בעיון  כבר  למדתי  מוכן!  ]-אני  והשתחוואה" 

והלכות כריעה והשתחוואה[.

הרבי  ספק,  שבלי  ברור,  באופן  לכם  אומר  "אני  התבטא:  פעם 
מליובאוויטש מנהיג ונשיא הדור הוא הוא המשיח שיוליכנו לקראת 

הגאולה השלימה"
)מפי הגר"י גערליצקי(. 

")מוקדש  בהקדמתו:  כותב  )תשמ"ג(  תורה'  של  'כבודה  בספר 
לכ"ק האדמו"ר מליובאוויטש שליט"א גאון ישראל וקדשו, מקים  

בשנת תשנ"ח הגיעו להיפגש עם הגאון משלחת רבני חב"ד בהם 
הר"י ליפש והר"א ליפש - ראש כולל ורב ביהכנ"ס, ב"ב ודשו 
במקורות ובשיחות הרבי אודות כך שהרבי הוא המשיח. ואמר 
הגאון: "עד ג' תמוז היה ברור לי שהרבי הוא משיח, אבל כיום, 
לאחר ג' תמוז, היכן ישנן מקורות לכך?" הראו בפניו את דברי 
)דף ל"ח ע''א( המבארים כי מלכי  המהרש"א במסכת סנהדרין 
בית דוד מתחדשים כמו הירח, וכשם שטרם התחדשות הלבנה 
מברכים  התחדשותה  לאחר  ורק  מוחלט,  הסתר  להיות  חייב 
ומקדשים אותה, כך גם בנוגע למלכות בית דוד, מוכרח להיות 
הסתר כזה. וכן ריבוי מקורות נוספים. לאחמ"כ קיבל את העניין 
שהרבי הוא המשיח ואמר: "לכינוסים של חב''ד אני הגעתי בכדי 
לחזק את קריאת והכרזת "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח 
לעולם ועד". מרן האדמו"ר מצאנז אף הוא היה בעד כל העניין, אך 
לפועל לא הסכים לחתום, בהסבירו כי זה כבר עשר או חמש 

עשרה שנים, שאינו חותם על שום מסמך קריאה...". 
כן אמר ב'כינוס האמונה', י"א ניסן תשנ"ו: "אני רואה יהודים עם 
זקנים לבנים עומדים בפתח תקווה ומזכים יהודים במצוות. האם 

יש עדות גדולה מזו שהרבי נמצא איתנו?" 

רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל
נשיא 'ועד הישיבות' ובעל 'החזון יחזקאל'

רבי יצחק פייביש גינזבורג שליט"א
נשיא ישיבות 'עוד יוסף חי' ו'תום ודעת' 

וראש מוסדות 'גל עיני' ו'דרך חיים'

רבי חיים יוסף דוד אברג'ל שליט"א
]החיד"א[ ראש ישיבת 'היכלא דרבנו יורם 

אברג'ל זי"ע'

האדמו"ר בעלזא-מחנובקה
רבי יהושע רוקח שליט"א

רבי משה זאב פרידמן זצ''ל
רב ראשי וראב''ד יפו ארה"ק

ודנאסוד, טרנסילבניה

רבי שמואל אלכסנדר אונסדורפר זצ''ל 
ראב''ד מונטריאול, קנדה

".."והביט אל נחש הנחושת וחי" )חקת כא, ט( – כאשר מסתכל 
על הקב"ה דרך משה שבדורנו - הרבי מלך המשיח, ורואה את 
 358  = )משיח  נחש הנחושת, שעניינו אמונה – אמונה במשיח 
ו"יחי  וקיים  חי  הוא  שהרבי  המתים.  בתחיית  ואמונה  =נחש( 
אדמו"ר מלך המשיח לעולם ועד" – אינו רק תפילה אלא עובדה" 

)מדבריו בהתוועדות בשנת תשנ"ו(.

מרבה לפרסם את תשובת ה'בבא סאלי' )במענה לשאלת יהודי 
"אישתהיל  הסידנא(:  וענה  המשיח,  הוא  הרבי  האם  א' ששאל 

קילשי!". 
 כן שגור על לשונו סיפורה של היחידות המיוחדת עם הרבי מלך
המשיח, לה זכה סבו רבי חנניה אברג'ל זצ"ל, וז"ל: "בסיומה אמר 
בהתרגשות על עניין מסוים הקשור לשמו של הרבי שהגימטריה 
שלו זה 'משיח', ושאל את הרבי אם ככה זה. הרבי חייך ואמר 
לסבא "תשובת ַלַבן ליעקב". לאחר היחידות אמר סבא שתשובת 
לבן ליעקב זה: "לו יהי כדבריך" ]בראשית ל, לד[ וכשקישר בין 

הדברים שמח מזה מאוד. הרבי בעצמו אישר זאת!".

בשנת תשע"ג נפגש הר"ז ברנשטיין עם האדמו"ר. בסיום המפגש 
התבטא הר"ז ברנשטיין כי עיקר העיקרים הוא "התגלות הרבי 
נו,  "נו,  ואמר:  גדולה  בהתרגשות  היה  האדמו"ר  המשיח",  מלך 

מתי? עושים הכל מסביב, העיקר שבאמת זה כבר יהיה".

בעזרת הגיעו  לרגל  תבל,  קצבי  בכל  ותשובה  תורה  של   עולה 
להצטרף  בזה  הנני  והערצה  כבוד  ברגשי  השמונים.  ליובל  ה' 
לרבבות אלפי ישראל המאחלים לכ"ק, שאבינו שבשמים יחזק 
את כוחו ויחדש כנשר נעוריו להפיץ מעיינותיו חוצה, ולהאציל 
מרוח קדשו על כלל ישראל( וינהלנו לקראת הגאולה השלימה 

במהרה בימינו אכי"ר".

וכן, כשהזכיר  ''יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד''. 
הצדיק את שמו הק' של הרבי נהג לומר: "הרבי המשיח".

הסתלקותו(  לפני  חדשים  )מספר  תשע"ה  בשנת  זה  במעמד 
– מספר הת' דוד דרייזין – הצדיק תפס בידי ושאל "למה יש 
בעולם יהודים שלא מפרסמים שהרבי הוא מלך המשיח? צריכים 
לפרסם את זה בכל עוז!". אמרתי לו שזה כנראה משום שאנשים 

מתביישים. והוא ענה לי: "אני צריך לפרסם להם את זה!".
בשנת תשע''ד אמר שיחה בפני הקהל בה הצהיר שהרבי הוא 
המשיח, וצוה על הרז"ז ציק להפיץ את דבריו אלו לכל העולם 

מספר ר' אשר, הגבאי של בית הכנסת ברסלב ביבנאל:
בתשעה באב בא' השנים בכה המוהרא"ש כ-3 שעות ברציפות 
על הגלות, ותוך כדי בכי הוא נרדם. ובחלומו הוא רואה איך בית 
המקדש מתחיל להיבנות, והוא רואה מרחוק יהודי מורה הוראות 
לכולם איך לבנות את בית המקדש, וכל מקום שהוא מסתכל נבנה 
לא אחר  הוא  יהודי  רואה שאותו  והוא  עוד קצת  הוא מתקרב  מיד, 
מאשר הרבי מלך המשיח שליט"א, הרבי קרא לו ואמר שהוא רוצה 

שיעמוד לצידו כדי שיעזור לו לבנות את בית המקדש.

מלך  הרבי  של  מדרשו  בבית  הצדיק  ביקר  תשס''ו,  אדר  בכ''ח 
המשיח שליט"א בניו יורק. במהלך הביקור חתם על פסק-הדין 

שהרבי הוא המשיח.
גדולה  זכות  "זוהי  ואמר:  הנוכחים  את  בירך  זו  בהזדמנות  וכן, 

להיות בבית מדרשו של קודש הקודשים, מלך-המשיח". 
במעמד הכנסת ספר תורה לילדי ישראל בכותל המערבי חתם 
את דבריו "שנזכה שהרבי נשיא דורנו יבוא ויגאלנו תיכף ומיד 

ממש!". 
באחד משיעוריו אמר הצדיק: "הרבי הוא השביעי, הוא האחרון 
משושלת חב"ד ואחריו לא יהיה עוד. הוא קודש הקודשים, נשמה 

חדשה, מלך המשיח.
כתוב מסורת בחב"ד שאדמו"ר הזקן לפני שהסתלק הודיע להם 
ואחר  יהיו שישה,  אחריו  המנורה,  קני  שהוא הראשון בשבעת 
כך יוולד משיח ושיגיע הזמן יכנס בשביעי, כל השביעין חביבין, 
את  בעינינו  נראה  ה'  ובעזרת  אחד.  אף  ממנים  לא  זה  ובגלל 
הגאולה, כמ''ש "ראו את ישועת ה' אשר יעשה לכם", )שמות יד, 

יג( המשיח מתגלה לפי האמונה".

הר"י  ביניהם  חב"ד  רבני  משלחת  הגאון  קיבל  תש"ס  בשנת 
ליפש והגרש"ז לבקיבקר דיין בב"ד צפת ומראשי ישיבת חב"ד 
ע"כ  הרבי  ובשיחות  ההלכתיים  במקורות  דשו  הרבנים  צפת. 
שהרבי הוא המשיח, הגאון גילה בקיאות עצומה בשיחות הרבי 
בנושא, ואחר שעות ארוכות של דיונים, הכריז הגאון בשמחה 
כי הליובאוויטשער רבי הוא מלך המשיח שיגאל את עם ישראל 

ויום ג' תמוז לא מהוה סתירה לכך.

רבי יורם אברג'ל זצ"ל
נשיא מוסדות 'רב פעלים'

רבי אשר זליג וייס שליט"א גאב"ד ור"י 
'דרכי תורה' ומד"א דק"ק טשכנוב

האדמו"ר מתולדות אהרן
רבי דוד הכהן קאהן שליט"א 

ישיבות  ומראשי  דיין  לבקיבקר  הגרש"ז  ביקרו  השנים  באחת 
חב"ד צפת והר"י ליפש מנהל בית חב"ד בעיר, אצל האדמו"ר 
שליט"א  המשיח  מלך  הרבי  של  הק'  שיחותיו  את  לו  והביאו 
כמשיח[  עצמו  על  הרבי  מדבר  ]בהם  נ"ב   - תשנ"א  מהשנים 

והבטיח לעיין בהם. 
בי"ד תמוז תשס"ט הגיע האדמו"ר לביקור בבית הכנסת חב"ד 
המרכזי "היכל לוי יצחק" בצפת עיה"ק, ואמר לרבנים לבקיבקר 
וליפש: "אין אפשרות להבין את דבריו הק' של הרבי כי אם שעכשיו 
זהו זמן הגאולה והרבי הוא עצמו נשיא הדור ומלך המשיח! באתי 

המוהרא"ש שיק זצ"ל

הגר"י אברג'ל זצ"ל

הגר"י אברמסקי זצ"ל

הגרמ"ז פרידמן זצ"ל

הגרש"א אונסדורפר זצ"ל

הגרש"א אונסדורפר זצ"ל

הגרי"פ גינזבורג שליט"א

החיד"א אברג'ל שליט"א

האדמו"ר ממחנובקא שליט"א

האדמו"ר מתולדת אהרן שליט"א



רבי מיכאל לסרי שליט''א
מגדולי מחזירי התשובה

רבי גדלי' אקסלרוד שליט"א
ראב"ד חיפה

רבי חיים בומזער זצ"ל ראש ישיבת 'רבנו 
יצחק אלחנן' ונשיא 'וועד הרבנים פלטבוש'

רבי שמעון ביטון שליט"א
רב העיר לוד

רבי מיכאל לסרי שליט"א
מגדולי מחזירי התשובה

רבי יהודה קלמן מארלאו זצ"ל
ראב"ד בד"ץ ק"ק קראון הייטס

רבי מרדכי שמואל אשכנזי זצ"ל ראב"ד
כפר חב"ד וראב"ד רבני חב"ד בארה"ק

רבי משה זאב פלדמן זצ"ל ראש ישיבת 
'אמרי אמת' גור ויו"ר 'אגודת ישראל'

רבי מרדכי אלפנט זצ"ל ראש ישיבת 'איתרי' 
ומזקני ראשי הישיבות הליטאיות

בדיוק!  לרבי  מתאימים  משיח''  ''חזקת  של  הרמב''ם  ''סימני 
בדקה''.  ולחזק  בה  לילך  ישראל  כל  ''ויכוף  הסימן  ובמיוחד 
הרבי החליט שהוא כובש את העולם עם הבתי חב''ד. לא קם 
מזכה הרבים כמו הרבי בשבעים השנים האחרונות! שאלו עלי 
איך אתה אומר שהרבי הוא המשיח לאחרי ג' תמוז? הרי כתוב 
כ'.  ונגלה''! ]מדרש רבה לפ' שמות ה',  ''נגלה נכסה  שהמשיח 

ועוד[
ניסים  מחולל  הרבי  הקודש!  באגרות  לרבי  תכתבו  להם  אומר  ואני 
גלויים באגרות הקודש רואים שהרבי חי וקיים! בדיוק כמו שכתוב 
בספרים הקדושים, שלפני גאולת מצרים משה רבנו בישר לעם 
פרעה,  לב  את  הכביד  ה'  ונעלם.  הגאולה,  בשורת  את  ישראל 
ויותר צרות רבות באו על עם ישראל, הדברים חוזרים שוב על 

עצמם בדור האחרון לגלות''.

אנו מאמינים לדבריו של המקובל האלוקי ר׳ משה קורדובירו 
שאמר כי ״משיח אינו מת אלא הוא חי . . מזומן לישועתם של 
ישראל״ )אור החמה ויקהל ריב, א(. אנו מאמינים למדרש רבה 
)רות ה׳, י׳ ועוד( ״מה גואל ראשון נגלה וחוזר ונכסה מהן אף 

גואל אחרון נגלה וחוזר ונכסה״.
אנו מאמינים למובא )בספר המאמרים תשל״א עמוד 58( שבדרא 
דמשיחא הנסיון ש״אל ייבוש מפני המלעיגים״ הוא גדול וחזק 
ביותר ועיקר ענוותנותו של משה היתה מפני דור של עקבתא 
דמשיחא, כיון שראה איך שיהיה ריבוי נסיונות וריבוי מלעיגים 
ואף על פי כן יעמדו בתוקף נגד כל המונעים והמלעיגים ויקיימו 
מי  מאד.  עניו  משה  נעשה  מזה  נפש  במסירות  ומצוות  תורה 
שהעלם וחושך הטבע לא טשטש אותו, צריך לדעת שהוא שליח 
מלמעלה לסלול את הדרך למלך המשיח. אין להתבייש בשיחות 
מלך  אדמו"ר  ״יחי  ומשירת  נ״ב,   - תשנ״א  מהשנים  הרבי  של 
שהרבי  ובאמונה  בתשנ״ג  הרבי  בנוכחות  ועד"  לעולם  המשיח 

מלך המשיח שליט"א חי וקיים!
)גיליון 'בית משיח', חג השבועות תש"ס(

כאן.  הנמצאים  חב"ד  לחסידי  מילים  כמה  לומר  רוצה  "אני 
התבשרנו את "בשורת הגאולה" מהרבי מליובאוויטש משיח ד' 
שליט"א! הרבי מליובאוויטש הכריז שמלך המשיח כבר נמצא 

וצריך רק לפתוח את העיניים ולראותו.
זו בשורה שצריך להפיץ אותה בכל בית! אני פונה אל חסידי 
במס'  בגמ'  כתוב  באמונתכם!  תתביישו  אל  בקריאה:  חב"ד 
תענית )דף ה' ע"ב( "יעקב אבינו לא מת". מפרש רש"י "אלא חי 
הוא לעולם" ו"סבורים היו שמת". וכמו שאומר המדרש )ילקוט 
שמעוני רמז קנ"ו( "אמר הקב"ה ליעקב, חייך שאתה נטמן, ואין 
ונמצא  וקיים  חי  המשיח  מלך  מליובאוויטש  הרבי  מת".  אתה 

אתנו עכשיו!
)כינוס 'לא נשכח ולא נסלח', ז' מרחשוון תשס"ו(

"ואם יעמוד מלך מבית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד 
ללכת  ישראל  כל  ויכוף  פה,  ושבעל  שבכתב  תורה  כפי  אביו 
בה ולחזק בדקה, הרי זה בחזקת שהוא משיח" )רמב"ם הלכות 
מלכים פי"א( תצביעו לי על מנהיג ישראל אחד המתאים לזה 

יותר מהרבי מליובאוויטש!"
)מדבריו ב'כינוס השלוחים העולמי', תשנ"ג(

"המהפכה של הרבי דרך ה"אגרות קודש", אפשר לחבר אתה את 
כל העולם. הפעולות של הרבי ממשיכות, חודרות, לא עוצרות, 
הרבי חי וקיים כפשוטו! זכיתי והרבי חולל לי ניסים גלויים דרך 
לוד!  העיר  כרב  כיום  מכהן  הנני  בזכותם  ורק  קודש  האגרות 
עליכם חסידי חב"ד לחבר את העולם עם העוצמה של הרבי. עם 
התורה שלו, עם ה"אגרות קודש" וזה הדרך להביא את ההתגלות 

של הרבי מלך המשיח תיכף ומיד ממש"
)מדבריו בכינוס בבנייני האומה, ה' טבת תשפ"ב(

"היום מלאו שבע שנים שהרבי מלך המשיח הודיע לנו על עניין 
ההכרזה של "יחי המלך" )ראה בארוכה שיחת ב' ניסן תשמ"ח 
ושיחת ש"פ תולדות תשנ"ב(, הנני מייצג את ק"ק קראון הייטס 
מלך  אדמו"ר  "יחי  מכריז  הנני  וע"כ  אדוננו"  "יחי  המכריזים 

המשיח לעולם ועד"
)מדבריו מ'כינוס האמונה' ב'יד אליהו', ב' ניסן תשנ"ה(

"אלפי התשובות ב'אגרות הקודש' הם עדות שהרבי מלך המשיח 
יפטר  "אל  אומרת  ע"א(  לא  )דף  ברכות  במס'  הגמ'  וקיים!  חי 
אדם מחבירו... אלא מתוך דבר הלכה שמתוך כך זוכרהו", אנו 
נמצאים לאחר ג' תמוז במצב של "ברגע קטן עזבתיך" )ישעיהו 

נד, ז( רק למראית עין.
"יחי   - האחרונות?  בשנתיים  מהרבי  שמענו  הלכה  דבר  איזה 
אדמו"ר מלך המשיח לעולם ועד", זה היה דבר הלכה! זו האמונה 
שלנו, סביב זה כל העבודה בהפצת המעיינות והקמת בתי חב"ד 
יקיים,  והרבי  הבטיח  הרבי  ועד,  לעולם  וקיים  חי  הרבי  וכו'. 
ויבוא ויגאלנו. אני קורא לכל הרבנים, לכל אנ"ש ולכל היהודים 
לעולם  המשיח  מלך  אדמו"ר  "יחי  ההכרזה  סביב  להתאחד 
ועד", עלינו להתחזק ולפרסם את האמונה שהרבי מלך המשיח 

שליט"א הוא יגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו"
)מדבריו מ'כינוס האמונה' ב'יד אליהו', ב' ניסן תשנ"ה(

לידע שיש שם  וכו'  "יסוד היסודות  "הרמב"ם פותח את ספרו 
מצוי ראשון" – גם הרבי פתח בזה את תחילת עבודת הק' אשר 
המשפחה,  טהרת  תפילין,  מזוזה,  מבצע  הק':  מבצעיו  הם  אלו 
שבת וכו'. סיומו של הרמב"ם הוא בהלכות משיח וכמוהו הרבי 

שהכריז שזו עבודתו האחרונה – "להביא לימות המשיח".
עליכם לדעת שהרבי נמצא אתנו וזועק להקב"ה שתבוא הגאולה. 
הרבי, שכל כולו הוא למען הבאת המשיח – הוא זה שיגאלנו 

ויביא את הגאולה"
)מדבריו בסיום הרמב"ם המרכזי בארה"ק, תשנ"ה(

מספר הריש"ז יצחקוב שליט"א מתלמידיו המובהקים: "זה היה 
ויחי, כל תלמידי הישיבה נסעו  באחת משנות הס' במוצ"ש פ' 
הליטאיות,  הישיבות  מגדולי   – בחיפה  הלווים'  'נחלת  לישיבת 
ומורי ורבי ראש הישיבה מסר שם שיעור בפני מאות תלמידים. 
השיעור היה בנושא "דרך כוכב מיעקב" )בלק כד, יז( וביאורו של 
הרב מבריסק זצ"ל, שבכל דור ודור יש א' הראוי להיות משיח. 
בסוף השיעור קם בנו של ראש הישיבה ושאל: "אם כך, אז הרבי 
מליובאוויטש הוא המשיח של דורנו, האם לזה מכוונים דברך?" 

השיב ראש הישיבה: "יש לך מישהו גדול יותר?".
הדברים  האם  ושאלתיו  הישיבה  ראש  אל  נגשתי  זמן  כעבור 
הנ"ל נאמרו בבדיחות, ראש הישיבה השיב "יש לך מישהו גדול 
 יותר? הרבי עונה לכל סימני הרמב"ם בהלכות 'מלך המשיח' של

האדמו"ר מפינסק-קארלין
רבי ארי' רוזנפלד שליט''א

"הרבי הוא מלך המשיח, למרות שכבר זה כמה שנים שלא זכינו 
לראות את הרבי. כשרוצים להראות ולהסביר לילד יהודי - מה 
מליובאוויטש,  הרבי  את  לו  מראים  המשיח,  מלך  זה  ומי  זה 
והיהודים  האדמו"רים  מכל  שונה  הזה  שהצדיק  לו  ומסבירים 
החשובים, והרבי הזה הוא "מלך המשיח", ואפשר להראות לו 

את הרמב"ם שמסביר מי יכול להיות משיח''
)י''א מנחם-אב תש''ע(

להתפלל בביהכנ"ס חב"ד זה כדי להראות שאני מתפלל בביהכ"נ 
לאחר  ועד".  לעולם  המשיח  מלך  אדמו"ר  "יחי  בו  שמכריזים 
וביקשו  ולבקיבקר  ליפש  הרבנים  האדמו"ר  להיכל  הגיעו  זמן 
אמר  המשיח,  הוא  שהרבי  הדין  פסק  על  לחתום  מהאדמו"ר 
האדמו"ר כשהוא מפנה את מבטו אל כמה מתלמידיו ומשמשיו: 
בוחר  אני  כנסת  בית  באיזה  יודעים  שלי  זה שהחסידים  "עצם 
שידעו  מספיק  זה  התפילה.  אחרי  שם  מכריזים  ומה  להתפלל 

מה אני סובר"

הגר"ח בומזער זצ"להאדמו"ר מפינסק-קארלין שליט"א

הגר"ש ביטון שליט"א

הגר"מ לסרי שליט"א

הגר"ג אקסלרוד שליט"א

הגר"ד דרוקמן שליט"א

הגרי"ק מארלאו זצ"ל

הגרמ"ש אשכנזי זצ"ל

הגרמ"ז פלדמן זצ"ל

הגר"מ אלפנט זצ"ל

"בחזקת שהוא משיח"." וכך המשיך בהסברים ע"כ שרק הרבי 
ראוי להיות המשיח ועל גדולתו בתורה"

)'בית משיח' גיליון 859(



רבי דוד דרוקמן שליט"א
רב העיר קרית מוצ'קין

"השי"ת ירחם עלינו שסוכ"ס תבוא הגאולה, ותיכף ומיד נשוב 
והוא  בראשנו  משיחנו  מלכנו   – דורנו  נשיא  הרבי  את  ונראה 

יגאלנו"
)ממכתבו מיום י"א אד"ר תשע"א(

רבי משה קיימאן שליט"א
רב ראשי דמאנט, הרי מקסיקו

רבי יצחק הכהן הענדל זצ"ל
ראב"ד מאנטריאל 

רבי הלל מדלי' זצ"ל הרב הראשי דאנטוופן, 
בלגיה וממנהיגי 'תנועת המזרחי'

רבי יעקב יוסף זצ"ל )בהגר"ע( רב שכונת 
גבעת משה וראש כולל 'חזון ירושלים'

רבי זלמן גורארי' זצ"ל
סגן יו"ר 'אגודת הרבנים ארצות הברית 

וקנדה' ויו"ר 'וועד רבני ליובאוויטש הכללי'

רבי זלמן טובי' אבלסקי זצ"ל
רבה הראשי דמדינת מולדובה

רבי יוסף העכט שליט"א
רב העיר אילת והמחוז

במכתב לעיתון 'דער מארגען ז'שורנאל' )כ"ג חשון תשנ"ה( כתב: 
"הרבי מליובאוויטש יהיה המלך המשיח היות ועדיין לא נולד יהודי 
שהרבי  בקרוב  ושנזכה  הרבי  כמו  ליהדות  הרבה  כ"כ  שעשה 

מליובאוויטש יהיה משיח לכלל ישראל אמן." 

"בנוגע לפרסום האמונה שהרבי הוא המשיח: בי' שבט תשנ"ג 
באישורו  העולם  בכל  ששודר  המלכות'  'קבלת  מעמד  התקיים 
מעודד  שליט"א  המשיח  מלך  הרבי  כיצד  ראו  והכל  הרבי  של 
ומפרסם את אמונת החסידים שהוא מלך המשיח, בהכרזת "יחי 
אדמו"ר מלך המשיח לעולם ועד". "עינינו ראו ולא זר", כיצד 
למעלה משנה הרבי עודד את ההכרזה "יחי אדוננו", ועוד קודם 
לכן בשנת תשנ"א. אני אישית ברכתי את הרבי ב''ברכת כהנים'' 
כל  בזה  שאין  ופשוט  מובן  "אמן".  ענה  והרבי  אדוננו"  וב"יחי 
שינוי ואין אחר דברי המלך כלום! "דבר אחד מדבריו אחור לא 

ישוב ריקם"." 
)ממכתבו מר"ח מנ"א תשס"ב(

מדבר  היה  "הגאון  באנטוורפן:  רב  סלבטיצקי  הר"ש  מספר 
בהתפעלות רבה על ה'מלכות' של הרבי, והיה מקשר זאת עם 
המלכות של מלך המשיח. באחת הפעמים אמר: "כך ממש יראה 
תורה  גדולי  הרבה  הכרתי  כזו.  מלכותית  הנהגה  עם  המשיח 

מהדור הקודם, אבל כמו הרבי מעולם לא ראיתי!".

שליט"א  ניסילעוויטש  הגר"ח  הגאון  עם  נפגשו  תשנ"ט  בשנת 
והגר"ז נוטיק זצ"ל מגדולי משפיעי חב"ד, ובקשו מהגאון לצרף 
את חתימתו לפסק הדין שהרבי הוא המשיח והוסיפו שכעשרים 
וחמישה רבנים חתמו כבר על פסק הדין. אמר הגאון: "גם אם 
אלי  באים  והייתם  חתומים  היו  לא  הרבנים  וחמשת  עשרים 
ראשון, הייתי חותם". והמשיך הגאון בדיבורים נוראי הוד אודות 

האמונה שהרבי הוא נביא הדור ומלך המשיח. 

"אסור שהמאורע שקרה בג' תמוז יפעל חלישות באמונה שהרבי 
יסודי  )הל'  הרמב"ם  כותב  משה  בנבואת  האמונה  על  יגאלנו! 
סיני שעינינו  הר  בו כמעמד  "במה האמינו  הי"א(  פ"ח  התורה 
שיכול  דבר  אין  דופי",  בה  שאין  האמת  שהיא  זר...  ולא  ראו 
לסתור לדבר שאדם ראה, כמ"ש הרמב"ם )שם ה"ג( "...הא למה 
כמו  שאינו  בעיניו,  שראה  דבר  על  שהעידו  לעדים  דומה?  זה 
שראה. אינו שומע להם, אלא יודע בודאי שהם עדי שקר". אצל 
חסיד ברור במאה אחוז ובלי שום ספק שהרבי הוא המשיח, כיוון 
"שעינינו ראו ולא זר" את הרבי מלך המשיח מעודד את ההכרזה 
לאמונה!"  היסוד  זה  ועד".  לעולם  המשיח  מלך  אדמו"ר  "יחי 

)מדבריו ב'כינוס האמונה' ב-770, אדר תשנ"ה(

עומד  שבראשו  משיח,  מבצע  האחרון,  למבצע  יצאנו  "אנחנו 
שליט"א. רבי  ליובאוויטשער  אדמו"ר  כ"ק  הוא  עצמו   משיח 

"הרבי הוא שהשריש בנו את האמונה שהוא הוא המשיח, הוא 
וראשון  לגלות  האחרון  "הדור  הוא  שלנו  שהדור  שהכריז  זה 
לגאולה", הוא זה שהכריז ש"נשיא הדור הוא המשיח שבדור", 
ועד"  לעולם  המשיח  מלך  אדמו"ר  ה"יחי  את  שעודד  זה  הוא 
למעלה משנה והוא זה שיצא למעמד 'קבלת המלכות' ששודר 
לכל העולם בי' שבט תשנ"ג ועודד את ה"יחי אדוננו"! מאמינים 
אחוז!"  במאה  כמשיח  יתגלה  הדור  שנשיא  הרבי  בדברי  אנו 

)מדבריו ב'כינוס האמונה' במנהטן, ט"ו אלול תשנ"ה(

"העבודה של הרבי לא הסתיימה )כמבואר בתניא, אגה"ק ס' כ"ז( 
כיוון שתפקידו לבנות את בית המקדש ולקבץ נדחי ישראל, א"כ 
יום ג' תמוז אינו "הילולה" והרבי מלך המשיח חי וקיים! עלינו 
להתחזק באמונה שכל מילה ועידוד של הרבי מלך המשיח זה 
יפסקו ח"ו, ע"ד  ג' תמוז  נצחי! הרבי לא עודד דברים שאחרי 
מש"כ "לו חפץ ה' להמיתנו... לא הראנו את כל אלה" )שופטים 
י"ג, כ"ג(. הרבי מלך המשיח שליט"א ידע מראש את אשר קורה 
אנו  א"כ  אדוננו"!  "יחי  ההכרזה  את  עודד  זאת  ולמרות  היום 

צריכים להמשיך עם האמונה במס"נ"
)גיליון 'בית משיח' מס' 284(

זוכר את  "לא גדלתי בחב"ד אלא במונקאטש ובסאטמאר. אני 
ממונקאטש,  אליעזר  חיים  ר'  שהגה"ק  המרגשים  המעמדים 
בעל ה"מנחת אלעזר" היה זועק בהושענא רבה: יהודים! האם 
וכל העם  אתם מוכנים להישחט בשביל שיבוא משיח עכשיו? 
היו עונים בהתעוררות עצומה: כן! מה מבקש הרבי מאתנו? לא 
להישחט ח"ו, רק לקבל קצת בושות בשביל משיח. כשיודעים 
כמלך  הרבי  יתגלה  ובקרוב  תפקידנו  וזה  שלנו  השליחות  שזו 
זה כשמונה  יש להתפעל?!  ויוציאנו מהגלות, אז ממה  המשיח 
על  בהתלהבות  ושוקד  חב"ד  של  לעולמה  קרוב  שאני  שנים 
תורתו של הרבי. צריך להיות ברור שכל דברי הרבי מלך המשיח 
אמת לאמיתה ולא יפול מדבריו דבר אחד! אלפים זכו מהרבי 
לנבואות ומופתים וגם אני הקטן. מובן שעם נביא לא משחקים 
כשמש  ברורים  הק'  דבריו  פשעט'לאך.  עושים  לא  ובדבריו 
צדקנו,  משיח  הרבי  פני  לקבל  העולם  את  להכין  להמשיך   -
כך  אמונתנו,  זו  המלעיגים"!  מפני  יבוש  "אל  בקרוב.  שיגאלנו 
ואין  הוי' לעולם"  "אמת  זו  שמענו מהרבי מלך המשיח עצמו! 
ממי וממה להתפעל! דברי קדשו ברורים: להמשיך עם האמונה 
שהרבי הוא זה שיגאלנו ושהרבי חי אתנו בגשמיות ממש. היה מי 
שהתנגד לכך שאבוא לכאן, כי יש כאן שלט "יחי אדמו"ר מלך 
המשיח לעולם ועד", ובאתי למרות ההתנגדות. עליכם להמשיך 

לפרסם את האמונה ברבי מלך המשיח שיחי' לעולם ועד"
)מדבריו בכינוס בקרית שמואל, תשנ"ה(

"מוכרחים להמשיך עם ההכרזה של "יחי אדמו"ר מלך המשיח 
לעולם ועד" ללא שום שינוי, ולהיפך, רק להתחזק בכך! ועי"ז 
עילפון  במצב של  אלו שנמצאים  אצל  גם  האמונה  את  לנטוע 
כ"ק  התגלות  להיות  צריכה  ברור,  דין  בפסק  בזה  באנו  רח"ל. 
תפקידו  ומיד!  תיכף  ועד  לעולם  שיחיה  המשיח  מלך  אדמו"ר 

לבנות את בית המקדש ולקבץ נדחי ישראל!"
)'כנס לחיזוק האמונה', כ"ט תמוז תשנ"ה(. 

ג' תמוז, הרבי  ואחרי  לפני  בין  "אין הבדל כלל  בפומי':  מרגלא  כן 
חי וקיים!".

רבי משה יעקב וויס זצ"ל
ראב"ד נווה אחיעזר בני-ברק 

האדמו"ר מסאמבור
רבי אפרים אליעזר יאלעס זצ"ל ראב"ד 
פילדלפי' ונשיא כבוד ד'אגודת הרבנים' 

בארה"ב וקנדה
הקשים  הביטויים  על  והטהור,  הטוב  קודשו,  לבב  ידאג  "אל 
שהשמיע, כי כן יאה וכן נאה לנשיא שבדור, כמו שפסק מורנו 
הגדול בפי"א בהלכות מלכים )הלכות מלך המשיח( ה"ד, "יכוף 

כל ישראל וכו'"." 
)ממכתבו לרבי כ' כסלו תשל"א(

בהתוועדות קודש של הרבי מלך המשיח שליט"א בחג הפורים 
תשל"ב, איחל האדמו"ר לרבי: "שנזכה להתראות עם הרבי בכתר 

מלכות"

אנו צריכים להאמין, באמונה שלמעלה מהשכל! ובזכות אמונה 
צדקנו  משיח  רבי  ליובאוויטשער  אדמו"ר  כ"ק  את  נראה  זו 

שליט"א תיכף ומיד ממש"
)מדבריו ב'כינוס האמונה', כ' חשוון תשנ"ח(

הגרמ"י וויס זצ"להגר"י הענדל זצ"ל

הגר"י העכט שליט"א

הגר"י הענדל זצ"ל

הגרא"א יאלעס זצ"ל

הגרש"ז גורארי' זצ"ל

הגר"י יוסף זצ"ל

הגרש"ז גורארי' זצ"ל

הגרז"ט אבלסקי זצ"ל

האדמו"ר מסאבור זצ"ל



זקני האדמורי"ם זצ"ל במכתב קריאה
לרבי מלך המשיח שליט"א להתגלות!

כ"ק  מלכות  את  ע"ע  מקבל  "הריני 
אדמו"ר מלך המשיח כמ"ש "וביקשו... 
ואת דוד מלכם" )הושע ג', ה'( "יבקשו 
דוד...  מזרע  הבא  המשיח  מלך  את 
ה"מצודת  )פירוש  בם"  ימשול  והוא 
אדמו"ר  כ"ק  את  מברך  הריני  דוד"(. 
מלך המשיח בברכת "יחי המלך" ו"יחי 

אדמו"ר מלך המשיח לעולם ועד"."
)חודש חשוון תש"ס, במעמד חשובי רבני חב"ד(

"כ"ק אדמו"ר מלך המשיח רבי מנחם 
מליובאוויטש:  שניאורסון  מענדל 
מיד  יופיע  שכ"ק  ובקשתינו  תפילתנו 
הקודש  בארץ  שלימה  בריאות  מתוך 
ויוליכנו לירושלים עיר הקודש ולבניין 
"יחי  השלימה,  בגאולה  המקדש  בית 
אדמו"ר מלך המשיח לעולם ועד"." 
)חודש תשרי תש"ס, במעמד חשובי רבני חב"ד(

האדמו"ר מלעלוב
רבי שמעון נתן נטע בידרמן זצ"ל

האדמו"ר מלעלוב
רבי אברהם שלמה בידרמן זצ"ל



''בנוגע לאמונה של רבים מאנשי ליובאוויטש 
 - ישיבות(  וראשי  מובהקים  רבנים  )כולל 
התבטאויות  על  בחלקה  המיוסדת  אמונה 
הרבי  מורישו  על  בעצמו  הרבי  של  דומות 
הקודם - שהרבי עדיין יכול להיות המשיח, 
הזהר,  בסנהדרין,  הגמרא  לאור  וזאת 
חמד  השדי  האריז"ל,  כתבי  האברבנאל, 
כאמונה  לבטלה  אפשר  אי  מקורות,  ושאר 

שהיא חוץ להלכה''.

)ממכתבו שפרסם בכל העיתונים היהודיים
בארצות הברית ביום ז' תמוז תשנ"ו(

"הנני להגיד דעתי ברורה בזה )בלי להאריך בכל השקו"ט, שכבר שמעתי הענין 
והעניין  וההדפסה  השירה  אודות  ודברים  הדין  כל  להאריך.(  ואכ"מ  לפרטיו, 
צל  שום  בזה  אין   - בזה  הכרוך  וכל  ועד"  לעולם  המשיח  מלך  אדמו"ר  ד"יחי 
של שאלה בהלכה, ויש לזה מקורות בש"ס מפורש, בזהר, ומגדולי המקובלים 
הרבי  שגם  מזה  )לבד  למעשה.  להלכה  גם  סומכים  ישראל(  )כלל  אנו  עליהם 
מליובאוויטש רב גוברי' וכו' - בבחינת רב תנא הוא, ואם השתמש באותיות אלו 
בנוגע לחמיו, ומאות פעמים, זה לעצמו כבר יכול להיות מקור ובר סמכא(. ועד"ז 
בנוגע לדרכי ההשפעה על אחב"י וכו', הרי הרבי מליובאוויטש, וחסידי חב"ד 
עצמם, כבר אתמחי גברא ואתמחי קמיעא, ומי יודע יותר מהם איך היא הגישה 
הנכונה לקרב אחב"י, ובאופן שרק זאת ולא אחרת וכו'. דעת מי יתקבל יותר 
רבה,  בידידות  בכלל,  וארה"ב  תבל  קצוי  בכל  שעוסקים  ליובאוויטש,  דעת   -
והולכת וכובשת לבבות אחב"י, או דברי איזה ראש ישיבה )ואפי' כמה מהם(?!. 
והרי כאשר ידפיסו - ליובאוויטש - השורש על הנהגותיהם, איך שהיא מיוסדת 
על חז"ל בנגלה ובנסתר )ועל דברי הרבי עצמו(, מה יועיל מה שאחד יגיד 'דעת 
תורה' שלו עצמו...''.

)מתוך מכתבו שפרסם בי"ג אייר תשנ"ז(

רבי אהרון סולובייצ'יק זצ"ל רבי אהרון סולובייצ'יק זצ"ל 
ראש ישיבת 'בריסק' ו'רבנו יצחק ראש ישיבת 'בריסק' ו'רבנו יצחק 

אלחנן' ונשיא 'אגודת הרבנים'אלחנן' ונשיא 'אגודת הרבנים'

רבי פנחס הירשפונג זצ"לרבי פנחס הירשפונג זצ"ל
רב ראשי וגאב"ד מאנטריאל קנדה, ראש רב ראשי וגאב"ד מאנטריאל קנדה, ראש 
ישיבת 'מרכז התוישיבת 'מרכז התורה' וראש 'ועד הרבנים'רה' וראש 'ועד הרבנים'



הרבנים הגאונים: רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל מפוסקי הדור, רבי עובדיה יוסף זצ"ל הראשל"צ והרב הראשי לישראל, רבי 
שלמה זלמן אוירבך זצ"ל מפוסקי הדור, רבי יעקב בצלאל ז'ולטי זצ"ל ראב"ד ירושלים, רבי יעקב לנדא זצ"ל ראב"ד ב"ב, 
אדמו"ר סידנא 'בבא סאלי' זצ"ל, כלל רבני הבד"ץ 'העדה החרדית' בראשות הגאב"ד רבי יצחק יעקב וייס זצ"ל וכלל חברי 

הבד"ץ ד'אגודת ישראל' חתמו על 'קול קורא' בשנת תש"מ בעניין טהרת המשפחה וכך נכתב שם:

"גדולי ומאורי הדור, רבותינו שבארץ-ישראל, בתי דין הצדק בקרתא דשופריא ירושלים תובב"א, מתלכדים סביב קריאתו וזעקתו הגדולה 
של ראש גולת אריאל, הגאון האמיתי, עטרת תפארת ישראל כ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש".

האדמו"ר רבי ישראל אלתר זצ"ל בעל ה'בית ישראל' מגור:
''הליובאוויטשער רבי הוא המנהיג הגדול ביותר בדורנו, מנהיג ישראל."

)מפי הגר"נ קרנביסר ר"י 'חידושי הרי"ם'. 'כפר חב"ד' גיליון מס' 127(

האדמו"ר סידנא 'בבא סאלי' רבי ישראל אבוחצירא זצ"ל: 
"הוא גדול מכולנו. מופת הדור גאון ישראל וקדשו, גאון עוזנו נשיא אלוקים, 
מאור הגולה. הרבי הוא ישראל השלם. הוא שלימות הכל, הוא האורים ותומים, 
''ולו יקהת עמים'' ]-ויחי מ, ט. )פס' זה נאמר על  הוא ראוי לכל ועליו נאמר 

המשיח([
)מפי תלמידו הגר"י אברג'ל זצ"ל(. 

"קודש הקודשים, עמוד העולם, אור ישראל ותורתו, שלא קם כמותו, שר התורה 
וההוראה. קיבלתי עלי שמה שיורני מורנו אעשה, כיון שהוא עמוד העולם וכך 

הכריזו עליו בשמים"
)מתוך מכתבו אל הרבי מלך המשיח שליט"א, חודש ניסן תשי"ב(.

סיפר חתנו הגר"י אדרעי שליט"א רב בעיר נתיבות: כשסיפרו לו שא' הרבנים 
זעק: "מה לזבוב קצוץ כנפיים לנשר היושב  נרות שבת קודש,  התנגד למבצע 

בשמים!".

בשעה שישב הצדיק ״שבעה״ ל״ע לאחר הסתלקותו של בנו הגר"מ זצ״ל, קיבל 
ממקומו  קם  המכתב  קבלת  עם  שליט"א.  המשיח  מלך  מהרבי  תנחומין  מכתב 
בבכיה ואמר: "מי אני ומה אני שהאדמו״ר מליובאוויטש יחשוב עלי וישלח לי 

מכתב תנחומין?!״.

רבי עובדיה יוסף זצ"ל הראשל"צ והרב הראשי לישראל: 
''בוצינא קדישא, פאר הדור והדרו, ראש גולת אריאל, גאון אמיתי, גבוה מכל 

העם''
)מתוך הספר "כבוד חכמים", י"א ניסן תש"נ(.

"גאון ישראל, פאר הדור והדרו, עמוד הימיני, פטיש החזק".
)ממכתבו לרבי מלך המשיח שליט"א מיום ג' מנחם אב תשמ"ג(.

בד' ניסן תשע"ב נפגשו רבני חב"ד עם הגאון, והפליא בשבחים נוראים על הרבי 
מלך המשיח שליט"א. בין הדברים אמר: "כיחיד בדורו, שלא קם כמוהו".

רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל מפוסקי הדור: 
"עמודו של עולם"

)מפי הגר"י ירוסלבסקי(.

באחת השנים הורה הרבי מלך המשיח שליט"א לחתן נכדתו לבדוק את התפילין 
לאחר שחלתה בכתפה, ונמצא שחסרים המילים "על ידך". כשהיה מספר זאת 
היה אומר בהתרגשות: "הליובאוויטשער רבי רואה ברוח קדשו דברים שלא כולנו 

רואים".

רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל מפוסקי הדור: 
שהתקיימה  משפחתית  ברכות'  'שבע  "בשמחת  שליט"א:  וולפא  הגרשד"ב  מפי 
בשנת תשנ"ב הגשתי לגרש"ז את הספר 'יחי המלך' )העוסק בקבלת מלכותו של 
המשיח( ובעת שמסרתי את הספר אמרתי "מאן מלכי רבנן". הגרש"ז הרים את 

עיניו מהספר ואמר בהתרגשות "לא רק ''מלכי רבנן'', אלא מלך כפשוטו''.

מפי הגר"י לוי מרבני ה'מרכז למען טהרת המשפחה': "בתשמ"ט ביקרתי אצל 
נגד הרבי  יחד עם עוד רב. אותו רב אמר לגרש"ז ששמע עליו שמדבר  הגאון 
)רח"ל(. כששמע זאת הגרש"ז הזדעק ואמר: "דע לך אז מיר זיינען גאר קליינע 
גאון עולם  נגד  ואיך אוכל לדבר  ]-אנחנו אנשים קטנים מאוד[,  מענטשאלאך 

כזה, המנהיג ומפיץ תורה בכל העולם".

"ימים על ימי מלך יוסיף לו ה'. כי שנותיו של מלך ומנהיג אינם רק שנותיו של 
היחיד, אלא שנות דור!"

)ממכתבו לרבי מלך המשיח שליט"א, ה' ניסן תשל"ב(. 

''בדור הזה הוא מגדל-אור המאיר ומפיץ אור של אמת ואמונה בליבותיהם של 
ישראל, המיוחד בדורנו בתורה ובהנהגה, צדיק עתק שרבבות יהודים נועצים בו 

ומקבלים עצותיו כאורים ותומים''
)ממכתבו לרבי מלך המשיח שליט"א, ט' ניסן תשל"ז(.

רבי יצחק כדורי זצ"ל זקן המקובלים: 
"נשיא הדור ומנהיגו, מופת הדור, גאון ישראל וקודשו, רבן של ישראל, המנורה 
ובא  לעד!  יחי שמו  לך,  יוסיפו  מלך  ימי  על  ימים  עולם,  יסוד  צדיק  הטהורה, 

לציון גואל!''
)מתוך מכתביו לרבי מלך המשיח שליט"א, שבט תשמ"ח וי"א ניסן תשנ"ב(.

רבי מרדכי אליהו זצ''ל הראשל"צ והרב הראשי לישראל: 
להתפעל  לי  גרמו  בהחלט  וחלקם  הזה,  הדור  מגדולי  רבים  להכיר  "זכיתי 
מגדלותם. אבל הרבי הוא דבר אחר לגמרי, מעולם לא ראיתי גדלות שכזו בכל 

חלקי התורה! אין זה בן אדם, אלא מלאך ה' צבאות!"
)כינוס לחיזוק 'כולל חב"ד', חשוון תשנ"ב(. 

''הוא למעלה ממלאך! גאון הדור והדר גדלותו, הבקיאות העצומה שאין דומה 
לה, מעולם לא ראיתי גדלות שכזו בכל חלקי התורה! נשמה כללית, ראש ישראל, 
פאר הדור והדרו, "איש אלוקים", יחיד בדורו, אין עוד בדור הזה כמוהו, אין שני 
לו, אין דומה לו, חכם הרזים, צדיק יסוד עולם, כל נבואותיו מתגשמות במדוייק, 
הוא משה שבדור, שכינה מדברת מתוך גרונו, כל העולם כולו מזדכך בזכותו, רב 
כולל של כלל עם ישראל וכולם חייבים בכבודו, נשמה קדושה ומיוחדת שבאה 

להושיע את עם ישראל"
)התוועדות י"ט כסלו תשנ"ו(. 

"אין ספק שיש לו את נשמת הדור, נשמה כללית, נשמת משה רבנו!"
)סיום הרמב"ם ירושלים, תשמ"ט(. 



נשמה  לו,  שני  שאין  הדור  גדול  צבאות,  ה'  מלאך  ישראל,  ראש  הדור,  "פאר 
מיוחדת שה' שתל בדור הזה, צדיק יסוד עולם, נזר ישראל ותפארתו, "לית דין 
בר נש". כל דברי הרבי מתקיימים במילואם, כל נבואותיו מתגשמות במדוייק. 

קודש הקדשים, הגדול בתורה" )י"א ניסן תשנ"ו, כפ"ח(.

הגאונים  גאון  ובתחתונים,  בעליונים  ושולט  מושל  ישראל,  של  ומאורם  "רבם 
שלא היה לו אח ורע. שר התורה, שר ההלכה, שר בית הזוהר, שר הקבלה, שר 
החסידות, שר בדרוש, שר בהנהגה, שר בהפצת התורה, וכל זה בגדלות שאין 
דומה לה. בשיא הגדלות האמיתי שבן אנוש יכול להגיע אליה. הכרתי רבנים, 
אדמורי"ם וגאונים, גם בארץ ובחו"ל, אבל הרבי היחיד ומיוחד באופן של פלאי 
פלאים, כאשר משמיע דברות קדשו ראו במוחש ממש ששכינה מדברת מתוך 
גרונו כפשוטו ממש, שמדבר כמי שרואה בשמים ואומר ליושבי ארץ. כל דיבור, 
הקודש!  רוח  אלא  אנושי,  משכל  למעלה  הלכה!  הם  הרבי  ממעשי  תנועה  כל 
מנהיג עם ישראל שלא היה לה אח ורע, רעיא מהימנא קדישא. דבר א' מדברו 

לא נפל ארצה"
)ד' תמוז תשנ"ד(. 

האדמו"ר מרחמסטריווקא רבי יוחנן טברסקי זצ"ל: 
''הרבי מליובאוויטש הוא הרבי של כל העולם''

)מפי הגר"נ טברסקי(.

האדמו"ר מקלויזנבורג-צאנז 
רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם זצ"ל: 

''הרבי הוא שר התורה, הוא צדיק אמת, זכיתי לראות את רוח קדשו של הרבי 
בפועל ממש''

)מפי תלמידו הגרא"ב וילנקר(.

רבי יצחק הוטנר זצ"ל
ראש ישיבת 'רבנו חיים' ברלין ונשיא 'מכון ירושלים': 

''הרבי הוא מנהיג הדור''.

רבי יהודה יהושע צדקה זצ''ל ראש ישיבת 'פורת יוסף': 
''גאון ישראל, מורנו ורבנו ועטרת ראשנו, המנהיג הרוחני של בית ישראל''

)כ"ג אד"ש תשד"מ, מתוך הקדשתו לרבי מלך המשיח שליט"א בספרו 'קול יהודה'(.

רבי דוד הכהן ה'נזיר' זצ"ל,
תלמידו המובהק של הראי''ה קוק זצ"ל: 

''הרבי מנהיג דורנו! המאור הגדול והקדוש לרבבות אלפי ישראל''
)מתוך הספר ימי מלך ע' 1146(.

האדמו"ר מערלוי רבי יוחנן סופר זצ"ל: 
"צדיק הדור, פאר הדור והדרו, גאון ישראל וקודשו, נזר דורנו, מופת הדור, רוח 

הקודש גלויה, צדיק יסוד עולם, שר התורה"
)מתוך הספר 'כבוד חכמים'(. 

רבי שלמה גורן זצ"ל הרב הראשי לישראל: 
''לא הניח כמותו בעולם, בגדולתו בתורה, במנהיגותו ולא קם כמותו גם בדורות 

הקודמים, עטרת ישראל''
)מתוך מכתב ברכה שכתב לרבי מלך המשיח שליט"א, י"א ניסן תשל"ב(.

רבי שאר ישוב כהן זצ"ל בן ה'נזיר' ראב"ד ורבה של חיפה: 
''רבן של כל בני הגולה, הוא "אתפשטותא דמשה" בדורנו, תופעה חד פעמית 
דורנו,  צדיק  ישראל,  בני  ראש  ישראל.  כלל  היום  היה  לא  הרבי  בלי  בדורות! 
כל הציבור רואה את הרבי כנשיא הדור. זכורני שישבתי בהתוועדות של הרבי 
בבלי  התלמוד  כל  את  הקיף  הרבי  שבת,  מסכת  על  סיום  עורך  אותו  ושמעתי 
וירושלמי, ראשונים ואחרונים, וגם בתורת הנסתר, וכך זה נמשך שעות ארוכות, 
ללא ספר, ללא רשימה, הכל בע"פ! זוהי תופעה שלא נתקלתי בה מעודי, דבר 

שמחוץ לגדרי הטבע! זוהי תופעה שאין לה אח ורע בדורנו!"
)'כפר חב"ד' גיליון מס' 362(.

רבי דוד אברהם מנדלבוים זצ"ל ראש ישיבת 'חידושי הרי''ם': 
הק'  עיניו  הדורות!  פלא  היא:  הרבי  על  לכתוב  שאפשר  היחידה  ''ההגדרה 

משוטטות בכל ורואות הכל מסוף העולם ועד קצהו!''.

רבי אליעזר סילבר זצ''ל נשיא אגודת הרבנים דארה"ב וקנדה: 
אליהו  התשבי,  אליהו  הנביא,  אליהו  שמות.  בשלושה  נקרא  הנביא  "אליהו 
הוא  נביא  אותו.  בכל מקום ששואלים  זה שמשיב בהלכה  הוא  הגלעדי. תשבי 
שעונה דברי נביאות. גלעדי הוא גל של אבנים שאף אחד אינו יכול לשנות את 

דעתו. בדור שלנו הרי זה האדמו"ר מליובאוויטש שליט"א"
)י''ב תמוז תש''כ(. 

רבי שמואל אלכסנדר אונסדופר זצ"ל
ראב''ד מונטריאול, קנדה וק"ק 'דברי חיים' פ"ת: 

''הוא נשיא הדור, הכהן העומד המשרת לפני ה' בהנהגה פלאית שלא נראתה. 
צדיק הדור, גדול הדור"

)סיום הרמב"ם מונטריאול, ניסן תשד"מ(.

"הבריח התיכון שמחזיק את היהדות בכל פינות העולם! כאשר שהה כ"ק אדמו"ר 
מקלויזנבורג זצ"ל בבית הרפואה בטקסס, התפעל האדמו"ר מהפעילות של חב"ד 

בטקסס ואמר: "עד כמה גדול כוחו של צדיק האמת שמגיע עד כאן"."
)סיום הרמב"ם אלול תשנ"ב(. 

רבי פנחס הירשפונג זצ"ל רב ראשי וגאב''ד מונטריאול קנדה, 
ראש ישיבת 'מרכז התורה' וראש 'ועד הרבנים': 

לא  מעולם  אבל  בחיי,  ענקים  ראיתי  בלימוד.  כזה  עומק  פגשתי  לא  "מעולם 
בדורנו,  יחיד  הוא  הרבי!  של  קומתו  לשיעור  בגאונותו  שקרוב  מישהו  פגשתי 
ה''',  ''לוחם מלחמות  ונזר החכמה.  הדור, שר התורה  מנהיג  ישראל,  בני  ראש 
גאון ישראל, הוא ה"אתפשטותא דמשה" שבדורנו ואין בלתו, זהו מנהיג ישראל 
אמיתי, שהרי בלעדיו לא יכול להיות לעולם כולו קיום. לא היה אף ענין בכל 
הש"ס והפוסקים שלא ענה לי מיד! אין לזה שום הסבר אנושי, אין לו אח ורע״

)מתוך הספר "ויהי בישורון מלך". 'כפר חב"ד' גיליון מס' 147(. 

רבי יהודה מאיר שפירא מלובלין זצ"ל
ראש ישיבת 'חכמי לובלין' ומייסד תקנת 'הדף היומי': 

בי"ד כסלו תרפ"ט, פנה אל  וורשה  בחתונת הרבי מלך המשיח שליט"א בעיר 
החתן הצעיר הגרי"מ ואמר לו: "נו, אמור משהו". הרבי דיבר עמו בלימוד במשך 
שעה ארוכה, בשקט ובמתינות, תוך כדי שהגרי"מ מקשיב ומעיר מדי פעם הערות 
קצרות. בסיום השיחה פנה הגרי"מ לחמיו של הרבי, אדמו"ר הריי"צ ואמר לו: 

"הרבי מליובאוויטש, לקחתם חתן גאון עולם!". 

רבי משה צבי נרי' זצ"ל ראש ישיבת כפר הרואה: 
''אישיות אדירה שכזו שממש לא קמה כמותה בדורות האחרונים ביהדות העולם. 

זכה לעמוד בראש מערכות ַעם ד' ולהנהיג דורנו ברוב עוז ותפארה''.

רבי נחום פרצוביץ' זצ"ל ראש ישיבת מיר: 
תשל''א,  בשנת  שליט"א  המשיח  מלך  הרבי  עם  מפגישתו  התרשמותו  על 
התבטא: "ראה הקב''ה בצדיקים שהם מועטים עמד ושתלן בכל דור ודור." הרבי 
מליובאוויטש הוא אדם גדול וגאון עצום גם לגבי הדורות הקודמים וכ"ש לגבי 

דורנו זה.

''שיאריך השי''ת 'ימי מלך', הרבי מליובאוויטש, על ממלכתו!''
)ממכתבו לרבי מלך המשיח שליט"א, י''א ניסן תשל''ב(.

רבי שלום משאש זצ"ל רב ראשי דירושלים וקזבלנקה: 
"המאור הגדול, פאר ישראל וקודשו, עמוד התורה והיראה, ראש וצדיק הדור, 

פאר הדור והדרו. אבלו הוא אבלנו, כיון ששקול משה כנגד כל ישראל"
)ממכתביו לרבי מלך המשיח שליט"א, ר"ח חשוון תשל"ה וחודש שבט תשמ"ח(. 

"מנהיגותו וקדושתו אין לה אח ורע בעולם, אין תמורתה ודומה לה, הוא אחד 
כמוהו!  תורה  מרביץ  בדורנו  אין  מקצתי'!  ולא  מיני'  לא  לו,  שני  שאין  ויחיד 
ממרביצי התורה הגדולים שקמו אי פעם לעם ישראל. הוא עמוד התורה של עמ"י 
פשוטו כמשמעו! רבן של כל בני הגולה! בבית חדרי ניצבת תמונה גדולה של כ"ק 

ודמותו הק' נצבת תמיד וחיה לנגד עיני"
)'כפר חב"ד' גיליון מס' 170(. 

רבי יעקב בצלאל ז'ולטי זצ"ל רב ראשי וראב"ד ירושלים: 
"גאון ישראל, עטרת תפארת ישראל, ראש גולת אריאל, "לוחם מלחמות ה'"." 

)ממכתבו לרבי מלך המשיח שליט"א, ד' ניסן תשל"ב(.



האדמו"ר רבי דוד חי אבוחצירא שליט''א ראב"ד נהריה: 
אבוחצירא  שבמשפ'  ע"כ  שליט"א  המשיח  מלך  הרבי  דברי  את  בהזכירו 
שהרבי  "בגלל  הסביר,  באמצע",  וגם  שמאל  ועל  ימין  "על  מופתים  מתגלגלים 
דרך  נהיה, שכל ההשפעה של הדור באה  זה  כך  ]שמתגלגלים מופתים[,  אמר 
הצדיק, צדיק יסוד עולם. כל דור יש צדיק שהכל בא דרכו, גשמיות, רוחניות, 
עצה, תבונה, הכל בא דרך הצדיק, ואם הקב"ה צריך לתת משהו, הכל עובר רק 

דרך הצדיק" )בביקור רבני חב"ד, י"ט כסלו תשע"ה(.

רבי יורם אברג'ל זצ"ל נשיא מוסדות 'רב פעלים': 
להלן מובאים פנינים יקרים כ'טיפה מן הים' משיחות הצדיק אודות הרבי מלך 
המשיח שליט"א: "אנחנו חסידים של הרבי, צריך להתקשר לרבי נכון, להכיר את 
ההנהגות ולקיימן במדויק". "נשמה כמו של קודש הקדשים, הרבי, יורדת פעם 
ב-1000 שנים". "יש לאנשים קושיות על הרבי, אומרים שהוא לא ישן בסוכה, ה... 
מנתיבות וה... מבני ברק )כאן אמר הצדיק דיבורים קשים וחריפים על מתנגדי 
העולם  וארגון  קדושה  ידע  הרבי!  כמו  קם  לא  הזאת?  החוצפה  זו  מה  הרבי(. 

לביאת המשיח ע"י הבתי חב"ד.

היום הצליחו להוציא כבר-250 כרכים מהשיחות שלו! להסביר לאנשים ש''אל 
תגעו במשיחי" ולדעת שיש כללים ''מי שלח ידו במשיח ה' ונקה''. "היה ראש 
כולל שדיבר בשיעור נגד הרבי, דווחו לי על כך וכתבתי לו מכתב: 'אם אתה 
לא חוזר בך עד השקיעה, טוב תעשה אם תכין תכריכים', כי הדברים האלו לא 
מגיעים לשמיים בשתיקה, כמובן שהרב הזה חזר בו.לא אוכל בחיים לשאת ויהיה 
מי שיהיה גם אם יהיה מגדולי הדור, דיבורים נגד הרבי!". "כל מי שביזה את 
הרבי כולם נפלו! אף אחד לא נשאר, קבלו ייסורים קשים מאוד". "הרבי זה נשמה 

ענקית, דבר שלא היה שנים! ב''ה יש נביא בישראל"
)כל הנ"ל ועוד נלקט מתוך ארכיון שיעורי הרב(.

פעם אמר לאחד מבני משפ': ''כל ירידתי לעולם היא כדי לרומם ולפאר את שמו 
של הרבי בעולם''.

רבי יצחק יעקב וויס זצ"ל גאב"ד 'העדה החרדית': 
"כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש הוא יחיד בדור, רבן של כל בני הגולה, צדיק יסוד 

עולם, פטיש החזק, עמוד הימיני".
)ממכתבו לרבי מלך המשיח שליט"א, ו' ניסן תשל"ב(. 

האדמורי"ם מסדיגורא, ביאלא, בוהוש,
לובלין, מחנובקא, מודזיץ' וזוועהיל זצ"ל:

במכתב ברכה משותף לרבי מלך המשיח שליט"א בי"א ניסן תשל"ז כתבו: "גאון 
ישראל וקודשו, שר התורה, חכם הרזים, רבם ומאורם של ישראל, פאר הדור 

והדרו, צדיק יסוד עולם, "לוחם מלחמות ה'"." 

האדמורי"ם מרחמסטריווקא, ביאלא, זוועהיל
וכן רבי ישראל וועלץ ראב"ד בודאפעסט זצ"ל: 

במכתב ברכה משותף לרבי מלך המשיח שליט"א בי"א ניסן תשל"ב כתבו: "עטרת 
תפארת ישראל, ראש גולת אריאל, רבן ומאורם של ישראל, עומד לנס עמו בעוז, 

"לוחם מלחמות ה'" במס"נ, מופת דורנו".

האדמו"ר ממחנובקא רבי אברהם יהושע העשיל טברסקי זצ"ל: 
"גאון ישראל וקודשו, שר התורה, חכם הרזים, רבם ומאורם של ישראל, פאר 

הדור והדרו, צדיק יסוד עולם, לוחם מלחמות ה' במס"נ"
)ממכתבו אל הרבי מלך המשיח שליט"א, י"א ניסן תשל"ז(.

רבי שלמה זוין זצ"ל עורכה הראשי של
ה'אנציקלופדיה תלמודית' וראב''ד רבני חב"ד באה"ק: 
''הרבי הוא גאון הדור שאין כמותו, אין רבי אלא אחד, יחיד בדורו''.

רבי אליהו בקשי דורון זצ"ל הראשל''צ והרב הראשי לישראל: 
''גאון וצדיק דורנו, "לוחם מלחמות ה'", זכה דורנו לאש הקודש. אני לא מכיר 
מי שהשפיע על היהדות כולה כדוגמתו, או מי שכתב ולימד תורה כדוגמתו''. 

)ממכתבו לרבי מלך המשיח שליט"א, חודש מנחם-אב תשמ"ג(.

רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל ראש ישיבת 'אוניברסיטי':
"ישנם גדולי תורה ביהדות, וישנם חכמים מובהקים. אך יש בדורנו גדול הדור, 

עטרת ישראל, צדיק יסוד עולם, הרבי לא רק למדן אלא נשיא. האם אפשר לתאר 
את העולם היהודי ללא ההנהגה של הרבי?! אני רגיל ללמד שיעורים ברבים, אך 
הרבי מצטט במשך שעות ארוכות עשרות רבות של פסוקים ומאמרי חז"ל בע"פ"

)מפי הגר"ח פרוס, ממקורבי הגרי"ד(. 

האדמו"ר מזוועהיל רבי מרדכי גולדמן זצ"ל: 
עד  הדור,  צדיק  הוא  כי  מליובאוויטש  הרבי  על  הכריזו  שבשמים  אעשה  "מה 
עתה חשבתי שגדול הדור הוא פלוני... עתה הראו לי מן השמים שזהו האדמו"ר 

מליובאוויטש".
)מתוך הספר 'צדיק יסוד עולם' ומפי הגר"ד שכטר(.

רבי יהודה יהושע צדקה זצ"ל ראש ישיבת 'פורת יוסף': 
''מנהיג עם ישראל, גאון ישראל וקודשו. יזכה "לתקן עולם במלכות שד"י''

)מתוך הקדשה שכתב לרבי מלך המשיח שליט"א בספרו 'קול רינה', כ"ג אד"ש תשד"מ(.

האדמו"ר רבי מנשה קליין זצ''ל גאב"ד דק"ק אונגוואר: 
"הרבי התעלה לשיא הכי גבוה שילוד אשה יכול להתעלות. צדיק יסוד עולם, 
דמטמרין גלין ליה, דזיו ליה כבר בתיה, זקן שבסנהדרין, ראש גולת אריאל, עוקר 

הרים"
)מתוך הקדשתו לרבי מלך המשיח שליט"א בספרו "משנה הלכות" תשמ"ג, ח"ט(. 

"פאר הדור והדרו, "לוחם מלחמות ה'", נשיא א-ל בתוככי ישראל"
)'משנה הלכות' תשמ"ח, חי"ח(. 

רבי יצחק ידידי' פרנקל זצ''ל ראב"ד ורב ראשי תל אביב: 
"מאורן של  ישראל. האם אפשר למצוא עוד דוגמה של צדיק שכל כולו ממש 

מוקדש לכלל ישראל? אין לו אח ורע!"
)'כפר חב"ד' גיליון מס' 146(.

רבי יצחק פלסקר זצ''ל ראש ישיבת 'שפת אמת' גור: 
"הגאון האדיר, צדיק יסוד עולם, פאר הדור, גדול הדור!".

רבי חיים קרייזוירטה זצ"ל ראב"ד 'מחזיקי הדת' אנטוורפן: 
"ביקרתי את הרבי הרבה פעמים, והנני מעיד עליו שאין רש"י בש"ס שנעלם ממנו 

ואין מדרש בעולם שאינו יודע אותו"
)מפי הגר"ד אליעזרוב זצ"ל, ראב"ד קטמון(.

האדמו"ר מסאמבור רבי אפרים אליעזר הכהן יאלעס זצ''ל ראב"ד 
פילדלפי' ו'נשיא הכבוד' ד'אגודת הרבנים' בארה"ב וקנדה: 

''אדם מרומם מכל העם משכמו ומעלה מכל העם, צדיק האמת, נשמה כללית, 
ראש בני ישראל"

)מדבריו לרבי מלך המשיח שליט"א, התוועדות י"ח ניסן תשמ''ב(.

רבי דוד הלוי יונגרייז זצ"ל ראב"ד 'העדה החרדית': 
"עושר ידיעותיו של הרבי בכל מכמני התורה בנגלה ובנסתר, כפי שלא נמצא 
אצל שום אחד מגדולי ישראל. לא האמנתי שיש בדורנו מקובלים כמו הרבי!" 

)מפי הגרי"מ דייטש זצ"ל(.

האדמו''ר מסאטמר רבי יואל טייטלבוים זצ''ל: 
"נדמה לי כי הבקיא בש''ס הכי גדול בדורנו הוא הרבי מליובאוויטש. ער האט אן 
חד בדורו'דיקען זיכרון ]-יש לו זיכרון של אחד בדורו[, הוא סולם מוצב ארצה 

וראשו מגיע השמימה" 
מפי הגר"א הילפרין, ראב"ד ונשיא 'התאחדות החרדים'(.

רבי מרדכי סאוויצקי זצ''ל ראב''ד בוסטון: 
"מנהיג הדור, גאון ישראל וקודשו"

)מתוך הקדשה שכתב לרבי מלך המשיח שליט"א בספרו 'נר לאברהם' תש"מ(.



רבי אברהם מרדכי הרשברג זצ״ל ראב״ד ורבה
הראשי של מקסיקו ונשיא מרכז הרבנים דאמריקה הלטינית: 

לסוגיא  מסוגיא  עברה  השיחה  הלילה.  כל  כמעט  עמו  וישבתי  אליו  "נכנסתי 
זאת.  לתאר  קשה  ממש  מבהילה.  היתה  וגאונותו  ועוד,  בירושלמי,  בקדושים, 
נותרתי בהתפעלות עצומה. מעולם לא נפגשתי עם גדולה עצומה כזאת בתורה, 
וזכיתי להיפגש ולשוחח עם גאונים רבים ומפורסמים בדור הקודם. זה היה משהו 
שלא מעלמא הדין. הוא מנהיג בחסד עליון. עלינו להתמסר במסירות נפש לכל 

העניינים שהוא דורש מאיתנו! שר התורה, רבן של ישראל"
)'כפר חב"ד' גיליון מס' 158(.

רבי שמחה עלברג זצ''ל יו''ר אגודת הרבנים דארה"ב: 
"מנהיג ישראל! אפשר להיות אדם גדול מאד גאון וצדיק, אבל לא מנהיג, הרבי 
מליובאוויטש הוא מנהיג. הרבי הוא נביא בפועל! הרבי בעוצם גדולתו העל-
טבעית אינו שייך לדור יתום שלנו, הוא זה שהקים בדורנו עולה של תורה בכל 
העולם במידה שאין דומה לה. אב ואם לכלל ישראל, יחיד הדור, גאון התורה, 

רעיא מהימנא, רבן של ישראל"
)מתוך מאמר שפרסם בגיליון התורני 'פרדס', ומתוך הקדשתו לספר 'כבוד חכמים'(.

רבי יצחק אייזיק ליבעס זצ"ל ראב"ד 'איגוד הרבנים' ארה"ב: 
זכינו להכיר הרבה מגדולי ישראל,  "הרבי הוא גאון עולם ממש, מנהיג דורנו. 
אבל התאחדות של מעלות נפלאות באדם גדול אחד, לא ידענו ולא שמענו אלא 

בכ"ק הרבי מליובאוויטש".

האדמו"ר מפיטסבורג רבי אברהם אבא לייפער זצ"ל: 
"צדיק הדור, צדיק יסוד עולם, גדול שבענקים שהרים את דגל התורה".

רבי הלל מדלי' זצ"ל ראב"ד
דק"ק 'שומרי הדת' אנטוורפן ומראשי 'תנועת המזרחי': 

"הכרתי הרבה גדולי תורה מהדור הקודם, אבל גדול כמו הרבי מעולם לא ראיתי. 
דברים ששאלתי הרבה מגדולי ישראל ולא יכלו לענות והרבי עונה מיד בבהירות, 

בקי בכל מכמני ַספרות ישראל מהתלמודים ועד חידושי דורנו"

רבי משה נתן נטע לעמברג זצ"ל גאב"ד מאקאווא: 
"גדול בענקים, יחיד בדור, צדיק הדור, איש אלוקים. דורי דורות לא ראינו דבר 

כזה. אשרי דור זה שהרבי מליובאוויטש שרוי בתוכו"
)מתוך הספר 'כבוד חכמים', תשמ"ב(.

רבי ישראל זאב גוסטמן זצ''ל
מדייני וילנא וראש ישיבת 'נצח ישראל': 

"הרבי מליובאוויטש הוא יחיד בדורו, גאון ישראל, מקים עולה של תורה ותשובה 
בכל קצוי תבל"

)מתוך הספר 'כבוד חכמים'(.

רבי חיים דוד הלוי זצ"ל ראב"ד ורב ראשי ת"א-יפו: 
"פאר הדור, צדיק הדור, חסידים מכירים ברבי כחי וקיים, אני חסיד של הרבי 
צדיקים  על  הביטויים שאומרים  את  עליו  לומר  אי אפשר  חי!  ומרגיש שהרבי 

שאינם בין החיים! הרבי חי וקיים איתנו, ממשיך לפרנס ולהזין את הדור"
)מדבריו בביהכ"נ 'גאולת ישראל', כ' חשון תשנ"ה(.

רבי שמואל טוביאס זצ"ל מגדולי רבני בית רוז'ין
וראש ישיבת 'דרכי חיים-מרדכי': 

בדרשותיו היה הגאון מצטט הרבה מדברי הרבי מלך המשיח שליט"א, בדברו על 
בעיות הכלל, פרסם תמיד את דעת קדשו בעניינים אלו. כאשר ֶשַאלֹו מאן דהו 
״הרי כבוד-הרב אינו נמנה על חסידי ליובאוויטש״ ענה: ״דעת תורה של מנהיג 

הדור חייבת להתפרסם בכל העולם״.

רבי מאיר מאזוז שליט"א ראש ישיבת 'כסא רחמים': 
הגר"מ העניק מכתב הסכמה לקבלת הספר החשוב 'יש נביא בישראל', העוסק 
וז"ל:  נבואותיו.  ובהתממשות  המשיח  ומלך  הדור  נביא  הוא  שהרבי  בהוכחות 
"לכבוד הרה"ג רפאל חרותי שליט"א קראתי את ספרך 'נבואת הגאולה' אתמול 

בנשימה עצורה. יישר כח על הסגנון, על התוכן ועל העריכה". 

נבואתו של האדמו"ר מליובאוויטש שביום פורים  נתקיימה  "במלחמת המפרץ 
תגמר המלחמה"

)מתוך הקדמתו לספר 'מעין חכמה'(. 

"גאון עולם, צדיק שאפשר לומר שלא קם כמוהו. יחיד בדורו, אביהן של ישראל. 
הרבי ַצפה למרחוק והזהיר ע"כ כבר לפני שלושים שנה, וכל מה שאמר, כאשר 

אמר - כן היה. היום אנו רואים את נבואתו מתגשמת"
)ממכתבו, כ"ה טבת תשנ"ט(.

רשימה חלקית! אין בסדר הרשימה על מנת לקבוע את גדולתם של הרבנים

עכשיו נשאר לנו רק לקבל את פניו של מלך המשיח ולקבל עלינו את מלכותו* בהכרזת הקודש:

*כידוע העניין ש'אין מלך בלא עם' וכמו שנהגו לאורך כל הדורות שבכדי שהמלך יוכל למלוך על העם נצרך שהעם יקבל את מלכותו וכפי שכתוב על 
מלכי בית דוד בכלל ובפרט על מלך המשיח - בן דוד, שהעם הי' מכריז לפניהם 'יחי המלך' ו'יחי אדוני המלך דוד לעולם' ועוד..

וראה בהרחבה בשיחת קודש ב' ניסן ה'תשמ"ח ושיחת ש"פ תולדות ה'תשנ"ב. )נמצא בספר דבר מלכות( 

לזכות הת' מנחם מענדל שי' גנני לרגל הגיעו לגיל מצוות, שיזכה לגרום נחת רוח רב לרבי מלך המשיח שליט"א ולהתגלותו המיידית לעין כל!
להזמנות: m0559770185@gmail.comולזכות נשמת הגה"ח הרב ישראל הלפרין זצ"ל גדול מפרסמי האמונה ש"דין הוא מלכא משיחא" ומחשובי רבני ושלוחי חב"ד בארה"ק

כל הנ"ל נלקט ונערך מתוך: גיליונות 'בית משיח'. חב"דפדיה. ומתוך הספרים: 'שמן ששון 
מחבריך' להגרשד"ב וולפא. 'נשיאים ובני דורם'. 'יש נביא בישראל'. 'הרבי ויהדות ספרד'.


