
בשבח והודיה להשי"ת, הננו להגיש לקהל מחבבי התורה 
בהילולא  לגואלנו,  קרן  "צמיחת  הקונטרס  את  ולומדיה 
של  וענינו  מהותו  אל  קטנה  הצצה  המהוה  יוחאי",  דבר 
יוכל  זו  בחוברת  דרשב"י.  הילולא  יומא   - בעומר  ל"ג 
הקורא להנות ולהתענג מטעימה אמנם קטנה בכמות, אך 
גדולה באיכות, מרעיונותיה הנשגבים של תורת החסידות 

בנושא.

כפי  בשלימותם  הובאו  לא  הביאורים  למודעי:  וזאת 
שנאמרו ונדפסו ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח. 
אלא עובדו ע"י חברי המערכת - כך שגם מי שאינו רגיל 
להבין  יוכל  אד"ש  כ"ק  ומאמרי  שיחות-הקודש  בסגנון 
פשוטם של דברים. ייתכן שנפלו אי אילו טעויות בהבנת 
שיתקשה  מי  כן,  על  אשר  יבין.  מי  ושגיאות  הדברים, 
כפי  הדברים  במקורי  שיעיין  מוטב   - הדברים  בהבנת 

שנסמנו בסוף הביאור, ויונעם לו.

*

זכינו, ובדורנו בישר לנו נשיא ישראל - הוד כ"ק אדמו"ר 
מלאכת  את  סיימו  שכבר   - מליובאוויטש  המשיח  מלך 
הגיע  וכבר  נידחת  הכי  לפינה  עד  העולם,  וזיכוך  בירור 

הזמן שנזכה לחזות בגאולה האמיתית והשלימה.

היות ורבו השואלים בענין זה: מהי תוכנה ומשמעותה של 
בשורה זו? האם אין זו אלא משאלת-לב, ותו ליכא? מה 
משמעות בשורה זו בעבודת ה' היום יומית? ועוד כהנה 
וכהנה - על כן באנו בזה במדור מיוחד: 'משנת הגאולה' 
והוא סיכום כללי המלוקט משיחותיו של הרבי בענין זה.

ויהי רצון שעל ידי ההוספה בלימוד החסידות - פנימיות 
רבי  האלוקי,  התנא  ידי  על  להתגלות  שהחלה  התורה, 
שמעון בר יוחאי, נזכה תיכף ומיד לקיום היעוד "ומלאה 
הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" ונזכה ללמוד תורה 

מפיו של משיח צדקנו במהרה בימינו ממש.

מערכת 'לכשיפוצו מעיינותך'

איש אלוקים קדוש הוא .............. 4 

התנא  בנשמת  האלוקות  התאחדות  סוד 
האלוקי רבי שמעון בר יוחאי | "וזה שמו אשר 
יקראו ה' צדקנו" - נשמתו המופלאה של מלך 

המשיח שהאירה בגלוי אצל רשב"י

עת גילה סוד נסתרים ................ 8

יום ל"ג בעומר הוא יום מתן תורה של פנימיות 
התורה | מני אז נתגלתה מעיינותיה של תורת 

הנסתר | תולדות התגלות פנימיות התורה

לפני רשב"י לא חרב הבית ......... 14

משנת הגאולה  ......................... 16 

משנתו הסדורה והתבטאויותיו המיוחדות של 
המשיח  מלך  מליובאוויטש  אדמו"ר  כ"ק  הוד 
על-דבר ביאת משיח בדורנו והגאולה הקרובה 

לבוא מיד!

פסק דין ................................. 25



על רשב"י נאמר בזוהר הקדוש שהוא "פני האדון ה'" - 
הייתכן לומר כך על נברא? | סוד התאחדות האלוקות 
בנשמת התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי | "וזה שמו 

אשר יקראו ה' צדקנו" - נשמתו המופלאה של מלך 
המשיח שהאירה בגלוי אצל רשב"י

בני  "ראיתי  עצמו:  על  רשב"י  שאמר  נוראים  שבחים  הקדוש  ובזוהר  בגמרא  מצינו 
עלייה והן מועטין אם אלף הן אני ובני מהן אם מאה הם אני ובני מהן אם שנים הן אני 
ובני הן1", "אנא סימנא בעלמא2" היינו שמציאותו של רשב"י בעולם היא סימן לגילוי 

הבורא יתברך.

עולם כרשב"י להתפאר  יסוד  יכול צדיק  כיצד  גדולה,  דברים אלו מעוררים תמיהה 
ולשבח את עצמו?

יתירה מזו, מצינו שקראו עליו תלמידיו את הפסוק ". . את פני האדון ה'" ואמרו3: "מאן 
פני האדון ה' - דא רשב"י"! והדברים תמוהים.

אמנם, גם גדולי ישראל התחבטו בהבנת הדברים, עד שהגאון היעב"ץ בספרו "מטפחת 

1. סוכה מה, ב.

2. זוה"ק חלק א', רכה א.

3. זוה"ק חלק ב' פר' בא לח.
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ספרים" מציע לשנות הגירסא ל"מאן את פני האדון הוי'", ויתפרש כדוגמת דרשת חז"ל 
"את הוי' אלוקיך תירא" אלו תלמידי חכמים. וגם לאחר התיקון לא נחה דעתו.

אך חכמי הקבלה לא הסכימו לדבריו )רק שלימדו עליו זכות, שלא נאמרו הדברים 
אלא כנגד בני דורו מכת ש"צ, שעל ידי לימודם המעוות בספר הזוהר הניחו יתד ופינה 

לכפירתם, ה"י(. וממילא, הגירסא בזוהר נותרת על כנה4.

וצריך להבין, הייתכן לקרוא לנברא בשר ודם בכינויים ושבחים שנאמרו על הקב"ה?

תורת החסידות מאירה ומבארת את הדברים באור מיוחד, על פי פנימיות הענינים5.

שני סוגים בנשמות

להבנת הדברים, מקדימים רבותינו נשיאי חב"ד6 ומבארים את ההבדל שבין שני סוגי 
נשמות - נשמות שמקורן בעולם ה"אצילות" ונשמות שמקורן בעולמות שלמטה ממנו 

- בריאה, יצירה, עשיה ]= בי"ע[.

"סדר ההשתלשלות" הוא סדר ירידת האור האלקי למטה, בצמצום אחר צמצום, עד 
במדרגה  התחתון  והוא  ממש,  והחומרי  הגשמי  הזה"  "ה"עולם  ממנו  נברא  שבסופו 
שאין תחתון למטה ממנו"7. בסדר השתלשלות ישנם עולמות רבים, אך עיקר הירידה 
מהגילוי האלוקי הנעלה עד לעולם הזה נפעלת בארבעת העולמות "אצילות, בריאה, 

יצירה, עשיה". 

לגמרי  מאוחד  זה  עולם  האחרים.  העולמות  ומיוחד משלושת  נפרד  האצילות  עולם 
ורק הגילוי האלוקי הוא  - אך  נפרדים  נבראים  בו כל מציאות של  ואין  עם הקב"ה, 
שמאיר שם ואפס בלעדו. ולכן "לא יגורך רע", אין שם נתינת מקום למציאות של היפך 
הקדושה. אך בעולמות הנמוכים יותר, בהם מתחילה מציאות העולמות, ישנה נתינת 

מקום למציאות נפרדת, ויתירה מזו - שמנגדת, כביכול, לקדושה.

הנשמות ששרשן בעולמות בי"ע, אפילו נשמות הצדיקים הגדולים ביותר, יש אצלם 

4. הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח )לקו"ש  ח"ב עמ' 510( מקיים גירסא זו ומוצא לה 
חבר גם ב'נגלה' דתורה, בירושלמי, וזלה"ק: "ראיתי בעלי נגלה מקשין ע"ז, וברעש גדול: היתכן 
וכו' וכו' אבל מפורש כעין זה גם בנגלה דאורייתא, והוא בירושלמי בכורים פ"ג ה"ג: והוי' בהיכל 

קדשו דא ר' יצחק בר' אלעזר בכנישתא מדרשא דקיסרין".

5. בכל הבא להלן ראה מ"ש הרשד"ב וולפא שליט"א בספר "ותורה יבקשו מפיהו" פרק ח', וש"נ.

6. ע"פ מאמר בעל התניא )מאמרי אדה"ז תקס"ד ע' קו(. ומאמרים רבים המבוססים עליו )ראה 
מאמר ד"ה להבין מ"ש בזוהר, ש"פ תבוא תשי"ז. וש"נ(.

7. תניא, לקוטי אמרים פל"ו.
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שאותה  מציאות  של  ענין  דדקות(  בדקות  )ולו 
ככולם  )רובם  אלו  נשמות  ולכן  לבטל,  צריכים 
ולהשפיל  להתבטל  היא  עבודתן  הנשמות(  של 
את עצמן, על מנת שיהיו כלי ריק בו ישכון האור 

האלוקי;

אך הנשמות דאצילות - שכל מציאותן מאוחדת 
לגמרי עם הקב"ה - גם בירידתן למטה לא חל כל 
שינוי בדביקותן בו יתברך, ומלכתחילה אין להם 
כל ענין מלבד גילוי אלקותו ית' בעולם. ולכן הרי 
סימנא  "אנא   - על המציאות דלמעלה  'סימן'  הן 

בעלמא".

הביאור - רשב"י מאוחד עם השי"ת

על פי זה יובן דשפיר מה שרשב"י יכול היה לומר 
כי )בשונה  וכו',  ובני"  "אנא סימנא", "אם שנים הם אני   - על עצמו ביטויים שכאלו 
הקב"ה,  של  התנשאותו  היא  והתנשאותו  דאצילות",  "נשמה  היה  צדיקים(  משאר 
ובלשון כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע8: "מפני שלא הי' מציאות לעצמו כלל, והרוממות הוא 

רוממות אלקי".

ויתיישב היטב גם לשון הזוהר שקראו עליו "מאן פני האדון הוי'", שהרי אינו מציאות 
לעצמו כלל ולכן הוא אכן מאוחד בתכלית עם השי"ת.

יחידי סגולה ממש,  בודדים  זו דרך הרגיל אצל הצדיקים. רק צדיקים  כפשוט שאין 
שהם נשמות דאצילות, ענינם הוא הדביקות והאחדות באופן של "אנא סימנא בעלמא", 

ולהם ניתנה היכולת )ואדרבה - נדרש מהם( להתרומם ולהתנשא.

בנשיא הדור ישנה הארה מנשמתו של משיח

בו  שתאיר  זכה  הוא  ברשב"י.  היה  הצדיקים  שאר  לגבי  יותר  ופנימי  מיוחד  חידוש 
"הארת אורו של משיח"9.

על ימות המשיח אמרו חז"ל10: "עתידין צדיקים שנקראין על שמו של הקב"ה, שנאמר: 

8. ספר המאמרים תרפ"ז עמ' ק"ג.

9. ע"פ הערה 81 בדבר מלכות ש"פ משפטים התשנ"ב.

10. ב"ב ע"ה, ב.

.....................................
יחידי  בודדים  צדיקים  רק 
סגולה ממש, שהם נשמות 
הוא  ענינם  דאצילות, 
באופן  והאחדות  הדביקות 
סימנא בעלמא",  "אנא  של 
היכולת  ניתנה  ולהם 
מהם(  נדרש   - )ואדרבה 

להתרומם ולהתנשא.
.....................................
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כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו". מלך המשיח עצמו יקרא על 
שמו של הקב"ה, דכתיב11: "וזה שמו אשר יקראו ה' צדקנו”.

בימות המשיח תתגלה אחדותו של הקב"ה בכל הבריאה. מלך המשיח, המאוחד בעצמו 
לגמרי עם הקב"ה12, יגלה ויפעל בעולם כולו את הביטול הגמור להקב"ה. לכן על ידו, 

יקראו כל הצדיקים )"ועמך כולם צדיקים"( על שמו של הקב"ה.

אמנם, בכל דור, גם בזמן הגלות, מתגלה מעלה זו אצל 'נשיא הדור' - 'צדיק הדור'. 
אצל צדיקים אלו קיים גילוי אור אלקי מעין ובדוגמת האור האלוקי דימות המשיח13. 

רשב"י, שאצלו האיר אור זה, נקרא גם בזמן הגלות בשמו של הקב"ה.

חב"ד14,  החסידות  תורת  נשיאי  הם  האחרונים  ובדורות  הדורות,  נשיאי  כל  כן  כמו 
שתפקידם לגלות את הקב"ה בעולם הזה הגשמי, על ידי שמפיצים את פנימיות וסודות 
התורה, החל מתקופת האריז"ל שאמר כי "מותר ומצווה לגלות זאת החכמה", והמשכו 
זו אף לאנשים פשוטים ביותר, ולאחר מכן בנשיאי  בתקופת הבעש"ט שהפיץ תורה 
עם  ההתאחדות  מאיר  אצלם  שגם  האנושי,  בשכל  גם  זו  חכמה  החדירו  אשר  חב"ד, 
הקב"ה בתכלית15, והם כסימנא בעלמא על המציאות דלמעלה, שמפיצים ומלמדים 

פנימיות התורה בהרחבה כהכנה לקיום היעוד "ומלאה הארץ דעה את ה'".

11. ירמי' כג, ו.

12. כדברי הצמח צדק אודות משיח צדקנו )דרך מצוותיך סוף מצוות מינוי מלך( "במשיח נתת 
אתה הא"ס בעצמו”.

13. וכמו האבות, "שהטעימם הקב"ה בעוה"ז מעין העוה"ב" )ב"ב ט"ז, ב(.

כי,  המשיח,  לביאת  הכנה  הוא  הרביים  של  שענינם  "כידוע  תש"י:  שמיני  ש"פ  שיחת  ראה   .14
בשר  בעין  אלקות  )"וראו"(  שיראו  היינו,  בשר",  כל  וראו  ה'  כבוד  "ונגלה  כתיב  המשיח  בביאת 
גוף גשמי הנראה לעיני  וההכנה לזה נעשית עי"ז שדבר ה' מתגלה לכאו"א באמצעות  הגשמי, 

בשר פנים אל פנים". וראה גם מאמר ד"ה שובה ישראל תשל"ט.

15. ודוגמא לכך - מהמסופר אודות אדמו"ר הזקן, שמידי ערב ש"ק היה נרדם מאליו וממילא, 
מפני שאז הוא זמן שינה למעלה. וכידוע מעלת השינה בספרים הקדושים וכו'.



במעמד מתן תורה ניתנה לעם ישראל 
מה  “כל  כולל  כולה,  התורה  כל 
שתלמיד ותיק עתיד לחדש – הכל ניתן 
התורה  פנימיות  גם  מסיני”.  למשה 
לאחר  אולם  תורה,  במתן  כבר  ניתנה 
זה של התורה  נשאר חלק  מתן תורה 
הציבור,  של  רובו  מרוב  ונעלם  נסתר 
על שם כך הוא קיבל את הכינוי “תורת 

הנסתר”.

גילוי פנימיות התורה – ידיעת אלקות 
השלימה,  בגאולה  יהיה  בשלימות,   -
השני  לפסוק  )בפירושו  רש”י  שכותב  כמו 
להופיע  מאתו  “מובטחים  השירים(  בשיר 

טעמיה  סוד  להם  לבאר  עליהם  עוד 
להלכה  ונפסק  צפונותיה”.  ומסתר 
פי”ב  מלכים  )הל’  לרמב”ם  תורה  במשנה 

לא  הגאולה(  בזמן   -( הזמן  “ובאותו  ה”ה(: 

יהיה שם לא רעב ולא מלחמה . . ולא 
יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את 
ה’ בלבד. ולפיכך יהיו ישראל חכמים 
הסתומים  דברים  ויודעים  גדולים 
האדם”.  כח  כפי  בוראם  דעת  וישיגו 
 - ה’”  את  ב”לדעת  שיעסקו  היינו 
להשיג ולהבין עניני אלקות, מה שעד 
“סתום”  בבחינת  היה  הגאולה  זמן 
ונעלם, אולם בהגיע עת הגאולה – זה 

יתגלה.

ככל שהלכו הדורות והתקדמו לקראת 
משמים  ניתן  כך  השלימה,  הגאולה 
רשות ואפשרות לגלות יותר ויותר את 

פנימיות התורה.

ב'תמ"ח - מתן תורה
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לימוד  והאמוראים  התנאים  בימי 
פנימיות התורה היה עדיין נסתר והיו 
רק בודדים שעסקו בזה. וכך כותב רבי 
התניא  בספר  מליאדי  זלמן  שניאור 
הקבלה  חכמת  “כל  כ”ו(:  סימן  )אגה”ק 

מכל  ונעלמה  בימיהם  נסתרה  היתה 
תלמידי חכמים, כי-אם ליחידי סגולה, 
ואף גם זאת בהצנע לכת ולא ברבים, 

כדאיתא בגמרא”1. 

פסחים  א.  יג,  ב.  יא,  חגיגה  ראה   .1
קיט, רע”א. קידושין עא, א.

יא- הל’  פ”ב  התורה  יסודי  )הל’  ברמב”ם  גם 
זה  חלק  לימוד  על  הגבלות  מצינו  יב( 

בתורה: “ציוו חכמים הראשונים שלא 
אחד  לאיש  אלא  אלו  בדברים  לדרוש 
בלבד, והוא שיהיה חכם ומבין מדעתו 
הם  עמוקים  דברים  אלו  דברים   .  .
ראויה  ודעת  דעת  כל  ואין  למאד  עד 
לסובלן . . כך אמרו חכמים . . דברים 
ללבושך  יהיו  עולם  של  כבשונו  שהן 
אותם  תדרוש  ואל  לבדך  לך  כלומר 

ברבים”.

ג'ת"ת - תחילת תקופת התנאים

רבי שמעון בר יוחאי

כבר באותו דור, היה בולט רבי שמעון 
בר יוחאי במעלתו ובקדושתו העצומה 
התנאים.  חבריו  שאר  פני  על  גם 
בגמרא )סנהדרין צז, ב( מובא: א”ר ירמיה 
משום רשב”י ראיתי בני עלייה )- צדיקים 
במדריגה מאוד גבוהה( והן מועטין, אם אלף 

הם - אני ובני מהם, אם מאה הם - אני 
ובני  אני   - הם  שנים  אם  מהם,  ובני 

הם”!

של  וביטולו  קדושתו  גדלה  כך  כל 
הקדוש  שבזוהר  עד  להקב”ה,  רשב”י 
)שמות לח, א( נאמר על הפסוק “יראה כל 

פני  “מאן   – ה’”  האדון  פני  את  זכורך 
האדון ה’?  - דא רשב”י”.

בפניו  נפתחו  ומשמים  זכה  רשב”י 
הנביא  אליהו  התורה.  סודות  שערי 
היה מגיע ולומד עימו את תורת הסוד. 
רשב”י גם כתב ברוח הקודש את ספר 
הזוהר. במספר מקומות בספרו2, הוא 
אף כותב במפורש, שמשמים לא נתנו 
רק  התורה  סודות  את  לגלות  רשות 
בעומר  ל”ג  וביום  לבדם,  ולחבריו  לו 
גילה  רשב”י,  של  הסתלקותו  יום 
סודות תורה מופלאים שנכתבו על ידי 

תלמידיו.

2. ח”א צו, ב. ח”ב ט, א. ח”ג קנט, א. 
ועוד.

ה'רצ"ד - האריז"ל

חיבורא  “בהאי  נאמר  הזהר  בספר 
בי’  יפקון  הזהר(  ספר  )דאיהו  דילך 
שדווקא  כלומר  ברחמין”,  גלותא  מן 

)ספר  התורה  פנימיות  לימוד  ידי  על 
הזהר( עתידים ישראל להגאל.
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ז”ל  האר”י  תורת  שאף  כן,  אם  מובן, 
מתהליך  חלק  הינם  בעולם  ופעולתו 

הגאולה.

“ובני  הפסוק  שתרגום  הסביר  הרבי 
ישראל יוצאים ביד רמה”, שהוא “ובני 
על  רומז  גלי”,  בריש  נפקו  ישראל 
שלבי הגאולה שעל ידי לימוד פנימיות 
היא  “בריש”,  המילה  דהיינו,  התורה. 
ומפרסמי  מגלי  של  התיבות  ראשי 
שאר  בין  כאשר  התורה.  פנימיות 
מונה  התורה  פנימיות  לימוד  מפיצי 
האר”י  את  אף  מליובאוויטש  הרבי 
שראשי התיבות של שמו )רבי יצחק בן 
שלמה( הם אותיות של מילת “בריש”.

אחר  שישי  שביום  מסופר,  כן  כמו 
עם תלמידיו,  הולך  האר”י  היה  חצות 
ז”ל  האר”י  שאל  הפעמים  באחת 

לשבת,  לירושלים  לנסוע  דעתם  את 
מהלך של שעות ארוכות. התלמידים, 
עם  יחד  לנסוע  שברצונם  הסכימו 
ביקש  חלקם  אך  לירושלים.  רבם 
לגשת ולשאול רשות מנשותיהם לפני 
אמר  האריז”ל  זאת  כששמע  הנסיעה, 
להבאת  רצון  עת  הם  הפסידו  שבזאת 
הגאולה השלימה כי באם היו מתרצים 
כולם ללכת יחדיו לירושלים היתה אז 

ביאת גואל צדק.

החל מתקופתו של האריז”ל מותר היה 
לפרסם תורה זו כפי שאמר האריז”ל3 
שדוקא בדורות אלו האחרונים “מותר 

ומצוה לגלות זאת החכמה”.

לשער  הרח”ו  הקדמת  ראה   .3
בהוספה  ג”כ  )נדפסה  ההקדמות 
אדמו”ר  לכ”ק  החיים  עץ  לקונטרס 

)מהורש”ב( נ”ע(. ועוד.

ה'תנ"ח - הבעש"ט

 - הכללית  החסידות  תורת  גילוי 
התחלת התנוצצות אורו של משיח. 

ביום י”ח באלול שנת תצ”ד, בו מלאו 
שנים,  ושש  שלושים  טוב  שם  לבעל 
להתגלות  השילוני  אחיה  אותו  ציווה 
בעיר  לראשונה  התגלה  והוא  בעולם 
שם  הבעל  החל  מכן  לאחר  טלוסט. 
טוב לפרסם את שיטתו על ידי מסעות 
בפדיון  בעיקר  עסק  תחילה  ונדודים. 
שמים  ויראת  התורה  חיזוק  שבויים, 
במסגרת  התורה.  פנימיות  והפצת 
קיטוב,  בהורדנקא,  ביקר  נסיעותיו 
נמירוב, שריגרד שבגליציה ופודוליה, 

בפולנאה, שדה לבן, זסלב שבווהלין.

בשנת ת”ק, עבר הבעל שם טוב לעיר 

סביבו  להתרכז  החלו  שם  מז’יבוז’, 
ביניהם  ומעריצים,  חסידים  אלפי 
גדולי תורה רבים וצדיקים מפורסמים. 
הבעל שם טוב היה לומד עם תלמידיו. 

הבעל  עשה  תק”ז  שנת  השנה  בראש 
עד  והגיע  נשמה  עליית  טוב  שם 
להיכלו של מלך המשיח. שאל הבעל 
“אימתי  המשיח:  מלך  את  טוב  שם 
ענה  אדון(  יבוא  מתי   =( מר”  קאתי 
מעיינותיך  “לכשיפוצו  המשיח:  לו 
תורת  מעיינות  על  כשכוונתו  חוצה”, 
החסידות, אותה גילה הבעל שם טוב.

המגיד  בדרכו  המשיך  אחריו 
ממעריטש.
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את  שגילה  הראשון  היה  התניא  בעל 
היא  שנקודתה  חב”ד,  חסידות  שיטת 
לא  להישאר  צריכים  אלקות  שעניני 
ויתלבשו  שירדו  גם  אלא  באמונה  רק 
של  הענין  תחילת  זהו  )אגב,  בשכל. 
- השכל הוא הרובד  דירה בתחתונים 
הגבוה ביותר של הנבראים הגשמיים - 

העולם התחתון ביותר(.

אפשר לציין באופן מיוחד את י”ט כסלו 
תקנ”ט, עת יצא מהמאסר בו ישב בשל 
הקטרוג שהתעורר עליו על כך שגילה 
וידוע  התורה.  בפנימיות  חדש  רובד 
והמגיד  הבעש”ט  שרבותיו  הסיפור 
ממעזריטש באו מעולם האמת לבקרו 
כשיצא  האם  ושאלם  הכלא,  בבית 
לו:  ואמרו  החסידות,  בהפצת  יפסיק 
אדרבה, לכשתצא תאמר יותר!”. ואכן 

מאז יציאתו של אדמוה”ז מתא הכלא 
בי”ט כסלו תקנ”ט, החל לדבר ולומר 
חסידות בהרחבה יותר, עד שזה נחשב 
הפצת  של  העבודה  התחילה  שאז 

המעינות חוצה4.

4. ידוע שבזמנו של המגיד ממזריטש 
החסידות  תורת  על  קיטרוג  היה 
ע"י  זאת  ביטל  הזקן  והאדמו"ר 
בכך  ירצה  שהמל  מכך  משל  שנתן 
שבכתר  היקרה  האבן  את  שיטחנו 
המלך יתנו לבנו החולה ללגום ממנה 
ובלבד שיבריא ובנ"י זקוקים לרפאה 

והחסידות תרפא אותם. 

משל  התניא  בעל  של  בדורו  אמנם 
הפיץ  הוא  דהרי  הועיל  לא  זה 
חסידות בצורה רחבה ומבוארת  ולא 
כפירורים מהאבן שבכתר המלך וזהו 
כהכנה  חסידות  לימד  שהוא  כיוון 
קיטרוג  היה  זה  ועל  המשיח  לימות 
)עפ"י  כסלו.  בי"ט  ונתבטל  נוסף 
ח"ל  מליובאוויטש  האדמו"ר  שיחת 

לפרשת וישלח בלקו"ש(.

ה'תק"ה - אדמו"ר הזקן, בעל התניא

שפתח  הראשון  היה  הרש”ב  הרבי 
חלק  רשמי  באופן  ילמדו  בה  ישיבה 
ניכר מהיום את תורת החסידות. הרבי 
הרש”ב גם ידוע בתואר “הרמב”ם של 
שכשדרכו  שום  על  החסידות”,  תורת 
דבר  כל  לבאר  נהג  הוא  הרמב”ם  של 

בצורה ברורה ומסודרת.

של  מאמרים  אמר  הרש”ב  הרבי 
בחסידות  ועמוקים  ארוכים  המשכים 
ביותר  הארוך  ההמשך  ובראשם 
המאמרים  המשך   - החסידות  בתורת 
לאמרו  שהתחיל  שהקדימו”  “בשעה 

בחג השבועות תרע”ב והמשיך לאמרו 
מידי שבת בשבת במשך ארבע שנים. 
עמוקים  ענינים  נתבארו  זה  בהמשך 
ובשפה  החסידות,  בתורת  ביותר 
מלך  שהרבי  עד  ביותר,  פשוטה 
בהתוועדות  זה  על  התבטא  המשיח 
גם  נפלאות  “זהו  תשל”ז:  כסלו  י”ט 
תורת  של  בכלל  הנפלאות  לגבי 
בכלל  חסידות  על  ואם  החסידות, 
של  מתורתו  טעימה  שהיא  נאמר 
משיח, הרי שהמשך זה הוא תורתו של 

משיח ממש!”.

ה'תרכ"א - אדמו"ר הרש"ב - רבי שלום דובער מליובאוויטש 
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רבות,  לשפות  חסידות  ספרי  תרגם 
שאינו  למי  אף  זו  תורה  להפיץ  החל 
אידיש(,  )או  הקודש  לשון  את  מבין 
ייסד סניפים נוספים של ישיבות  הוא 
כחלק  לומדים  בהם  תמימים,  תומכי 

עיקרי בסדר היום את תורת החסידות, 
מכריע  שלב  התקדם  העולם  ובכך 
בהכנתו לזמן שבו “מלאה הארץ דעה 

את ה’ כמים לים מכסים”..

ה'תר"מ - הרבי הריי"צ, רבי יוסף יצחק מליובאוויטש

עם עלותו לכס הנשיאות הכריז הרבי 
לגאולה  שיזכה  הדור  הוא  דורנו  כי 
את  לסיים  היא  ועבודתינו  השלימה, 
בגלות.  שנותרו  האחרונים  הדברים 
וחסידות  יהדות  ולהפיץ  ללכת  עלינו 
יהיה  לא  אשר  עד  בעולם  מקום  בכל 
תורת  תגיע  לא  בו  בעולם  מקום 

החסידות.

הרבי  החל  והלאה  יום  מאותו  ואכן 
בעולם  פינה  לכל  שלוחים  לשלוח 
מקום  בכל  וללמד  להפיץ  מנת  על 
גם הדפיס  את תורת החסידות. הרבי 
חסידות  ספרי  של  עצומות  כמויות 
)מכתבי יד שלא הודפסו שנים רבות( 
על מנת שיהיה בעולם שפע גדול ככל 

האפשר של תורת החסידות. 

מלך  הרבי  דיבר  תנש”א  עקב  בש”פ 
הודפס  שלאחרונה  כך  על  המשיח 
הכתב  ברייל,  בכתב  התניא  ספר 
)ל”ע(  עוורים  אנשים  עבור  המיוחד 
ודאי שהסתיימה עבודת הפצת  וכעת 
שום  אין  כבר  היום  שהרי  המעיינות 

סוג של יהודים אליהם לא הגיע תורת 
החסידות. 

החסידות  מעינות  הרבי,  אמר  מעתה 
הופצו כבר בשלימות ועבודתינו כעת 
היא להיות מוכנים לקבלת פני משיח 
עיקרי  שחלק  ממש.  בפועל  צדקנו 
פנימיות  לימוד  ע”י  הוא  זו  מעבודה 
התורה ובפרט תורת חסידות חב”ד - 

תורתו של מלך המשיח.

לגאולה  מוכנים  להיות  ובשביל 
השלימה ובשביל להתחיל לחיות כבר 
בגאולה  יחיו  שיהודים  כפי  עכשיו 
כבר  להתחיל  עלינו  חובה  השלימה, 
עכשיו בלימוד החסידות, ובשופי הכי 

גדול.

הרבי  אומר  אלול תנש”א  י”א  בשיחת 
שליט”א מלך המשיח: “חבל על הזמן 
להתכונן  ללכת  מוכרחים  לדבר, 
לימוד  ע”י  צדקנו,  משיח  פני  לקבלת 
בשקידה  התורה  בפנימיות  ענין  עוד 

והתמדה”...

ה'תרס"ב - הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א
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החסידות  תורת  את  נלמד  בגאולה 
שילמד  עצמו,  המשיח  מלך  של  מפיו 
גם את האבות הקדושים ומשה רבינו 
האנשים  כל  עם  יחד  השלום,  עליהם 

הפשוטים.

מכיון  לכולם,  שווה  יהיה  הלימוד 
שהוא לא יימסר בצורה אליה רגילים 
אנו כיום - לימוד באופן של “שמיעה”, 
הבנת והסברת המושגים, אלא באופן 
של “ראיה” - המשיח “יראה” לנו את 
כל  את  שנקלוט  כך  הנלמד  החומר 

הפרטים ב”מבט” אחד מוחשי.

ה”צמח  האדמו”ר  את  פעם  שאלו 
צדק”, מהי התועלת בלימוד החסידות 

ילמד  הוא  יבוא  כשמשיח  והרי  היום, 
לו  ענה  הרבי  חסידות.  כולם  את 
הדלת  מאחרי  שומע  כשאדם  במשל: 
הוא אמנם לא מבין את הדברים כראוי 
הדלת  את  שפותחים  לאחמ”כ  אך 
והוא שומע פרטים הוא מבין את הכל 
ואומר “אהא”... כך גם בביאת המשיח, 
הגלות,  בזמן  כבר  חסידות  שלמד  מי 

יוכל לומר “אהא”...

הגאולה השלימה – בדורנו זה ובזמננו זה

ש"פ  מליובאוויטש  אדמו"ר  כ"ק  משיחות  מקורות: 
אמור ה'תנש"א וש"פ מקץ ה'תשנ"ב



מעשה בתלמיד אחד של רבי שמעון בן יוחאי שיצא חוצה לארץ ובא 
והוציאן  ר"ש  וידע    .  . בו  ומקנאין  אותו  רואין  והיו התלמידים  עשיר 
לבקעה אחת של פגי מדון ונתפלל ואמר בקעה בקעה מלאי דינרי זהב 
זהב אתם מבקשים  אם  להם  לפניהן אמר  זהב  דינרי  מושכת  התחילה 
הרי זהב טלו לכם אלא היו יודעין כל מי שהוא נוטל עכשיו חלקו של 
עוה"ב הוא נוטל שאין מתן שכר התורה אלא לעוה"ב הוי "ַוִתְּשַׂחק ְליֹום 

ַאֲחרֹון”.

)שמו"ר נ"ב ג.(

מדרש זה מספר על מעשיו המופלאים של רשב"י, צדיק שגילה קדושה 
ואלוקות אף בגשמיות בעולם, בדינרי זהב שנמצאו בבקעה.

אמנם בסיפור המדרש שמופיע בסמיכות למדרש זה מסופר על אמורא 
יהיה שלחנו חסר  )בכדי שלא  מכן  לאחר  והחזירה  מרגלית משמים  שקיבל 
לעולם הבא( ומסיים שם המדרש ואומר שהנס האחרון- שנטלו משמים את 
המרגלית בחזרה - גדול מהנס הראשון שניתנה לו המרגלית כיון שבדרך כלל 

"משמיא מיהב יהבי משקל לא שקלי" ]-משמים נותנים אך לא לוקחים[.

ותמוה, מדוע בסיפור המדרש על רבי שמעון שהראה בפני תלמידיו את 
דינרי הזהב לא נכתב על הנס האחרון שנלקחו הדינרי מן הבקעה )שהרי לא 

מצינו שנותרו דינרי זהב בבקעה(?

והביאור בזה יובן ובהקדמה: רשב"י היה נשיא בישראל והיה מיחידי 
נעלה  היה  לו  שהאיר  הגילוי  הבית".  חרב  לא  ש"בפניו  נאמר  עליו  סגולה 

כההארה שתאיר לעתיד לבוא בגאולה.

ולמרות שתלמידיו לא עמדו במדרגתו של רשב"י, ונתאוו לענייני העולם 
הזה, רשב"י במעלתו העצומה הראה אף בפניהם את הגילוי הרוחני הנעלה 

בגשמיות בעולם הזה בדינרי זהב. 

מעלתו  זוהי  לא  הזהב.  דינרי  את  משמים  שנטלו  נפלא  נס  שזהו  ואף 
העצומה של רשב"י. מעלתו הגדולה היא בכך שיכל לגלות את האור העצום 
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של פנימיות התורה בעולם הזה הגשמי והחומרי. 

ולכן לא מזכירים את הנס שניטלו הדינרים מהבקעה דהרי עיקר מעלתו 
של רשב"י היא בכך שגילה אור בעולם.

את כוחו הגדול ואור המופלא הכניס רשב"י בתורתו בה מובאים סודות 
תורה עצומים, אותם יכול כל יהודי ללמוד ולהתבשם מגילוי מעין דלעתיד 

לבוא.

ובדורנו זה לאחר שכבר נמצאים אנו בסיום עבודת הגלות לאחר שכבר 
ניתנה הרשות לפרסם גילוי עצום זה של פנימיות התורה, הרי ביכולתנו לעמיד 

את עצמנו במצב של גאולה על ידי לימוד מעמיק בעניינים אלו.

בהקדמה לביאור בזה ראוי להביא בהסברה יתירה את מהות דורנו זה: 
סיבת  בתחתונים'  דירה  לו  להיות  הקב"ה  'נתאוה  נאמר  העולם  בריאת  על 
בריאת העולם היא שתהיה לבורא 'דירה' במקום זה היינו שתתגלה קדושתו 
במקום הגשמי. והנה במשך הדורות עמלו ונתייגעו בהכנת הדירה ובררו את 
ניצוצות הקדושה שישנם בעולם והגיעו למצב בו העולם מוכן לגאולה. ואף 
)שאם  ישראל  הקיצים הרבים שנאמרו במשך הדורות עליהם הודיעו חכמי 
עשה  כבר  ישראל  ועם  ונשלמו  כלו  הזמן(  באותו  משיח  יתגלה  הדור  יזכה 

תשובה1

וכבר הייתה ה'שנה שמלך המשיח נגלה בה ]כמבואר באריכות בגיליון 
זה במדור ב'משנת הגאולה'[ ואם כן תפקידנו היום הוא לחיות עם הזמן דימות 
המשיח. והדרך לכך היא על ידי שהשכל נעשה ממולא וחדור בענייני הגאולה 
במילא הרי זה פועל גם על רגש הלב שנעשה נרגש בכל מציאות האדם שהוא 
חי גאולה והופך את יומו הפרטי ליום גאולה פרטי, ועל ידי היציאה מהגלות 

פנימי שבכל אחד ואחד נצא תיכף לגאולה השלימה על ידי משיח צדקנו.

)ע"פ שיחות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח בח"א לקו"ש עמ' 285 
ושיחות ש"פ בלק תנש"א והשיחות שקדמו לה(

זה של הגאולה ע"פ דברי הרמב"ם  1. כפי המבואר בגדר התשובה הנצרכת לעניין 
שהמקדש על מנת שאני צדיק.. מקודשת שמא הרהר תשובה )רמב"ם הל' אישות 

פרק ח' ה"ה(



הבא לקמן הינו סיכום תמציתי בקיצור נמרץ על נושאים רחבים ועמוקים. כמובן, שאי 
אפשר במסגרת זו לבוא בהסברת כל העניינים בשלימותם, לכל רחבם ועמקם. הדברים 

כאן נכתבו רק בכדי לעורר את העיון בדברים במקורם המצויין בפנים.

להביא לימות המשיח
ישראל  בית  עמנו  רבבות  ריבוא  וציפו  ייחלו  הגלות,  כל שנות  לאורך  הדורות,  בכל 
ש"בימיהם יהיה הדבר הזה" - ביאת והתגלות המלך המשיח. 'ימות המשיח' היו מאז 
ומתמיד העתיד המזהיר אליו ציפה עם-ישראל בכל עת, התכלית לשמה נברא העולם 

הזה מראשיתו.

ביום עלותו על כס נשיאות חסידות חב"ד, ביו"ד שבט תשי"א, נשא כ"ק אדמו"ר מאמר1 
בו הבהיר שדורנו הינו הדור האחרון לגלות והראשון לגאולה ואשר על כן, המשימה 
של דורנו היא: "להביא לימות המשיח!". כ"ק אד"ש אף התווה את הדרך לכך - הפצת 

יהדות ומעיינות החסידות בכל מקום ומקום2.

ובלשונו הקדוש: "והנה זה תובעים מכל אחד ואחד מאתנו - דור השביעי ]לאדמו"ר 
הזקן, בעל התניא[, דכל השביעין חביבין... שנמצאים אנחנו בעקבתא דמשיחא, בסיומא 

1.  דברי אלקים חיים, מאמר חסידות.

להתרקם  התחיל  לזה  קודם  ועוד  לחדר  הלכי  "מיום  הרבי:  התבטא  ממכתביו,  באחד  אגב,    .2
בדמיוני ציור גאולה העתידה- גאולת עם ישראל מגלותו האחרון גאולה שלימה, ובאופן כזה שעל 
ידה יהיו מובנים כל יסורי הגלות הגזירות והשמדות. וכחלק מעתיד מזהיר זה וכחלק מגאולה זו 
יהיה "נשיא זה מלך, לא נשיא שבט - אלא שאין על גביו אלא ה' אלוקיו" )הוריות יא, סוף ע"א(, 
ובהבנה מלאה ובלבב שלם ֵיָאֵמר ביום ההוא 'אודך ה' כי אנפת בי'" )אגרת הרבי מי"א ניסן תשט"ז 

למר יצחק בן צבי, נדפס באגרות קודש חלק יב(.
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שכינה,  עיקר  אם  כי  שכינה  רק  ולא  השכינה,  המשכת  לגמור  והעבודה:  דעקבתא, 
ובתחתונים דוקא3". וממשיך שם במאמר, שהעבודה היא להגיע אפילו למקומות כאלו 

שלא יודעים על הקדוש-ברוך-הוא ומיידישקייט ודווקא שם להפיץ יהדות וחסידות.

במהלך השנים הפך מאמר זה ל'בריח התיכון' בכל עבודתו הגדולה של הרבי. המטרה 
בכל פעולות הפצת היהדות, שליחת השלוחים והקמת 'בתי חב"ד' הייתה - 'להביא 

לימות המשיח'.

כל העת הרבי חזר ואמר שאי אפשר לשבת ולחכות לביאת משיח באפס מעשה ובשילוב 
ידיים - צריך לעשות הכל ולפעול ככל האפשרי בכדי להביא בפועל את הגאולה. 

בהקשר לכך הביא הרבי את דברי הגמרא בסנהדרין4 "אמר רב, כלו כל הקיצין ואין 
הדבר תלוי אלא בתשובה ומעשים טובים". וכן את דברי אדמו"ר הזקן בתניא5: "תכלית 
זמן  כל  ועבודתינו  במעשינו  תלוי  המתים  ותחיית  המשיח  ימות  של  הזה  השלימות 
משך הגלות". ועל יסוד דברים אלו עודד כל הוספה ב"תשובה ומעשים טובים", בכדי 

להכריע את הכף6 ולהביא את הגאולה בפועל.

*

שהעבודה  אד"ש  כ"ק  התבטא   - ה'תשמ"ח  משנת  בעיקר   - שנה  ארבעים  חלוף  עם 
הדרושה בכדי להביא לביאת משיח כבר נשלמה, והגאולה צריכה להתרחש בכל רגע.

הדורות  כל  במשך  ישראל  בני  דכללות  "העבודה  תשנ"ב:  נח  פרשת  בשבת  וכדבריו 
"במעשינו  )שתלויה  דהגאולה  להשלימות  לבוא  כדי  הגלות  בזמן  להיות  שצריכה 
ועבודתינו )ד(כל זמן משך הגלות"( - נסתיימה ונשלמה, ואין ביאור והסבר כלל על 
עיכוב הגאולה. ולכן, גם אם חסר בעבודתו של הפרט במשך הזמן שמתעכבת הגאולה 
מאיזו סיבה שתהיה, הרי זה ענין פרטי שבודאי צריך לתקנו ולהשלימו, אבל אין זה 
גורע חס ושלום בגמר ושלימות "מעשינו ועבודתינו" דכלל ישראל שעומדים מוכנים 

להגאולה".

לפי דברי כ"ק אד"ש, הגאולה היא ענין של 'כל רגע..'. ואכן באותה תקופה הצביע על 
מאורעות המתרחשים בעולם - שהם סימן ברור והבטחה ברורה שזהו הזמן אודותיו 

הבטיחה התורה על התגלות משיח והגאולה השלימה. וכדלקמן.

3. מתוך המאמר הנ"ל, ספר המאמרים מלוקט א' ע' ג' ואילך.

4. צח, ב.

5. ריש פרק ל"ז.

6. ראה רמב"ם הלכות גירושין פ"ב ה"כ.
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הנבואה שהגיע זמן גאולתכם
עם תחילתה של שנת ה'תנש"א פרצה המלחמה הידועה בשם 'מלחמת המפרץ'. באותה 
תקופה פרסמו קטע מהמדרש בילקוט שמעוני )ישעי' רמז תצט7(, המתאר במדויק את 

אירועי המלחמה: 

זה  מתגרין  העולם  אומות  מלכי  כל  בה  נגלה  המשיח  שמלך  שנה  יצחק:  רבי  "אמר 
ומתבהלים  מתרעשים  העולם  אומות  וכל  וכו'  ערבי8  במלך  מתגרה  פרס  מלך  בזה, 
אל  "בניי  )הקדוש-ברוך-הוא(:  להם  ואומר  וכו'  ומתבהלים9  וישראל מתרעשים  וכו' 
תתייראו כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם מפני מה אתם מתיראים אל תיראו 
הגיע זמן גאולתכם".. שנו רבותינו בשעה שמלך המשיח בא, עומד על גג בית המקדש, 

והוא משמיע להם לישראל ואומר: "ענוים הגיע זמן גאולתכם"".

בשיחות אותם הימים, הרבה הרבי לצטט מדרש זה והבהיר שדברי המדרש מתייחסים 
למלחמה זו. דהיינו: שעל שנה זו הובטח שזוהי ה"שנה שמלך המשיח נגלה בה", וכעת 
יש את ההכרזה האלוקית "הגיע זמן גאולתכם". הרבי הוסיף: א. שדברים אלו נאמרים 
ההוראה  "ישנה  מקום:  בכל  זו  נבואה  לפרסם  שצריך  ב.  ה'10,  מאת  ברורה  כנבואה 
שצריכים לפרסם לכל אנשי הדור שזכינו שהקדוש-ברוך-הוא בחר ומינה בעל בחירה 
שמצד עצמו הוא שלא בערך נעלה מאנשי הדור, שיהיה ה'שופטיך' ו'יועציך' ונביא 
הדור . . עד הנבואה העיקרית, הנבואה ש'לאלתר לגאולה' ותיכף ומיד ממש 'הנה זה 

משיח בא'" )משיחת ש"פ שופטים ה'תנש"א(.

שעה שמלך המשיח בא
באותה תקופה הוסיף כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שגם חלקו השני של המדרש 

7. וכן הוא בפסיקתא רבתי פרק ל"ז )פיסקא קומי אורי(.

8. הצורר ימ"ש )סדאם( שאדמתו היא בשטח פרס, כבש את כויית )הנסיכות הערבית(.

9. כידוע ומפורסם הפחד והבהלה שאחז בכולם באותם הימים.

10. ואף ש"משמתו נביאים האחרונים . . נסתלקה רוח הקודש מישראל" )יומא ט, ב. ובכ"מ(, הרי 
לא כתוב "בטלה" אלא "נסתלקה", דהיינו שאיננה מצויה עוד כמקודם מפאת חסרון האנשים, 
להרמב"ם:  תימן  באגרת  במפורש  וראה  ב.(  כ"ב,  שבת  תוספות  )ועיין  לנבואה.  ראויים  שאינם 
"תחזור הנבואה לישראל בשנת )ד'(תתקע"ו", ובהמשך שם "המופת הזה )המבואר שם לפני זה, 
אודות יהודי בתקופת הרמב"ם שניבא על כמה וכמה דברים( הוכיח לעיני כל שהוא נביא באין 
"ר' עזרא הנביא" - מבעלי התוספות. והרמב"ם כותב הלכה  גיטין פח, א.  וכן בתוספות  ספק". 
למעשה )הלכות יסוה"ת רפ"ז( ש"מיסודי הדת לידע שהא-ל מנבא את בני האדם" ואינו כותב 
בזה שום הגבלות בזמן. וראה בארוכה בנוגע לאפשרות הנבואה בזמן הזה, בלקוטי שיחות חלק 

יד עמ' 72.
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)"שנו רבותינו בשעה שמלך המשיח בא, עומד על גג בית המקדש, והוא משמיע להם 
לישראל ואומר ענוים הגיע זמן גאולתכם"( - מתקיים בפשטות.

כוונת המדרש בביטוי "שעה שמלך המשיח בא" - הסביר - אינה להתגלותו השלימה 
של משיח כאשר גואל את ישראל בפועל )שהרי אז אין צורך שיעמוד ויבשר, שהרי 
כולם רואים שישנו בית-מקדש(, אלא להתגלותו עוד בזמן הגלות, כשמתגלה ומבשר 

לבני ישראל על הגאולה הקרובה.

ובלשונו הקדושה: "להעיר מדיוק לשון המדרש "עומד על גג בית המקדש" – שגגין לא 
נתקדשו )פסחים פה, ב11(. דיש לומר, שבזה מרומז שההכרזה "ענוים הגיע זמן גאולתכם" 
גג  שבין  החילוק  בדוגמת  ישראל,  ארץ  בקדושת  נתקדשה  שלא  לארץ  מחוץ  באה 

המקדש להתוך דהמקדש עצמו" )משיחת שבת פרשת חיי-שרה תנש"א(.

ובהתאם לדברים אלו אמר הרבי ברורות, שכעת זהו הזמן של התגלות משיח המדוברת 
במדרש: "כבר ראו בפועל ובגלוי לעיני כל העמים בשנה זו, שנתקיימו דברי הילקוט 
בא...  "בשעה שמלך המשיח  כבר  עומדים  ומאז  וכו'",  "שנה שמלך המשיח  שמעוני 
ומשמיע להם לישראל ואומר ענוים הגיע זמן גאולתכם" )משיחת שבת פרשת נשא תנש"א(.

בשעת מעשה, לא ביאר הרבי כלפי מי הדברים אמורים, מיהו המשיח שמבשר כעת 
הכי  בביטויים  הרבי  השתמש  יותר  מאוחרת  בתקופה  אך  הגאולה.  זמן  על  לישראל 
ברורים: "משיח צדקנו, נשיא הדור, שהוא המשיח )גואלן של ישראל( שבדור, ועוד וגם 

זה עיקר שהוא הנשיא דתורת החסידות" )ספר השיחות תשנ"ב ע' 465(.

דברים דומים לזה נאמרו גם בשיחות נוספות. "משיח צדקינו, כמ"ש בספרים12 ש"בכל 
דור ודור ישנו א' מזרע בית יהודה שהוא ראוי להיות משיח", ובדורנו נשיא דורנו כ"ק 
מורי וחמי אדמו"ר" )שיחת שבת פרשת ויצא תשנ"ב(. "נשיא דורנו היה המשיח של דורנו, 
והוא התגלה בכל התוקף" )י"א אלול תנש"א(. ועל דרך זה ביטויים רבים נוספים ברוח 

זו מאותה תקופה.

הדברים ברורים ומובנים מאליהם: נשיא דורנו - הנשיא דתורת החסידות, הוא הוא 
המשיח שבדור שנגלה כעת לישראל ומבשר להם על הגאולה הקרובה.

ואכן, באותה התקופה נחתם הפסק-דין אשר על כ"ק אדמו"ר חל דין הרמב"ם )הלכות 

11. וראה גם רמב"ם הל' בית הבחירה פ"י ה"ז.

וראה שד"ח פאת  )סצ"ח(,  וראה גם שו"ת חתם-סופר בסופו  רות,  פי' הברטנורא למגילת   .12
השדה מע' האלף כלל ע'. ועוד.
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מלכים פי"א ה"ד( "בחזקת13 שהוא משיח", )וכמבואר ברמב"ם שם שמשיח מתגלה עוד בזמן 
הגלות וכו' עיין בהערה 13(. 

ומיני אז ועד עתה, יצא 'קלא דלא פסיק' בכל העולם כולו, אשר כ"ק אדמו"ר שליט"א 
בגאולה  תהיה  בשלימות  התגלותו  ואשר  המשיח.  המלך  הוא  הוא   - מליובאוויטש 
השלימה, שאז יקבץ הגליות, ויבנה את בית המקדש וכו' )ראה פסק-דין זה בסוף הקונטרס(.

תפקידנו לעת הזאת
אחד  כל  על  מוטלת  הגאולה  להבאת  הרבי שהאחריות  עורר  באותה התקופה ממש 
ואחד. ואשר על כל אחד ואחד לעשות כל שביכולתו להביא הגאולה בפועל. ובלשונו 

הק':

"היתכן שמבלי הבט על כל הענינים עדיין לא פעלו ביאת משיח צדקנו בפועל ממש?!... 
דבר שאינו מובן כלל וכלל! . . עשו כל אשר ביכולתכם להביא בפועל את משיח צדקנו 
תיכף ומיד ממש" )משיחת כ"ח ניסן ה'תנש"א(. "ובפשטות, כל אחד ואחת מישראל, אנשים 
בפועל  צדקנו  משיח  את  להביא  להוסיף בעבודתו  אחריות  לו  יש  טף,  ואפילו  נשים 
ממש!. . ובמה מתבטאת עבודה זו – הרי זה גם כן בפשטות: בהוספה בתורה ומצוות, 
בלימוד התורה - נגלה ופנימיות התורה, ובקיום המצוות בהידור. . וכל זה - מתוך 

הצפיה והתשוקה וכו' חזקה לגאולה" )משיחת ש"פ שמיני ה'תנש"א(.

בהמשך לכך אמר הרבי שיש דברים מסויימים שלהם סגולה מיוחדת למהר ולזרז ביאת 
המשיח, ומהם:

א. לימוד התורה בעניני הגאולה ומלך המשיח. ובלשונו הקדושה: "וביאור הדרך ישרה 
להתגלות וביאת המשיח . . הוא לימוד התורה בעניני מלך המשיח ובעניני הגאולה 
שנתבארו בריבוי מקומות . . ועל של פועל באתי, ובוודאי יעוררו ויפרסמו בכל מקום 
ואחת מישראל  ומיד, על כל אחד  וביאת המשיח תיכף  ומקום: כדי לפעול התגלות 

13. הרמב"ם )שם בהלכות מלכים פי"א ה"ד, ועיין שם.( פוסק שעוד בזמן הגלות כאשר משיח 
פועל פעולות להבאת הגאולה, אפשר לזהות אותו ולקבוע עליו חזקה שהוא מלך המשיח. כאשר 
הוא משלים את גאולת ישראל ונבנה המקדש במקומו וכל ישראל על אדמתם וכו', אז "הרי זה 

משיח בודאי".

המתאים  האיש  הוא  הגאולה,  להבאת  המתמידות  בפעולותיו  שהרבי  קבע  הרבנים  דין  פסק 
לתיאורו של הרמב"ם אודות בחזקת שהוא משיח. )והיות והרמב"ם הינו הפוסק היחיד בענינים 
האלו, והנו"כ אינם חולקים עליו, הלכה כמותו, כידוע הכלל בזה )ראה משנה למלך הלכות כלאים 
זה הראב"ד,  ובנדון דידן, הרי  פ"ט, הי"א ובספרים שנסמנו בשד"ח כללי הפוסקים ס"ו סק"א(. 

הכסף משנה )מרן המחבר(, הרידב"ז וכו'(.
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. להוסיף בלימוד התורה )במיוחד( בעניני משיח וגאולה" )משיחת ש"פ תזריע מצורע   .
תנש"א(. 

צריכים  ישראל  שבני  לפעולות  "בנוגע  הקדושה:  ובלשונו  לימוד תורת החסידות.  ב. 
לעשות בכדי למהר עוד יותר את הגאולה . . צריכה להיות גם הוספה מיוחדת באולפנא 
ולימוד התורה, ובמיוחד - בפנימיות התורה כפי שנתגלתה בתורת החסידות, באופן 

של הבנה והשגה, בחכמה בינה ודעת" )משיחת ש"פ אמור תנש"א(. 

המיוחד בעבודת ה' עכשיו
בעקבות כל הנ"ל, הוסיף הרבי ואמר שבזמן כה קרוב לביאת המשיח, כשעומדים ממש 
על סף הגאולה, על יהודי להרגיל את עצמו לגאולה ולהתחיל להתנהג בהתאם למעמד 

ומצב של הגאולה, מתוך ידיעה והרגשה שמשיח הולך להגיע ממש עכשיו.

ומלך  הגאולה  בעניני  התורה  לימוד  על-ידי  עצמו  על  לפעול  האדם  יכול  זאת  את 
המשיח, ותורת החסידות )ובפרט עניני הגאולה כפי שנתבארו בתורת החסידות. ומובן 
בפשטות, שהרי איך אפשר להרגיש ולחיות משיח, בלי שנדע מהו בכלל עניינם של 
בלק  פרשת  בשבת  הרבי  של  והצח  הברור  ובלשונו  ומהותם(.  תוכנם  המשיח,  ימות 

תנש"א:

"ובנוגע לפועל – למרות ה'שטורעם' שבדבר בתקופה האחרונה בשנה זו, תהא שנת 
נפלאות אראנו, לאחרי ראיית הנפלאות המעידות שזוהי השנה שמלך המשיח נגלה בו, 
רואים שישנו קושי )"עס קומט ָאן שווער"( להחדיר ההכרה וההרגשה שעומדים על 
סך ימות המשיח ממש עד שיתחילו לחיות בעניני משיח וגאולה . . והעצה לזה– על 
ידי לימוד התורה בעניני משיח וגאולה, כי, בכח התורה )חכמתו של הקדוש-ברוך-
הוא שלמעלה מהעולם( לשנות טבע האדם, שגם כאשר מצד הרגש שלו נמצא עדיין 
ח"ו מחוץ לענין הגאולה, )כיון שלא יצא עדיין מהגלות הפנימי(, הרי על-ידי לימוד 
התורה בעניני הגאולה מתעלה למעמד ומצב של גאולה, מתוך ידיעה והכרה והרגשה 

ש"הנה זה בא"". 

ושבוע לאחר מכן בשבת פרשת פנחס: "ובאותיות פשוטות בעמדנו קרוב ממש לפני 
הגאולה צריך כל  אחד ואחד מישראל להתרגל לגאולה ולהציב את עצמו במצב ורגש 

של גאולה".
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וכן כמה שבועות לאחר מכן בשבת פרשת ואתחנן, הרבי התעכב על המשנה14 "הסתכל 
בשלשה דברים ואין אתה בא לידי עבירה", והקשה, מנינא למה לי? ותירץ, שהכוונה 
'הסתכל בשלשה דברים' היא, התבוננות בענין הגאולה השלישית )עיין שם אריכות 

ההסבר בשיחה(, ואחר כך הוסיף:

"ויש לומר שההסתכלות ]"הסתכל"[ בענייני הגאולה השלישית ובית המקדש השלישי 
דייקא,  בא"  אתה  "ואין   – עבירה"  לידי  בא  אתה  "ואין   . פועלת.  דברים"(  )"שלושה 
בדרך ממילא, ללא צורך להתעסק בשלילת הרע, ואפילו לא לידי עבירה, שגם דברים 
שיכולים להביא "לידי עבירה" )כמו תאוות היתר( נעשים מושללים בדרך ממילא, מצד 

ההסתכלות בענייני הגאולה, מעין ודוגמת המעמד ומצב בימות המשיח..." 

מה אומרים עם ישראל 
בלבו של כל יהודי שוכנת באופן מתמיד הציפיה והתשוקה החזקה לגאולה, "אחכה לו 
בכל יום שיבוא". ואין זה פלא, שכאשר הדברים הנ"ל, שהגיע זמן הגאולה, נאמרים על 
ידי הרבי, הם מעוררים התרגשות אדירה בלבם של יהודים המאמינים ומצפים לביאת 
המשיח, שיודעים שהנה, הרגע שבני ישראל ציפו לו כל כך - הולך לקרות, הרבי מלך 

המשיח מגיע וגואל את עם ישראל ובונה את בית המקדש!

'יחי  ניסן תשמ"ח( דיבר הרבי על משמעותה של ההכרזה  ב'  )ביום  בשיחה מיוחדת 
המלך', אותה הכריזו בפני מלכי בית דוד, ואמר הרבי שכעת הגיע הזמן להכריז 'יחי 

המלך' על מלך המשיח. וזה לשון השיחה:

"צריכה להיות הוספה עיקרית בענין החיים )גם( על ידי פעולת העם שמכריזים "יחי 
המלך", שתוכנה של הכרזה זו – שכבר הגיע הזמן . . דהקיצו ורננו דוד מלכא משיחא! 
. . התוכן דענין ההכתרה  . .  שעל ידי זה פועלים ביאת דוד מלכא משיחא". והיינו, 
שהכרזת "יחי המלך" פועלת את ביאת משיח, כי תוכנה הוא הכתרתו של מלך המשיח.

ובמיוחד כעת כאשר הרבי דיבר על כך שמשיח נמצא בהתגלות, וזהותו היא ברורה, 
מתפרצת  הגדולה  ההתרגשות  ערוך.  באין  אקטואלית  משמעות  הדברים  מקבלים 
בידיו  - אותה עודד הרבי  'יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד'  בקריאה 

הקדושות, במהלך שנות ה'תשנ"ג-ה'תשנ"ד.

כמובן, מצד אחד יש בהכרזה זו שמחה גדולה על הזכות העצומה והנפלאה על היותנו 

14.  אבות פ"ג מ"א.
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זו ציפיה גדולה, תשוקה וגעגועים  בתקופה מיוחדת שכזאת. ומצד שני יש בהכרזה 
לגאולה השלימה והתגלותו המלאה של מלך המשיח, כשיקבץ את נדחי ישראל ויבנה 

את בית המקדש.

וכדברי הרבי באותה תקופה: 

"יהי רצון . . שלאחר שישנו כבר ה"מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצות כדוד 
אביו...שאז ב"חזקת שהוא משיח" – כבר יהיה מיד "משיח בוודאי" על ידי זה ש"עשה 

והצליח ובנה מקדש במקומו וקיבץ נדחי ישראל" )ש"פ שמות תשנ"ב(

"אשרי המחכה" - ברגעים אלו ממש!
אמנם עבר זמן ארוך מאז אמר הרבי את הדברים, אבל הרמב"ם כותב בהלכות יסודי 
התורה )פ"י ה"ד( שנבואה לטובה שאמר הנביא – אינה יכולה להתבטל לעולם, שהרי 
"כל דבר טובה שיגזור הא-ל אפילו על תנאי – אינו חוזר". וממילא מובן שהאמונה 
והדביקות בדברי הרבי אשר הם בבחינת "רוח ה' דיבר בי ומלתו על לשוני" נשארים 
בכל תוקפם גם כיום, והם למעלה משינויי הזמן! ובטוחים אנו שדבר ה' אשר יצא מפיו 

לא ישוב ריקם. 

והנה ידועים דברי חז"ל15 על הפסוק "דומה דודי לצבי", "מה הצבי נגלה ונכסה כך 
גואל אחרון נגלה להם וחוזר ונכסה". וכדברי רש"י בסוף דניאל על הפסוק16 "אשרי 
המחכה" - "שעתיד משיחנו להתכסות אחר שנגלה, וישוב ויתגלה.וכן מצינו במדרש 
רות". ועל זה אומר הפסוק אשרי המחכה!... וברור שזהו חלק מסדר התגלותו של מלך 

המשיח, כמבואר בכמה מקומות17.

ובכל יום ויום מצפים ובטוחים אנו שביום זה יבוא משיח צדקנו, שביום זה תושלם 
הכוונה והתכלית של בריאת העולם – שהקדוש-ברוך-הוא יהיה בגילוי לגמרי בעולם 
הזה הגשמי! )וכדאיתא במדרש18 שסיבת בריאת העולם היא מפני ש"נתאוה הקב"ה להיות לו יתברך 
דירה בתחתונים"(. ומופרך לגמרי שמחר נהיה עדיין בגלות ולא בירושלים עיה"ק, בבית 

המקדש השלישי.

15. שיר השירים פ"ב, ט. ובשיר השירים רבה עה"פ.

16. י"ב, יב.

17. עיין בחדא"ג מהרש"א סנהדרין לח, א. והביאור בזה במאמרי אדמו"ר הזקן נביאים עמוד ס. 
וראה גם בנצח ישראל להמהר"ל פרק כ"ה ופרק כ"ח.

18. ראה תנחומא נשא טז. שם בחוקותי ג. במדבר רבא פי"ג, ו. ומבואר בארוכה בריבוי מקומות 
בחסידות, וראה תניא פרק ל"ו ול"ז.
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המעשה הוא העיקר
לאור כל האמור מובן, שהעבודה הנדרשת מאתנו בזמן זה, היא: א. להכיר בגודל השעה 
בה אנו נמצאים - שמשיח הולך להגיע כל רגע. ב. להתכונן במעשה דיבור ומחשבה, 
על- ובפרט  המצוות,  וקיום  התורה  בלימוד  הוספה  על-ידי  לבואו,  מציאותנו  ובכל 
ידי לימוד החסידות ועניני הגאולה ומלך המשיח שהם מחדירים באדם את ההכרה 

וההרגשה ש"הנה זה משיח בא". 

וכדבריו הברורים של הרבי בשבת פרשת חיי שרה תשנ"ב:

"הרי העבודה עכשיו היא: להיות מוכנים בפועל לקבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש!.. 
ומזה מובן שהדבר היחיד שנשאר עכשיו בעבודה הוא: לקבל פני משיח צדקנו בפועל 
ממש, כדי שיוכל לקיים את שליחותו בפועל ולהוציא את כל ישראל מהגלות! . . והכוונה 
בפשטות היא שצריכים להביא החלטות טובות, כיצד כל אחד מתכונן בעצמו ומכין את 
. והיות שזוהי העבודה בזמן זה, הרי   . כל היהודים שבמקומו לקבלת פני משיח צדקנו 

מובן שזה שייך לכל אחד ואחת מישראל, בלי יוצא מן הכלל"19. 

ויוציאנו מהגלות לגאולה  כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש מלך המשיח,  ונזכה להתגלות 
האמיתית והשלימה. והעיקר – תיכף ומיד ממש!

19. תרגום מאידית - בשינוי לשון קצת.



ה'תנש"א  שופטים  פרשת  שבת  קודש  בשיחת  מליובאוויטש  אדמו"ר  קדושת  כבוד 
קובע קביעה הלכה למעשה שיש לדורנו זה נביא וחייבים לשמוע בקולו, וכפי שנפסק 
ז. וזה לשונו הקדוש: צריכים לפרסם לכל אנשי  ברמב"ם הלכות יסודי התורה פרק 
שלא  הוא  עצמו  שמצד  בחירה,  בעל  ומינה  בחר  שהקדוש-ברוך-הוא  שזכינו  הדור, 
בערך נעלה מאנשי הדור, שיהי' ה"שופטיך" וה"יועציך" ונביא הדור, שיורה הוראות 
ויתן עצות בנוגע לעבודת כל בני ישראל . . עד הנבואה העיקרית – הנבואה ש"לאלתר 
לגאולה" ותיכף ומיד ממש "הנה זה )משיח( בא". עד-כאן-לשונו-הקדוש בשיחה הנ"ל. 

נתבטלו  אלו  בימינו  אדמו"ר:  כבוד-קדושת  אומר  ה'תשנ"ב  וירא  פר'  קודש  בשיחת 
גם  אלא(  דמשיח,  המציאות  רק  )לא  ישנה  שכן,  וכיון  כו',  והעיכובים  המניעות  כל 
ההתגלות דמשיח, ועכשיו צריכים רק לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש". עד-כאן-

לשונו-הקדוש. 

בשיחת קודש פר' משפטים ה'תשנ"ב אומר כבוד-קדושת אדמו"ר: וכן הפסק דין של 
הרבנים ומורי הוראה בישראל שהגיע זמן הגאולה, "יעמוד מלך מבית דוד וכו', בחזקת 
שהוא משיח", ועוד הוסיף על פסק-דין הנ"ל את המילים: ועד להמעמד ומצב ד"הרי 

זה משיח בודאי", ובשיחה זו רמז הרבי בצורה ברורה על היותו מלך המשיח.

– מבוסס על ההלכה  הרינו קובעים בזה פסק הלכה על-פי דין תורתנו הקדושה 
שברמב"ם פרק ז' הלכות יסודי התורה הלכה א', פרק ט' הלכה ב' ופרק י' הלכה 

א' – שכבוד קדושת אדמו"ר מלך המשיח יש לו דין נביא.

משיחותיו  ומובן  נביא,  שהוא  עצמו  על  שמרמז  הקדושות  בשיחותיו  ומפורש 
ורבינו  מורנו  אדוננו  "יחי  שירת  עודד  וכן  המשיח,  המלך  הוא  שהוא  הקדושות 
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מלך המשיח לעולם ועד", וכבר אמר לעיני כל ישראל ולעיני כל העולם דברים 
העתידים להיות ובאו דבריו ונתקיימו במילואם ב'מלחמת ששת הימים' וב'מלחמת 

המפרץ' ועוד ועוד.

ועל כן מחויבים אנו לשמוע לכל אשר יאמר לנו, מגדר החיוב לשמוע לדברי הנביא, 
ובכלל זה – שהוא המלך המשיח ויתגלה אלינו מיד ממש.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

רשימה חלקית מתוך מאות רבנים
אין בסדר הרשימה על מנת לקבוע גדולת הרבנים שליט"א | את פסק הדין המלא ניתן להשיג בת.ד. 6064 צפת

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית  | ניתן להשיג את פסק הדין בת.ד. 6064 צפת

רב גבעת משה וראש כולל חזון יעקב, 
ירושלים, ארה"ק

הרב יעקב יוסף )בהגר"ע(
אב בית-דין באר שבע ורב בירושלים, 

הרב אליהו אברג'ל
זקן וחבר בית-דין רבני חב"ד, ארה"ק

הרב דוד חנזין )זצ"ל(
סגן יו"ר אגודת הרבנים – ארה"ב
הרב שניאור זלמן גורארי' )זצ"ל(

חבר בית-דין צדק ומרא דאתרא קראון 
הייטס, ברוקלין, ניו יארק

הרב יהודה קלמן מארלאו )זצ"ל(
רב ומד"א כפר חב"ד וחבר ביה"ד רבני חב"ד – ארה"ק

הרב מרדכי ש. אשכנזי
ראש מוסדות 'רב פעלים' נתיבות, ארה"ק

הרב יורם אברג'ל 
זקן רבני חב"ד – ארה"ב וקנדה וראב"ד מאנטריאול, קנדה

הרב יצחק הכהן הענדל
ראש ישיבות צאנז וחבר הנהלת 'מפעל הש"ס'

הרב אליהו שמואל שמרלר
כבוד-קדושת האדמו"ר מפינסק קרלין

הרב אהרן הכהן רוזנפלד )זצ"ל(
כבוד-קדושת האדמו"ר מנדבורנא
הרב אהרון יחיאל לייפער )זצ"ל(

גאון, חסיד ואיש מסירות נפש – בני ברק, 
ארה"ק

הרב זלמן לייב אסטולין )זצ"ל(

אב"ד ורב ראשי ק"ק שערי ציון ועדות 
המזרח, ברוקלין

הרב שאול יעקב קצין
אב בית-דין חיפה, ארה"ק

הרב גדליה אקסלרוד
הרב הראשי למדינת רוסיא

הרב בערל לאזאר
זקן רבני חב"ד בארה"ק ורב קהילת חב"ד תל-אביב, ארה"ק

הרב משה אשכנזי )זצ”ל(
כבוד-קדושת האדמו"ר מזידשטוב, ארה"ב

 הרב אשר ישעיה אייכנשטיין
חבר בד"ץ סידני, אוסטרליא

הרב יהורם אולמן

רב העיר קרית ביאליק, ארה"ק
וחתנא דבי נשיאה הצדיק רבי מאיר אבוחצירה זצוקלל“ה

הרב עמינדב מכלוף קריספין
ראב”ד רבני ליובאוויטש, צרפת

הרב מרדכי בלינוב

חבר בית-דין צדק ומרא דאתרא קראון הייטס, 
ברוקלין, ניו יארק

הרב אהרון יעקב שוויי
ראב“ד נווה אחיעז בני-ברק, ארה“ק 

הרב משה יעקב וויס

מרא דאתרא קהילת קודש "בית תורה" 
ברוקלין, ניו יארק

הרב זבולון ליברמן 

רב קהילת חב"ד רחובות 
וחבר ביה"ד רבני חב“ד – ארה"ק

הרב מנחם מענדל גלוכובסקי
רב הישוב יסודות, ארה"ק

הרב דוד בן ציון קליין
רב לב השרון ובני ציון ויו"ר הרבנים בהתיישבות, ארה"ק

הרב אשר זמל
דיין וחבר בית-הדין וראש ישיבת תות"ל, בראזיל

הרב שמאי ענדע
כבוד-קדושת האדמו"ר מלוקווע ולבורז'

הרב צבי הכהן טורנהיים )זצ"ל(
רב ישובי מעלה יוסף, ארה"ק

הרב מכלוף ועקנין
הרב הראשי למדינת טשקנט

הרב אבא דוד גורביץ
הרב הראשי למדינת מולדביא ורב העיר דקישינוב

הרב זלמן הכהן אבעלסקי
הרב הראשי ללטביא ורב העיר ריגא 

הרב נתן נטע הכהן ברכהן )זצ"ל(
רב ראשי דמדינת באדן, וירטנברג, גרמניא

הרב חיים נפתלין )זצ“ל(

אב בית-דין מעלבורן, אוסטרליא
הרב שלום דובער הכהן גוטניק 

רב שכונת קרית אליעזר, חיפה, ארה"ק
הרב דוד אבוחצירא

ראב"ד דפעטערסאן ניו ג'רסי וחבר "אגודת הרבנים" דארה"ב
הרב מאיר גרינברג )זצ”ל(

הרב הראשי למדינת קאזחסטאן
הרב ישעי'ה הכהן

רב ק"ק בני ישראל לינדען הייטס ומנהל 
איגוד הרבנים

הרב גרשון טעננבוים
רב העיר קרית-מלאכי, ארה"ק
הרב ישראל גרשטנקורן )זצ"ל(

יו"ר אגו"ח רוסיה ורב ביהכנ“ס בלשייא ברודניא, מוסקבא
הרב יצחק קוגן

רב ראשי ליהודי יוצאי גרוזיה
חכם רפאל אלאשוילי )זצ"ל(

רב, מורה צדק וראש ישיבת "עטרת 
צדיקים", בני ברק, ארה"ק

הרב יונה לייב לבל

דיין ומורה-צדק בלאוואל וחבר בד"ץ 
מאנטריאול, קנדה

הרב דוד רפאל באנון

אב בית-דין הקהילה הבוכרית וחבר ביה"ד הספרדי 
בוינה, אוסטריא

הרב יצחק ניאזוב

רב העיר קרית-ים, ארה"ק
הרב יוסף הלוי אברקי 

רב העיר חולון, ארה"ק
הרב יוחנן גור-אריה 

ראש ישיבת "עוד יוסף חי" שכם וחברון, ארה"ק
הרב יצחק פייוויש גינזבורג

רב העיר קרית-גת, ארה"ק
הרב משה הבלין

רב העיר יהוד, ארה"ק
הרב שלמה טובים

הרב הראשי לצפון מדינת צרפת וחבר 'ועד הרבנים צרפת'
הרב אליהו דהאן

רב העיר חדרה, ארה"ק
הרב שמעון ביטון

רב קהילת חב"ד יבנה  ורב אזורי גדרות, ארה"ק
הרב יחיאל גברא

רב קהילת חב"ד לוד, ארה"ק
הרב ברוך יורקוביץ

רב קהילת יוצאי גרוזיה נחה"ח  וחבר נשיאות 
"אגודת רבני יהדות גרוזיה"

חכם משה מיכאלשוילי

אב בית-דין ושליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
בקהילת קודש מילאנו, איטליא

הרב גרשון מענדל גרליק 

רב הישובים נאות הכיכר ועין תמר, ארה"ק
הרב יעקב מנדלסון 

רב אזורי, חבל מודיעין, ארה"ק
הרב שלום מעטוף

רב ישובי מרום הגליל, ארה"ק
הרב יוסף אלמשעלי

חבר לשכת הרבנות עכו, ארה"ק
הרב שלמה יצחק פראנק

רב העיר חצור הגלילית, ארה"ק
הרב מרדכי דיעי

רב העיר זיטומיר, אוקראינא
הרב שלמה וילהלם 

רב העיר דנייפרופטרובסק והמחוז, חבר העמים
הרב שמואל קמינצקי 

אב בית-דין דק"ק אייווי היל, נוארק, ניו ג'רסי
הרב שמואל פסח בוגומילסקי 

רב העיר רמת ישי, ארה"ק
הרב יוסף יצחק וולוסוב 

רב קהילת חב"ד מגדל העמק
הרב ישראל יוסף הכהן הנדל

רב העיר נצרת-עילית, ארה"ק
הרב ישעיה הרצל

כבוד-קדושת האדמו“ר מביאלא
הרב יעקב מנחם רבינוביץ

רב קהילת חב"ד בנתיבות וחתן הצדיק 
ה"בבא סאלי", ארה"ק

הרב ישר אדרעי
רב קהילת חב"ד קרית שמואל

הרב יגאל פיזם
רב ביהכנ“ס חב"ד קרית – גת
הרב שלום דובער הלוי וולפא 

רב קהילת ומוסדות חב”ד, מלבורן אוסטרלי’
הרב צבי הירש טלזנר

רב דקהילת הספרדים במילאנו, איטליא
הרב ישועה חדד

חבר ב'איגוד הרבנים ארה"ב וקנדה'
הרב יצחק העכט

רב דק"ק "בני יחיאל אשכנז" ברייטן, ברוקלין, ניו יארק
הרב שלום מענדל סימפסון 

רב היישוב בית דגן וראש השוחטים ירושלים, 
הרב ששון גריידי

רב שכונת גילה, ירושלים, ארה"ק
הרב משה בן אבו 

רב אזורי חוף הכרמל, ארה"ק
גבריאל סוראני

רב נוה מונסון, ארה"ק
הרב יואל סויסא

רב הישוב כפר גבירול, ארה"ק
הרב שלמה מזרחי

רב העיר אוטרעכט, הולנד
הרב אריה לייב היינץ

רב העיר קמרובה, רוסיה
הרב דוד דה-ברעסער

רב ומקובל ירושלים, ארה"ק
הרב יוסף חיים ביטון

רב העיר אושן-סיטי, מרילנד, ארה"ב
הרב נועם כהן

רב באשדוד מלפנים, רב העיר נצרת עלית, ארה"ק
הרב אליהו אבוחצירא

רב העיר סאטן, אנגליא
הרב אברהם ישעיהו גראנער

רב העיר ריאו דה-ז'נרו, ברזיל
הרב יעקב  בלומנפלד

חבר לשכת הרבנות ראש העין, ארה"ק
הרב מנשה זכריהו

חבר לשכת הרבנות רמלה, ארה"ק
הרב יוסף כהן

ראש ישיבת רמת אביב ורב הקהילה, 
תל-אביב, ארה"ק
הרב יוסף גינזבורג

 רב ק"ק כפר ורדים, ארה"ק
הרב שלמה דניאל גולדפרב

רב קהילת ברסלב וראש כולל עבודת הקודש צפת, ארה"ק
הרב מסעוד גבאי

ראש ישיבת תו"ת ברינוא, צרפת
הרב יחיאל מנחם מענדל קלמנסון

יו"ר חברת "דוד המלך",  מזקני רבני תוניס
הרב ברוך חורי

רב קהילת יוצאי חבר העמים, טורונטו
הרב יוסף יצחק זלצמן

רב קהילת יוצאי רוסיה,  לוס אנג'לס
הרב נפתלי אסטולין

כבוד-קדושת אדמו“ר מנישכיז
הרב ישראל שטרן

רב שכונה א', באר שבע רב מועצה איזורית רמת נגב, ארה"ק
הרב מאיר סויסא

רב הישוב עתלית, ארה"ק
הרב שמעון אלמליח

רב היישוב מנחמיה, ארה"ק
הרב דוד חנניה ועקנין

רב ק"ק יוצאי גרוזיה ברמלה  וחבר נשיאות 
"אגודת רבני יהדות גרוזיה"
הרב בן-ציון מיכאלשוילי

רב יקטרינבורג ומחוז אוראל, חבר העמים
הרב עזריאל זליג אשכנזי

רב הישוב מורג, גוש-קטיף, ארה"ק
הרב יום טוב מנשה

רב העיר בלומינטון אינדיאנא
הרב יהושע הרצל צ'ינצלקר

ממונה מטעם כ”ק אד”ש מה”מ על מדינת 
עיראק; רב ומשפיע קהילת חב"ד חבל תענך

הרב  יצחק ידגר
רב העיר טשעליאבעסק  רוסיא

הרב מאיר הלוי קירש
ראש ישיבת "אור גבריאל" ירושלים, ארה"ק

הרב חי ברכץ
רב מרכז יקנעם, ארה"ק

הרב נועם דקל
שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח מנצ'סטר

הרב חיים הכהן פארו
רב ומורה הוראה בפריז

הרב יוסף יצחק פעווזנער
משפיע אנ"ש בירושלים, ארה"ק

הרב פנחס לייבוש הרצל

רב שכונת בית אליעזר, חדרה, ארה"ק
הרב אליהו אסולין

רב שכונת האירוסים, נתניה, ארה"ק
הרב מנחם מענדל חיים ברוך הלוי וולפא

רב שכונת התימנים, רחובות, ארה"ק
הרב ישי שרעבי

רב שכונה בגבעתיים, ארה"ק
הרב משה אהרון ברוידא

רב מושב גבעתי, ארה"ק
הרב אברהם חיים מזרחי

רב הישוב מרחביה, ארה"ק
הרב ברוך ליפקין    

רב הישוב פורת, ארה"ק
הרב מרדכי יצחקי

רב כפר ברוך והיוגב, ארה"ק
הרב אריה וועג

רב מושב ינוב, ארה"ק
הרב צמח אברהם

רב הישוב ברקת, ארה"ק
הרב סעדיה מעטוף

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א מלך המשיח, יפן
הרב בנימין אדרעי

מחבר ספר אותיות הרב, ד‘ מינים
ורב בית הכנסת חב“ד רמות ג‘, ארה“ק

הרב משה ווינר

רב בק"ק וינסן ושליח כ"ק אדמו"ר שליט"א 
מלך המשיח, צרפת

הרב יוסף טייב 
רב ומורה צדק בכנען, צפת, ארה"ק

הרב שלמה זלמן לבקיבקר 
רב בית הכנסת 'בית משיח' שיקאגו

הרב אליעזר טורין
רב בית הכנסת בית נחום ורב בתי הסוהר מרסיי, צרפת

הרב יוסף יצחק לאבקאוובסקי
רב קהילת הפרסים מילאנו, איטלי'ה

הרב לוי חזקי'ה 
רב ביהכנ“ס "אוהל דוד"  פונה, הודו

הרב בצלאל קופציק
רב ביהכנ"ס ויקטרברג  יהונסבורג,  ד. אפריקה

הרב יוסף בוימגרטן
רב קהילת יוצאי גרוזיה, ירושלים, ארה"ק

הרב רחמים רפאל ציקואשוילי
רב ביהכנ“ס "אוהל דבורה" מלבורן

הרב חיים צבי גרונער
רב ביהכנ"ס המרכזי כפר יונה

הרב נחמיה שמרלינג

רב העיר חמילנצקי, אוקראינה
הרב יהושוע רסקין

ראש כולל תפארת זקנים לוי יצחק ניו-הייבן
הרב בערל הלוי לוויטין

ראש ישיבת גדולה קאראקאס, ונצואלה
הרב אברהם לייב שוחאט

ראש ישיבת "אור תמימים" כפר-חב"ד ארה"ק
הרב שניאור זלמן גפני

ראש ישיבת בני שלמה, באר שבע, ארה"ק
הרב שלמה אמסלם

ראש ישיבת חסידי חב"ד צפת, ארה"ק
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב בנורוואד יוהנסבורג, דרום אפריקה
הרב מרדכי אברהם ישעי' הכהן ראדל

רב בגרינובל, צרפת 
הרב יחיא לחיאני

נארוואלק קאנעטיקייט, ארה"ב
הרב יהושע העכט

רב בית כנסת עדת ישראל נוסח האר"י מנצ'סטר
הרב אלכסנדר סענדר ליבעראוו 

רב בית הכנסת "בית מנחם" אבן יהודה, ארה"ק
הרב מנחם נוימן

שליח ראשי זלצבורג, אוסטריה
הרב דוד נוסבאום

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
סינסנטי אוהיו, ארה"ב

הרב שלום דובער קלמנסון
משפיע אנ"ש ירושלים, ארה"ק

הרב חיים מנחם טייכטל
משפיע בישיבת "אהלי תורה" ניו יורק

הרב פינחס קארף
משפיע בישיבת "תומכי תמימים" לידו, אנגליה

הרב חיים מילר
שליח ראשי למדינת ספרד

הרב יצחק גולדשטיין
משפיע אור מנחם חב"ד דרום אפריקה

הרב יוסף יצחק קסלמן
ראש ישיבת "בית אל" ירושלים, ארה"ק

הרב ניסים פרץ
ראש ישיבת "נחלי יצחק", נחלים, ארה"ק

הרב יוסף בא-גד
ראש כולל "עוז מאיר" ירושלים, ארה"ק

הרב אברהם קוט
ראש ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש, דרום אפריקא

הרב נועם וגנר

רב העיר נובוסיבירסק והמחוז
הרב שניאור זלמן זקלס

מנהל בית חב"ד "שערי בינה" פאריז, צרפת
הרב פנחס פאשטר

מנהל בית חב"ד לדוברי עברית לוס – אנג'לס, קאליפורניא
הרב אמיתי ימיני

בית חב"ד פרו
הרב שניאור זלמן בלומנפילד

שליח ומנהל ישיבת תו"ת וונציה, איטליה
הרב רחמים בנין

רב ביהכנ“ס וקהילת “בית רחמים“, ערד, ארה“ק
הרב אלעזר בקשי

רב קהילת "עץ חיים – ליובאוויטש ליאון, צרפת
הרב שמואל גורביץ 

רב “אוהל משה חברה תהילים“ פלטבוש
הרב משה חיים קארענבליט

רב ומנהל מוסדות חב"ד צ'ילי, דרום אמריקא
הרב מנשה פרמן

רב קהילת חב"ד הרצליה, ארה"ק
הרב ישראל הלפרין

רב העיר וולוגראד, רוסיא
הרב זלמן יפה

רב הישוב גבע כרמל, ארה"ק
הרב יוסף שלום דרעי

רב היישוב תלמי-יחיאל, ארה"ק
הרב אבינועם תעיזי

רב הישוב כפר אחים, ארה"ק
הרב שלמה ליפש

רב היישוב סתריה, ארה"ק
הרב יוסף יצחק קפלן

רב היישוב שתולים, ארה"ק
הרב זכריה כרמי

אב בית-דין הקהילה הגרוזינית וחבר 
ביה"ד הספרדי בוינה אוסטריא
הרב אברהם מיכאלשוילי

רב היישוב גן-נר, ארה"ק
הרב אבשלום קיל

רב מושב רינתי-ה, ארה"ק
הרב בנימין כהן

ממונה מטעם כ”ק אד”ש מה”מ על מדינת תימן, 
ומלפנים רב מושב תענך, ארה"ק

הרב זכריה גורי )זצ”ל(
רב ומו"צ בנתיבות, ארה"ק

הרב אברהם יפרח
חבר לשכת הרבנות טבריה, ארה"ק

הרב דב טייכמן

ראש ישיבת ראשל"צ – כפר-חב"ד, ארה"ק
הרב ברוך בליז'ינסקי

ראש ישיבת חסידי חב"ד חיפה ארה"ק
הרב מנחם מענדל ווילשאנסקי

רב בברדיצ'ב חבר העמים
הרב שמואל פלאטקין 

רב בקווינס, ארה"ב
הרב שרגא בראווד

רב בבנימינה, ארה"ק
הרב יהושע אדוט

משפיע בירושלים ובצפת, ארה"ק
הרב יוסף יצחק אופן

בית מנחם מענדל ווסטון, ארה"ב
הרב משה גורקאו

רב בית הכנסת בראשון לציון, ארה"ק
הרב חנן כוחונובסקי

רב קהילת אור אביב מרסיי, צרפת
הרב עמנואל טובנבלאט

רב ביהכנ"ס 'אור המאיר', רחובות, ארה"ק
הרב אליהו שטרן

רב הישוב כרם-בן-זמרה
הרב שלמה ממן

רב ביהכנ“ס "סנטר" בופלו
הרב שמריהו חריטונוב

רב ביהכנ“ס "בית מנחם" רסיפי, ברזיל
הרב יוסף בן-זכרי

רב קהילת יוצאי ארגנטינה, ירושלים, ארה"ק
הרב שאול אליטוב

רב קהילת חב"ד עכו
הרב נתן אוירכמן

רב קהילת חב"ד אלעד
הרב דניאל גרבסקי

רב ביהכנ“ס "שערי גאולה" קרית גת
הרב מאיר מאירי

חבר לשכת הרבנות אור-יהודה, ארה"ק
הרב יעקב אדרעי

מנהל בית חב"ד מירטל ביטש, דרום קרולינה
הרב דורון חיים אייזנמן

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח סרסל, צרפת
הרב יעקב ביטון

משפיע ישיבת אהלי מנחם פאסטוויל איוה, ארה"ב
הרב יהושע זליג הכהן אראנאוו

משגיח ראשי בישיבת תו"ת ליובאוויטש המרכזית ניו-יורק
הרב יצחק שפרינגער

רב קהילת הרשב"י פורט לודרדיל, פלורידה
הרב דניאל שהינו 

רב קהילת יוצאי גרוזי'ה הילסייד, ניו גרז'י
הרב אהרון חן

רב ביהכ"נ והספריה החסידית ביתר עלית ארה"ק
הרב שאול רוזנבלט

הרב הראשי למדינת בוליביא, דרום אמריקה
הרב  יוסף שמעון הכהן סמיערק

רב בית הכנסת "אהבת ישראל" עכו, ארה"ק
הרב שמשון פיזם

רב קהילת יוצאי אירן ורב שכונת מרכז כפר סבא, ארה"ק
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ"ס "משכן ישראל", מעלות, ארה"ק
הרב יגאל כספי

רב ביהכנ"ס "פרנקלס שול" ברוקלין 
הרב משה ניסן וולבוסקי

רב קהילת חב"ד נס ציונה, ארה"ק
הרב שגיא הר – שפר

רב העיר אדעלעיד, אוסטרליה
הרב יוסף ענגעל

רב ביהכנ“ס בית"מנחם מענדל"  מונטפלייר, צרפת
הרב פרץ פרטוש

רב ברידזפארט קאנעקטיקאל, ארה"ב
הרב שלום דובער שטאק

רב ברוסטוב, חבר העמים, רוסיא
הרב אלישיב הכהן קפלון

קאלאגרי אלברטה, קנדה
הרב מנחם מענדל מטוסוב

ישיבת המקובלים ירושלים ,ארה"ק
הרב יעקב דוד שכטר

רב בית-הכנסת 'אהל ישראל', רחובות, ארה"ק
הרב אליהו גבאי

רב בית כנסת מחזיקי הדת, שיקאגו
הרב דוד וולפמאן

רב קהילת קודש שבט אחים ברוקלין
הרב יאשיהו שאמע

רב קהילת אהבת אחים ברוקלין
הרב אליהו עקיבא דיוויק

רב בתי הכנסת קרית חתני פרס נובל, ראשון-לציון, ארה"ק
הרב אריאל גורן 

רב בית הכנסת המעונות אוניברסיטת ת"א ומחבר ספרי הלכה
הרב ירוחם פישל הלוי גייקובס 

רב בית הכנסת "טללי אורות" ומורה צדק בראש העין, ארה"ק
הרב ליאור רוזנבוים 

בית חב"ד פדיזסט פאולו ברזיל
הרב שניאור זלמן סלונים

מנהל ועד ישיבת תות"ל פאולו, ברזיל
הרב נח גאנזבורג

מנהל בית-חב"ד קיטסלאנאו – 
וואנקובער, קנדה

הרב אליעזר ליפמאן דובראווסקי

מנהל בית חב"ד ובי"ס גבוה בית חנה 
שעוויאט, קאליפורניא

הרב אהרון בעגון
שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח מזכרת בתיה, ארה"ק

הרב אריה גרינברג
ראש כולל "שושן מאיר" עמנואל, ארה"ק

הרב מאיר שמעון דרורי
משיב בליובאוויטשער ישיבה, דניו-יורק

הרב שמואל חיים בלומינג
ראש ישיבת תו"ת ליובאוויטש, מוסקבה, רוסיא

הרב משה הויכברג
רב בתי הסוהר וואסטער, מסטשוסטס

הרב יעקב יצחק בלאטנער
רב באסטנה, קאזחסטן

הרב יהודה קובלקין
קהילת יוצאי צרפת – ירושלים, ארה“ק

הרב יצחק חביב

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
אובערוויליע, צרפת

הרב מאיר שמחה קלמנסון

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
מירטל ביטש דרום קרוליינה

הרב יוסף יצחק נפרסטק
רב בית חב"ד  ס. פאולו ברזיל

הרב יוסף שילדקרויט
מנהל בית חב"ד דלינדהוכסט קיו
הרב אלכסנדר מענדל קארלעבך

רב ראשי דמדינת גרוזי’ 
הרב אברהם ד.מ. מיכאלשוילי

רב בז'פרוז'ה, אוקריינא
הרב נחום חיים ערנטריי

רב אוניברסיטת מנהטן, נ.י.
הרב אליהו כהן

רב באורנבורג, רוסיה
הרב גואל ישראל מיירס

רב במנצ'סטר, אינדיאנה
הרב אריה לייב דודאוויץ

רב מורה הוראה ברוקלין, ניו-יארק
הרב נטע קופרמן

רב בסימפרופל, אוקראינא
הרב יצחק מאיר הכהן ליפשיץ

רב העיר קלינינגרבד, רוסיא
הרב דוד שועדיק

ראש ישיבת "בית מנחם" ירושלים, ארה"ק
הרב גרשון מנחם מענדל אבצן

רב העיר יערעוואן, ארמניה, חבר העמים
הרב מאיר בורשטיין

רב בבולוניה, איטליא
הרב אליהו דוד הכהן בארענשטיין

מורה צדק בקראון הייטס, ברוקלין, ניו יארק
הרב שמעון חיריק

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח פושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, לוס אנג'לס, קליפורניא
הרב ישעי'ה בערקאביץ'

ראש ישיבת “מאור מנחם“ רחובות
הרב חיים אהרון

רב בית חב"ד מילבייסין , ניו-יארק, ארה"ב
הרב יהודה פרידמן

מנהל בית חב"ד פלטבוש, ניו-יארק, ארה"ב
הרב שניאור זלמן ליברוב

מנהל בית חב"ד ווירג'יניא ביטש
הרב אהרון מרגולין

רב שכונת ק. משה רחובות, ארה"ק
הרב שמעון שאער

רב רובע 4 פריז
הרב יוסף מרגי

רב שכונת בן גוריון, לוד, ארה"ק
הרב נפתלי ועקנין

רב שכונת יד התשעה הרצליה, ארה"ק
הרב יוסף יעקב נקי

רב שכונת עמידר, נהריה, ארה"ק
הרב שמעון גרליק

רב קהילת חב“ד אופקים
הרב ישראל הרשקוביץ

רב הישוב בלפוריה, ארה“ק
הרב נועם ברטוב

רב היישוב ניר-צבי, ארה"ק
הרב יהונתן בנימין הלוי בורגן )זצ”ל(

רב ישובי גליל תחתון, ארה"ק
הרב יוסף חיים רוזנבלט

ראש ישיבת תפארת בחורים סיגייט, ניו-יורק
הרב אברהם ליפסקר

רב העיר בבריאנסק, רוסיא
הרב יצחק רויטמן

שליח ראשי וינה, אוסטריה,
הרב יעקב יוסף בידרמן

רב קהילת יוצאי אירן ורב ביהכנ"ס 
"זכור ליוסף", נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב קהילה בקנסינגטון ניו־יורק
הרב משה חיים לוין

רב קהילת יוצאי גרוזיה  ש. חב"ד, לוד, ארה"ק
הרב יצחק מיכאלשוילי

רב קהילת יוצאי חבר העמים פיירלנד ניו ג'רסי
הרב חיים דובער זלצמן

רב בכיר בשב"ס  )גוש דרום( 
הרב מיכאל מלכא

רב קהילת חב“ד עמנואל, ארה“ק
הרב יהודה אלחרר

רב קהילת "עזרת אחים" ניס, צרפת
הרב יוסף יצחק פינסון

רב שכונה במגדל העמק, ארה"ק
הרב דוד אסייג

רב ביהכנ“ס "בני ישראל" ווייסר, ניו ג'רסי
הרב יוסף צבי קרליבך

רב שכונת רמת יוסף, בת ים, ארה"ק
הרב משה חזן

רב מוס‘ ברית אברהם וביה“כ שומרי תורה 
אוהלי י“י, רג‘ו־פארק, ניו
הרב מרדכי קנלסקי

מנהל צא"ח מיאמי ביטש
הרב צבי ברקוביץ

חבר הבית דין צדק עמנואל, ארה"ק
הרב חיים קיז'נר

מרכז לצעירים חב"ד, ארגנטינה
הרב שלמה לוי

מנהל בית חב"ד בענטלי, אוסטרליא
הרב מנחם מענדל ראסקין

רב בית הכנסת "חומאני עלוש" צפת, ארה"ק
הרב רחמים עמרוסי 

רב מושב עזריאל, ארה"ק
הרב יוסף יצחק תעיזי

מנהל בית חב"ד קרעטיי, צרפת
הרב חיים מלול

רב ביהכנ“ס  וקהילת "בית רחמים", ערד, ארה"ק
הרב רפאל בוסי

רב ביהכ“נ קיסטון גו‘איש סנטר, צפון מיאמי
הרב דניאל גרין

שליח ראשי - דיזו‘ן, צרפת
הרב חיים סלונים

ראש ישיבת חב”ד באר שבע, אה”ק
הרב מנחם הכהן כהן

רב קהילת הבוכרים וביהכ”נ “שערי מתתיהו”, רחובות, אה”ק
הרב יונתן בורוכוב

שליח כ”ק אד”ש מה”מ לטפפה, פלורידה
הרב אליעזר ריבקין

שליח כ”ק אד”ש מה”מ לפרפניון, צרפת
הרב חיים מרדכי פעווזנער

רב ושליח באיי הים פרצת - האיים הקאריביים
הרב דוד אליהו פרטוש

רב ק”ק קארסטין, אוקראינא
הרב אהרן ליב ברגר 

רב מושב אדרת - משמר השבעה, ארה"ק
הרב מיכאל מויאל

מנהל בית חב"ד פיליפינים )מנילה(
הרב יוסף יצחק הלוי לוי

מנהל בית חב”ד ורב ביהכ”נ “היכל חנה, חיפה, אה”ק
הרב משה דב גינזבורג

רב ביהכ”נ “בית התלמוד”, מילאנו, איטליא
הרב צמח דוד שלום מזרחי

רב ביהמ”ד “זגייאר־דרנה”, נתני’, אה”ק
הרב עמוס גואטה

כבוד קדושת אדמו”ר מליובאוויטש בשיחת קודש שבת פרשת שופטים ה’תנש”א קובע קביעה הלכה למעשה שיש לדורנו זה נביא וחייבים לשמוע בקולו, וכפי שנפסק ברמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ז. 
וזה לשונו הקדוש: . . צריכים לפרסם לכל אנשי הדור, שזכינו שהקדוש־ברוך־הוא בחר ומינה בעל בחירה, שמצד עצמו הוא שלא בערך נעלה מאנשי הדור, שיהי' ה"שופטיך” וה"יועציך” ונביא

הדור, שיורה הוראות ויתן עצות בנוגע לעבודת כל בני ישראל . . עד הנבואה העיקרית – הנבואה ש"לאלתר לגאולה” ותיכף ומיד ממש "הנה זה )משיח( בא”. עד־כאן־לשונו־הקדוש בשיחה הנ”ל.
בשיחת קודש פר’ וירא ה’תשנ”ב אומר כבוד־קדושת אדמו”ר: . . בימינו אלו נתבטלו כל המניעות והעיכובים כו’, וכיון שכן, ישנה )לא רק המציאות דמשיח, אלא( גם ההתגלות דמשיח,

ועכשיו צריכים רק לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש”. עד־כאן־לשונו־הקדוש.
בשיחת קודש פר' משפטים ה’תשנ”ב אומר כבוד־קדושת אדמו”ר: . . וכן הפסק דין של הרבנים ומורי הוראה בישראל שהגיע זמן הגאולה, "יעמוד מלך מבית דוד וכו’, בחזקת שהוא משיח”,

ועוד הוסיף על פסק־דין הנ”ל את המילים: ועד להמעמד ומצב ד"הרי זה משיח בודאי”, ובשיחה זו רמז הרבי בצורה ברורה על היותו מלך המשיח.
הרינו קובעים בזה פסק הלכה על־פי דין תורתנו הקדושה – מבוסס על ההלכה שברמב”ם פרק ז’ הלכות יסודי התורה הלכה א’, פרק ט’ הלכה ב’ ופרק י’ הלכה א’ – שכבוד קדושת אדמו”ר מלך המשיח יש לו דין נביא.

ומפורש בשיחותיו הקדושות שמרמז על עצמו שהוא נביא, ומובן משיחותיו הקדושות שהוא הוא המלך המשיח, וכן עודד שירת "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד”, 
וכבר אמר לעיני כל ישראל ולעיני כל העולם דברים העתידים להיות ובאו דבריו ונתקיימו במילואם ב'מלחמת ששת הימים’ וב'מלחמת המפרץ’ ועוד ועוד

ועל כן מחוייבים אנו לשמוע לכל אשר יאמר לנו, מגדר החיוב לשמוע לדברי הנביא, ובכלל זה – שהוא המלך המשיח ויתגלה אלינו מיד ממש.

ב”ה, ערב ראש השנה ה’תשנ”ח - ז’ אדר ה’תש”ע

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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רב גבעת משה וראש כולל חזון יעקב, 
ירושלים, ארה"ק

הרב יעקב יוסף )בהגר"ע(
אב בית-דין באר שבע ורב בירושלים, 

הרב אליהו אברג'ל
זקן וחבר בית-דין רבני חב"ד, ארה"ק

הרב דוד חנזין )זצ"ל(
סגן יו"ר אגודת הרבנים – ארה"ב
הרב שניאור זלמן גורארי' )זצ"ל(

חבר בית-דין צדק ומרא דאתרא קראון 
הייטס, ברוקלין, ניו יארק

הרב יהודה קלמן מארלאו )זצ"ל(
רב ומד"א כפר חב"ד וחבר ביה"ד רבני חב"ד – ארה"ק

הרב מרדכי ש. אשכנזי
ראש מוסדות 'רב פעלים' נתיבות, ארה"ק

הרב יורם אברג'ל 
זקן רבני חב"ד – ארה"ב וקנדה וראב"ד מאנטריאול, קנדה

הרב יצחק הכהן הענדל
ראש ישיבות צאנז וחבר הנהלת 'מפעל הש"ס'

הרב אליהו שמואל שמרלר
כבוד-קדושת האדמו"ר מפינסק קרלין

הרב אהרן הכהן רוזנפלד )זצ"ל(
כבוד-קדושת האדמו"ר מנדבורנא
הרב אהרון יחיאל לייפער )זצ"ל(

גאון, חסיד ואיש מסירות נפש – בני ברק, 
ארה"ק

הרב זלמן לייב אסטולין )זצ"ל(

אב"ד ורב ראשי ק"ק שערי ציון ועדות 
המזרח, ברוקלין

הרב שאול יעקב קצין
אב בית-דין חיפה, ארה"ק

הרב גדליה אקסלרוד
הרב הראשי למדינת רוסיא

הרב בערל לאזאר
זקן רבני חב"ד בארה"ק ורב קהילת חב"ד תל-אביב, ארה"ק

הרב משה אשכנזי )זצ”ל(
כבוד-קדושת האדמו"ר מזידשטוב, ארה"ב

 הרב אשר ישעיה אייכנשטיין
חבר בד"ץ סידני, אוסטרליא

הרב יהורם אולמן

רב העיר קרית ביאליק, ארה"ק
וחתנא דבי נשיאה הצדיק רבי מאיר אבוחצירה זצוקלל“ה

הרב עמינדב מכלוף קריספין
ראב”ד רבני ליובאוויטש, צרפת

הרב מרדכי בלינוב

חבר בית-דין צדק ומרא דאתרא קראון הייטס, 
ברוקלין, ניו יארק

הרב אהרון יעקב שוויי
ראב“ד נווה אחיעז בני-ברק, ארה“ק 

הרב משה יעקב וויס

מרא דאתרא קהילת קודש "בית תורה" 
ברוקלין, ניו יארק

הרב זבולון ליברמן 

רב קהילת חב"ד רחובות 
וחבר ביה"ד רבני חב“ד – ארה"ק

הרב מנחם מענדל גלוכובסקי
רב הישוב יסודות, ארה"ק

הרב דוד בן ציון קליין
רב לב השרון ובני ציון ויו"ר הרבנים בהתיישבות, ארה"ק

הרב אשר זמל
דיין וחבר בית-הדין וראש ישיבת תות"ל, בראזיל

הרב שמאי ענדע
כבוד-קדושת האדמו"ר מלוקווע ולבורז'

הרב צבי הכהן טורנהיים )זצ"ל(
רב ישובי מעלה יוסף, ארה"ק

הרב מכלוף ועקנין
הרב הראשי למדינת טשקנט

הרב אבא דוד גורביץ
הרב הראשי למדינת מולדביא ורב העיר דקישינוב

הרב זלמן הכהן אבעלסקי
הרב הראשי ללטביא ורב העיר ריגא 

הרב נתן נטע הכהן ברכהן )זצ"ל(
רב ראשי דמדינת באדן, וירטנברג, גרמניא

הרב חיים נפתלין )זצ“ל(

אב בית-דין מעלבורן, אוסטרליא
הרב שלום דובער הכהן גוטניק 

רב שכונת קרית אליעזר, חיפה, ארה"ק
הרב דוד אבוחצירא

ראב"ד דפעטערסאן ניו ג'רסי וחבר "אגודת הרבנים" דארה"ב
הרב מאיר גרינברג )זצ”ל(

הרב הראשי למדינת קאזחסטאן
הרב ישעי'ה הכהן

רב ק"ק בני ישראל לינדען הייטס ומנהל 
איגוד הרבנים

הרב גרשון טעננבוים
רב העיר קרית-מלאכי, ארה"ק
הרב ישראל גרשטנקורן )זצ"ל(

יו"ר אגו"ח רוסיה ורב ביהכנ“ס בלשייא ברודניא, מוסקבא
הרב יצחק קוגן

רב ראשי ליהודי יוצאי גרוזיה
חכם רפאל אלאשוילי )זצ"ל(

רב, מורה צדק וראש ישיבת "עטרת 
צדיקים", בני ברק, ארה"ק

הרב יונה לייב לבל

דיין ומורה-צדק בלאוואל וחבר בד"ץ 
מאנטריאול, קנדה

הרב דוד רפאל באנון

אב בית-דין הקהילה הבוכרית וחבר ביה"ד הספרדי 
בוינה, אוסטריא

הרב יצחק ניאזוב

רב העיר קרית-ים, ארה"ק
הרב יוסף הלוי אברקי 

רב העיר חולון, ארה"ק
הרב יוחנן גור-אריה 

ראש ישיבת "עוד יוסף חי" שכם וחברון, ארה"ק
הרב יצחק פייוויש גינזבורג

רב העיר קרית-גת, ארה"ק
הרב משה הבלין

רב העיר יהוד, ארה"ק
הרב שלמה טובים

הרב הראשי לצפון מדינת צרפת וחבר 'ועד הרבנים צרפת'
הרב אליהו דהאן

רב העיר חדרה, ארה"ק
הרב שמעון ביטון

רב קהילת חב"ד יבנה  ורב אזורי גדרות, ארה"ק
הרב יחיאל גברא

רב קהילת חב"ד לוד, ארה"ק
הרב ברוך יורקוביץ

רב קהילת יוצאי גרוזיה נחה"ח  וחבר נשיאות 
"אגודת רבני יהדות גרוזיה"

חכם משה מיכאלשוילי

אב בית-דין ושליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
בקהילת קודש מילאנו, איטליא

הרב גרשון מענדל גרליק 

רב הישובים נאות הכיכר ועין תמר, ארה"ק
הרב יעקב מנדלסון 

רב אזורי, חבל מודיעין, ארה"ק
הרב שלום מעטוף

רב ישובי מרום הגליל, ארה"ק
הרב יוסף אלמשעלי

חבר לשכת הרבנות עכו, ארה"ק
הרב שלמה יצחק פראנק

רב העיר חצור הגלילית, ארה"ק
הרב מרדכי דיעי

רב העיר זיטומיר, אוקראינא
הרב שלמה וילהלם 

רב העיר דנייפרופטרובסק והמחוז, חבר העמים
הרב שמואל קמינצקי 

אב בית-דין דק"ק אייווי היל, נוארק, ניו ג'רסי
הרב שמואל פסח בוגומילסקי 

רב העיר רמת ישי, ארה"ק
הרב יוסף יצחק וולוסוב 

רב קהילת חב"ד מגדל העמק
הרב ישראל יוסף הכהן הנדל

רב העיר נצרת-עילית, ארה"ק
הרב ישעיה הרצל

כבוד-קדושת האדמו“ר מביאלא
הרב יעקב מנחם רבינוביץ

רב קהילת חב"ד בנתיבות וחתן הצדיק 
ה"בבא סאלי", ארה"ק

הרב ישר אדרעי
רב קהילת חב"ד קרית שמואל

הרב יגאל פיזם
רב ביהכנ“ס חב"ד קרית – גת
הרב שלום דובער הלוי וולפא 

רב קהילת ומוסדות חב”ד, מלבורן אוסטרלי’
הרב צבי הירש טלזנר

רב דקהילת הספרדים במילאנו, איטליא
הרב ישועה חדד

חבר ב'איגוד הרבנים ארה"ב וקנדה'
הרב יצחק העכט

רב דק"ק "בני יחיאל אשכנז" ברייטן, ברוקלין, ניו יארק
הרב שלום מענדל סימפסון 

רב היישוב בית דגן וראש השוחטים ירושלים, 
הרב ששון גריידי

רב שכונת גילה, ירושלים, ארה"ק
הרב משה בן אבו 

רב אזורי חוף הכרמל, ארה"ק
גבריאל סוראני

רב נוה מונסון, ארה"ק
הרב יואל סויסא

רב הישוב כפר גבירול, ארה"ק
הרב שלמה מזרחי

רב העיר אוטרעכט, הולנד
הרב אריה לייב היינץ

רב העיר קמרובה, רוסיה
הרב דוד דה-ברעסער

רב ומקובל ירושלים, ארה"ק
הרב יוסף חיים ביטון

רב העיר אושן-סיטי, מרילנד, ארה"ב
הרב נועם כהן

רב באשדוד מלפנים, רב העיר נצרת עלית, ארה"ק
הרב אליהו אבוחצירא

רב העיר סאטן, אנגליא
הרב אברהם ישעיהו גראנער

רב העיר ריאו דה-ז'נרו, ברזיל
הרב יעקב  בלומנפלד

חבר לשכת הרבנות ראש העין, ארה"ק
הרב מנשה זכריהו

חבר לשכת הרבנות רמלה, ארה"ק
הרב יוסף כהן

ראש ישיבת רמת אביב ורב הקהילה, 
תל-אביב, ארה"ק
הרב יוסף גינזבורג

 רב ק"ק כפר ורדים, ארה"ק
הרב שלמה דניאל גולדפרב

רב קהילת ברסלב וראש כולל עבודת הקודש צפת, ארה"ק
הרב מסעוד גבאי

ראש ישיבת תו"ת ברינוא, צרפת
הרב יחיאל מנחם מענדל קלמנסון

יו"ר חברת "דוד המלך",  מזקני רבני תוניס
הרב ברוך חורי

רב קהילת יוצאי חבר העמים, טורונטו
הרב יוסף יצחק זלצמן

רב קהילת יוצאי רוסיה,  לוס אנג'לס
הרב נפתלי אסטולין

כבוד-קדושת אדמו“ר מנישכיז
הרב ישראל שטרן

רב שכונה א', באר שבע רב מועצה איזורית רמת נגב, ארה"ק
הרב מאיר סויסא

רב הישוב עתלית, ארה"ק
הרב שמעון אלמליח

רב היישוב מנחמיה, ארה"ק
הרב דוד חנניה ועקנין

רב ק"ק יוצאי גרוזיה ברמלה  וחבר נשיאות 
"אגודת רבני יהדות גרוזיה"
הרב בן-ציון מיכאלשוילי

רב יקטרינבורג ומחוז אוראל, חבר העמים
הרב עזריאל זליג אשכנזי

רב הישוב מורג, גוש-קטיף, ארה"ק
הרב יום טוב מנשה

רב העיר בלומינטון אינדיאנא
הרב יהושע הרצל צ'ינצלקר

ממונה מטעם כ”ק אד”ש מה”מ על מדינת 
עיראק; רב ומשפיע קהילת חב"ד חבל תענך

הרב  יצחק ידגר
רב העיר טשעליאבעסק  רוסיא

הרב מאיר הלוי קירש
ראש ישיבת "אור גבריאל" ירושלים, ארה"ק

הרב חי ברכץ
רב מרכז יקנעם, ארה"ק

הרב נועם דקל
שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח מנצ'סטר

הרב חיים הכהן פארו
רב ומורה הוראה בפריז

הרב יוסף יצחק פעווזנער
משפיע אנ"ש בירושלים, ארה"ק

הרב פנחס לייבוש הרצל

רב שכונת בית אליעזר, חדרה, ארה"ק
הרב אליהו אסולין

רב שכונת האירוסים, נתניה, ארה"ק
הרב מנחם מענדל חיים ברוך הלוי וולפא

רב שכונת התימנים, רחובות, ארה"ק
הרב ישי שרעבי

רב שכונה בגבעתיים, ארה"ק
הרב משה אהרון ברוידא

רב מושב גבעתי, ארה"ק
הרב אברהם חיים מזרחי

רב הישוב מרחביה, ארה"ק
הרב ברוך ליפקין    

רב הישוב פורת, ארה"ק
הרב מרדכי יצחקי

רב כפר ברוך והיוגב, ארה"ק
הרב אריה וועג

רב מושב ינוב, ארה"ק
הרב צמח אברהם

רב הישוב ברקת, ארה"ק
הרב סעדיה מעטוף

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א מלך המשיח, יפן
הרב בנימין אדרעי

מחבר ספר אותיות הרב, ד‘ מינים
ורב בית הכנסת חב“ד רמות ג‘, ארה“ק

הרב משה ווינר

רב בק"ק וינסן ושליח כ"ק אדמו"ר שליט"א 
מלך המשיח, צרפת

הרב יוסף טייב 
רב ומורה צדק בכנען, צפת, ארה"ק

הרב שלמה זלמן לבקיבקר 
רב בית הכנסת 'בית משיח' שיקאגו

הרב אליעזר טורין
רב בית הכנסת בית נחום ורב בתי הסוהר מרסיי, צרפת

הרב יוסף יצחק לאבקאוובסקי
רב קהילת הפרסים מילאנו, איטלי'ה

הרב לוי חזקי'ה 
רב ביהכנ“ס "אוהל דוד"  פונה, הודו

הרב בצלאל קופציק
רב ביהכנ"ס ויקטרברג  יהונסבורג,  ד. אפריקה

הרב יוסף בוימגרטן
רב קהילת יוצאי גרוזיה, ירושלים, ארה"ק

הרב רחמים רפאל ציקואשוילי
רב ביהכנ“ס "אוהל דבורה" מלבורן

הרב חיים צבי גרונער
רב ביהכנ"ס המרכזי כפר יונה

הרב נחמיה שמרלינג

רב העיר חמילנצקי, אוקראינה
הרב יהושוע רסקין

ראש כולל תפארת זקנים לוי יצחק ניו-הייבן
הרב בערל הלוי לוויטין

ראש ישיבת גדולה קאראקאס, ונצואלה
הרב אברהם לייב שוחאט

ראש ישיבת "אור תמימים" כפר-חב"ד ארה"ק
הרב שניאור זלמן גפני

ראש ישיבת בני שלמה, באר שבע, ארה"ק
הרב שלמה אמסלם

ראש ישיבת חסידי חב"ד צפת, ארה"ק
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב בנורוואד יוהנסבורג, דרום אפריקה
הרב מרדכי אברהם ישעי' הכהן ראדל

רב בגרינובל, צרפת 
הרב יחיא לחיאני

נארוואלק קאנעטיקייט, ארה"ב
הרב יהושע העכט

רב בית כנסת עדת ישראל נוסח האר"י מנצ'סטר
הרב אלכסנדר סענדר ליבעראוו 

רב בית הכנסת "בית מנחם" אבן יהודה, ארה"ק
הרב מנחם נוימן

שליח ראשי זלצבורג, אוסטריה
הרב דוד נוסבאום

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
סינסנטי אוהיו, ארה"ב

הרב שלום דובער קלמנסון
משפיע אנ"ש ירושלים, ארה"ק

הרב חיים מנחם טייכטל
משפיע בישיבת "אהלי תורה" ניו יורק

הרב פינחס קארף
משפיע בישיבת "תומכי תמימים" לידו, אנגליה

הרב חיים מילר
שליח ראשי למדינת ספרד

הרב יצחק גולדשטיין
משפיע אור מנחם חב"ד דרום אפריקה

הרב יוסף יצחק קסלמן
ראש ישיבת "בית אל" ירושלים, ארה"ק

הרב ניסים פרץ
ראש ישיבת "נחלי יצחק", נחלים, ארה"ק

הרב יוסף בא-גד
ראש כולל "עוז מאיר" ירושלים, ארה"ק

הרב אברהם קוט
ראש ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש, דרום אפריקא

הרב נועם וגנר

רב העיר נובוסיבירסק והמחוז
הרב שניאור זלמן זקלס

מנהל בית חב"ד "שערי בינה" פאריז, צרפת
הרב פנחס פאשטר

מנהל בית חב"ד לדוברי עברית לוס – אנג'לס, קאליפורניא
הרב אמיתי ימיני

בית חב"ד פרו
הרב שניאור זלמן בלומנפילד

שליח ומנהל ישיבת תו"ת וונציה, איטליה
הרב רחמים בנין

רב ביהכנ“ס וקהילת “בית רחמים“, ערד, ארה“ק
הרב אלעזר בקשי

רב קהילת "עץ חיים – ליובאוויטש ליאון, צרפת
הרב שמואל גורביץ 

רב “אוהל משה חברה תהילים“ פלטבוש
הרב משה חיים קארענבליט

רב ומנהל מוסדות חב"ד צ'ילי, דרום אמריקא
הרב מנשה פרמן

רב קהילת חב"ד הרצליה, ארה"ק
הרב ישראל הלפרין

רב העיר וולוגראד, רוסיא
הרב זלמן יפה

רב הישוב גבע כרמל, ארה"ק
הרב יוסף שלום דרעי

רב היישוב תלמי-יחיאל, ארה"ק
הרב אבינועם תעיזי

רב הישוב כפר אחים, ארה"ק
הרב שלמה ליפש

רב היישוב סתריה, ארה"ק
הרב יוסף יצחק קפלן

רב היישוב שתולים, ארה"ק
הרב זכריה כרמי

אב בית-דין הקהילה הגרוזינית וחבר 
ביה"ד הספרדי בוינה אוסטריא
הרב אברהם מיכאלשוילי

רב היישוב גן-נר, ארה"ק
הרב אבשלום קיל

רב מושב רינתי-ה, ארה"ק
הרב בנימין כהן

ממונה מטעם כ”ק אד”ש מה”מ על מדינת תימן, 
ומלפנים רב מושב תענך, ארה"ק

הרב זכריה גורי )זצ”ל(
רב ומו"צ בנתיבות, ארה"ק

הרב אברהם יפרח
חבר לשכת הרבנות טבריה, ארה"ק

הרב דב טייכמן

ראש ישיבת ראשל"צ – כפר-חב"ד, ארה"ק
הרב ברוך בליז'ינסקי

ראש ישיבת חסידי חב"ד חיפה ארה"ק
הרב מנחם מענדל ווילשאנסקי

רב בברדיצ'ב חבר העמים
הרב שמואל פלאטקין 

רב בקווינס, ארה"ב
הרב שרגא בראווד

רב בבנימינה, ארה"ק
הרב יהושע אדוט

משפיע בירושלים ובצפת, ארה"ק
הרב יוסף יצחק אופן

בית מנחם מענדל ווסטון, ארה"ב
הרב משה גורקאו

רב בית הכנסת בראשון לציון, ארה"ק
הרב חנן כוחונובסקי

רב קהילת אור אביב מרסיי, צרפת
הרב עמנואל טובנבלאט

רב ביהכנ"ס 'אור המאיר', רחובות, ארה"ק
הרב אליהו שטרן

רב הישוב כרם-בן-זמרה
הרב שלמה ממן

רב ביהכנ“ס "סנטר" בופלו
הרב שמריהו חריטונוב

רב ביהכנ“ס "בית מנחם" רסיפי, ברזיל
הרב יוסף בן-זכרי

רב קהילת יוצאי ארגנטינה, ירושלים, ארה"ק
הרב שאול אליטוב

רב קהילת חב"ד עכו
הרב נתן אוירכמן

רב קהילת חב"ד אלעד
הרב דניאל גרבסקי

רב ביהכנ“ס "שערי גאולה" קרית גת
הרב מאיר מאירי

חבר לשכת הרבנות אור-יהודה, ארה"ק
הרב יעקב אדרעי

מנהל בית חב"ד מירטל ביטש, דרום קרולינה
הרב דורון חיים אייזנמן

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח סרסל, צרפת
הרב יעקב ביטון

משפיע ישיבת אהלי מנחם פאסטוויל איוה, ארה"ב
הרב יהושע זליג הכהן אראנאוו

משגיח ראשי בישיבת תו"ת ליובאוויטש המרכזית ניו-יורק
הרב יצחק שפרינגער

רב קהילת הרשב"י פורט לודרדיל, פלורידה
הרב דניאל שהינו 

רב קהילת יוצאי גרוזי'ה הילסייד, ניו גרז'י
הרב אהרון חן

רב ביהכ"נ והספריה החסידית ביתר עלית ארה"ק
הרב שאול רוזנבלט

הרב הראשי למדינת בוליביא, דרום אמריקה
הרב  יוסף שמעון הכהן סמיערק

רב בית הכנסת "אהבת ישראל" עכו, ארה"ק
הרב שמשון פיזם

רב קהילת יוצאי אירן ורב שכונת מרכז כפר סבא, ארה"ק
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ"ס "משכן ישראל", מעלות, ארה"ק
הרב יגאל כספי

רב ביהכנ"ס "פרנקלס שול" ברוקלין 
הרב משה ניסן וולבוסקי

רב קהילת חב"ד נס ציונה, ארה"ק
הרב שגיא הר – שפר

רב העיר אדעלעיד, אוסטרליה
הרב יוסף ענגעל

רב ביהכנ“ס בית"מנחם מענדל"  מונטפלייר, צרפת
הרב פרץ פרטוש

רב ברידזפארט קאנעקטיקאל, ארה"ב
הרב שלום דובער שטאק

רב ברוסטוב, חבר העמים, רוסיא
הרב אלישיב הכהן קפלון

קאלאגרי אלברטה, קנדה
הרב מנחם מענדל מטוסוב

ישיבת המקובלים ירושלים ,ארה"ק
הרב יעקב דוד שכטר

רב בית-הכנסת 'אהל ישראל', רחובות, ארה"ק
הרב אליהו גבאי

רב בית כנסת מחזיקי הדת, שיקאגו
הרב דוד וולפמאן

רב קהילת קודש שבט אחים ברוקלין
הרב יאשיהו שאמע

רב קהילת אהבת אחים ברוקלין
הרב אליהו עקיבא דיוויק

רב בתי הכנסת קרית חתני פרס נובל, ראשון-לציון, ארה"ק
הרב אריאל גורן 

רב בית הכנסת המעונות אוניברסיטת ת"א ומחבר ספרי הלכה
הרב ירוחם פישל הלוי גייקובס 

רב בית הכנסת "טללי אורות" ומורה צדק בראש העין, ארה"ק
הרב ליאור רוזנבוים 

בית חב"ד פדיזסט פאולו ברזיל
הרב שניאור זלמן סלונים

מנהל ועד ישיבת תות"ל פאולו, ברזיל
הרב נח גאנזבורג

מנהל בית-חב"ד קיטסלאנאו – 
וואנקובער, קנדה

הרב אליעזר ליפמאן דובראווסקי

מנהל בית חב"ד ובי"ס גבוה בית חנה 
שעוויאט, קאליפורניא

הרב אהרון בעגון
שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח מזכרת בתיה, ארה"ק

הרב אריה גרינברג
ראש כולל "שושן מאיר" עמנואל, ארה"ק

הרב מאיר שמעון דרורי
משיב בליובאוויטשער ישיבה, דניו-יורק

הרב שמואל חיים בלומינג
ראש ישיבת תו"ת ליובאוויטש, מוסקבה, רוסיא

הרב משה הויכברג
רב בתי הסוהר וואסטער, מסטשוסטס

הרב יעקב יצחק בלאטנער
רב באסטנה, קאזחסטן

הרב יהודה קובלקין
קהילת יוצאי צרפת – ירושלים, ארה“ק

הרב יצחק חביב

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
אובערוויליע, צרפת

הרב מאיר שמחה קלמנסון

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
מירטל ביטש דרום קרוליינה

הרב יוסף יצחק נפרסטק
רב בית חב"ד  ס. פאולו ברזיל

הרב יוסף שילדקרויט
מנהל בית חב"ד דלינדהוכסט קיו
הרב אלכסנדר מענדל קארלעבך

רב ראשי דמדינת גרוזי’ 
הרב אברהם ד.מ. מיכאלשוילי

רב בז'פרוז'ה, אוקריינא
הרב נחום חיים ערנטריי

רב אוניברסיטת מנהטן, נ.י.
הרב אליהו כהן

רב באורנבורג, רוסיה
הרב גואל ישראל מיירס

רב במנצ'סטר, אינדיאנה
הרב אריה לייב דודאוויץ

רב מורה הוראה ברוקלין, ניו-יארק
הרב נטע קופרמן

רב בסימפרופל, אוקראינא
הרב יצחק מאיר הכהן ליפשיץ

רב העיר קלינינגרבד, רוסיא
הרב דוד שועדיק

ראש ישיבת "בית מנחם" ירושלים, ארה"ק
הרב גרשון מנחם מענדל אבצן

רב העיר יערעוואן, ארמניה, חבר העמים
הרב מאיר בורשטיין

רב בבולוניה, איטליא
הרב אליהו דוד הכהן בארענשטיין

מורה צדק בקראון הייטס, ברוקלין, ניו יארק
הרב שמעון חיריק

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח פושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, לוס אנג'לס, קליפורניא
הרב ישעי'ה בערקאביץ'

ראש ישיבת “מאור מנחם“ רחובות
הרב חיים אהרון

רב בית חב"ד מילבייסין , ניו-יארק, ארה"ב
הרב יהודה פרידמן

מנהל בית חב"ד פלטבוש, ניו-יארק, ארה"ב
הרב שניאור זלמן ליברוב

מנהל בית חב"ד ווירג'יניא ביטש
הרב אהרון מרגולין

רב שכונת ק. משה רחובות, ארה"ק
הרב שמעון שאער

רב רובע 4 פריז
הרב יוסף מרגי

רב שכונת בן גוריון, לוד, ארה"ק
הרב נפתלי ועקנין

רב שכונת יד התשעה הרצליה, ארה"ק
הרב יוסף יעקב נקי

רב שכונת עמידר, נהריה, ארה"ק
הרב שמעון גרליק

רב קהילת חב“ד אופקים
הרב ישראל הרשקוביץ

רב הישוב בלפוריה, ארה“ק
הרב נועם ברטוב

רב היישוב ניר-צבי, ארה"ק
הרב יהונתן בנימין הלוי בורגן )זצ”ל(

רב ישובי גליל תחתון, ארה"ק
הרב יוסף חיים רוזנבלט

ראש ישיבת תפארת בחורים סיגייט, ניו-יורק
הרב אברהם ליפסקר

רב העיר בבריאנסק, רוסיא
הרב יצחק רויטמן

שליח ראשי וינה, אוסטריה,
הרב יעקב יוסף בידרמן

רב קהילת יוצאי אירן ורב ביהכנ"ס 
"זכור ליוסף", נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב קהילה בקנסינגטון ניו־יורק
הרב משה חיים לוין

רב קהילת יוצאי גרוזיה  ש. חב"ד, לוד, ארה"ק
הרב יצחק מיכאלשוילי

רב קהילת יוצאי חבר העמים פיירלנד ניו ג'רסי
הרב חיים דובער זלצמן

רב בכיר בשב"ס  )גוש דרום( 
הרב מיכאל מלכא

רב קהילת חב“ד עמנואל, ארה“ק
הרב יהודה אלחרר

רב קהילת "עזרת אחים" ניס, צרפת
הרב יוסף יצחק פינסון

רב שכונה במגדל העמק, ארה"ק
הרב דוד אסייג

רב ביהכנ“ס "בני ישראל" ווייסר, ניו ג'רסי
הרב יוסף צבי קרליבך

רב שכונת רמת יוסף, בת ים, ארה"ק
הרב משה חזן

רב מוס‘ ברית אברהם וביה“כ שומרי תורה 
אוהלי י“י, רג‘ו־פארק, ניו
הרב מרדכי קנלסקי

מנהל צא"ח מיאמי ביטש
הרב צבי ברקוביץ

חבר הבית דין צדק עמנואל, ארה"ק
הרב חיים קיז'נר

מרכז לצעירים חב"ד, ארגנטינה
הרב שלמה לוי

מנהל בית חב"ד בענטלי, אוסטרליא
הרב מנחם מענדל ראסקין

רב בית הכנסת "חומאני עלוש" צפת, ארה"ק
הרב רחמים עמרוסי 

רב מושב עזריאל, ארה"ק
הרב יוסף יצחק תעיזי

מנהל בית חב"ד קרעטיי, צרפת
הרב חיים מלול

רב ביהכנ“ס  וקהילת "בית רחמים", ערד, ארה"ק
הרב רפאל בוסי

רב ביהכ“נ קיסטון גו‘איש סנטר, צפון מיאמי
הרב דניאל גרין

שליח ראשי - דיזו‘ן, צרפת
הרב חיים סלונים

ראש ישיבת חב”ד באר שבע, אה”ק
הרב מנחם הכהן כהן

רב קהילת הבוכרים וביהכ”נ “שערי מתתיהו”, רחובות, אה”ק
הרב יונתן בורוכוב

שליח כ”ק אד”ש מה”מ לטפפה, פלורידה
הרב אליעזר ריבקין

שליח כ”ק אד”ש מה”מ לפרפניון, צרפת
הרב חיים מרדכי פעווזנער

רב ושליח באיי הים פרצת - האיים הקאריביים
הרב דוד אליהו פרטוש

רב ק”ק קארסטין, אוקראינא
הרב אהרן ליב ברגר 

רב מושב אדרת - משמר השבעה, ארה"ק
הרב מיכאל מויאל

מנהל בית חב"ד פיליפינים )מנילה(
הרב יוסף יצחק הלוי לוי

מנהל בית חב”ד ורב ביהכ”נ “היכל חנה, חיפה, אה”ק
הרב משה דב גינזבורג

רב ביהכ”נ “בית התלמוד”, מילאנו, איטליא
הרב צמח דוד שלום מזרחי

רב ביהמ”ד “זגייאר־דרנה”, נתני’, אה”ק
הרב עמוס גואטה

כבוד קדושת אדמו”ר מליובאוויטש בשיחת קודש שבת פרשת שופטים ה’תנש”א קובע קביעה הלכה למעשה שיש לדורנו זה נביא וחייבים לשמוע בקולו, וכפי שנפסק ברמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ז. 
וזה לשונו הקדוש: . . צריכים לפרסם לכל אנשי הדור, שזכינו שהקדוש־ברוך־הוא בחר ומינה בעל בחירה, שמצד עצמו הוא שלא בערך נעלה מאנשי הדור, שיהי' ה"שופטיך” וה"יועציך” ונביא

הדור, שיורה הוראות ויתן עצות בנוגע לעבודת כל בני ישראל . . עד הנבואה העיקרית – הנבואה ש"לאלתר לגאולה” ותיכף ומיד ממש "הנה זה )משיח( בא”. עד־כאן־לשונו־הקדוש בשיחה הנ”ל.
בשיחת קודש פר’ וירא ה’תשנ”ב אומר כבוד־קדושת אדמו”ר: . . בימינו אלו נתבטלו כל המניעות והעיכובים כו’, וכיון שכן, ישנה )לא רק המציאות דמשיח, אלא( גם ההתגלות דמשיח,

ועכשיו צריכים רק לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש”. עד־כאן־לשונו־הקדוש.
בשיחת קודש פר' משפטים ה’תשנ”ב אומר כבוד־קדושת אדמו”ר: . . וכן הפסק דין של הרבנים ומורי הוראה בישראל שהגיע זמן הגאולה, "יעמוד מלך מבית דוד וכו’, בחזקת שהוא משיח”,

ועוד הוסיף על פסק־דין הנ”ל את המילים: ועד להמעמד ומצב ד"הרי זה משיח בודאי”, ובשיחה זו רמז הרבי בצורה ברורה על היותו מלך המשיח.
הרינו קובעים בזה פסק הלכה על־פי דין תורתנו הקדושה – מבוסס על ההלכה שברמב”ם פרק ז’ הלכות יסודי התורה הלכה א’, פרק ט’ הלכה ב’ ופרק י’ הלכה א’ – שכבוד קדושת אדמו”ר מלך המשיח יש לו דין נביא.

ומפורש בשיחותיו הקדושות שמרמז על עצמו שהוא נביא, ומובן משיחותיו הקדושות שהוא הוא המלך המשיח, וכן עודד שירת "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד”, 
וכבר אמר לעיני כל ישראל ולעיני כל העולם דברים העתידים להיות ובאו דבריו ונתקיימו במילואם ב'מלחמת ששת הימים’ וב'מלחמת המפרץ’ ועוד ועוד

ועל כן מחוייבים אנו לשמוע לכל אשר יאמר לנו, מגדר החיוב לשמוע לדברי הנביא, ובכלל זה – שהוא המלך המשיח ויתגלה אלינו מיד ממש.

ב”ה, ערב ראש השנה ה’תשנ”ח - ז’ אדר ה’תש”ע

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית  | ניתן להשיג את פסק הדין בת.ד. 6064 צפת

רב גבעת משה וראש כולל חזון יעקב, 
ירושלים, ארה"ק

הרב יעקב יוסף )בהגר"ע(
אב בית-דין באר שבע ורב בירושלים, 

הרב אליהו אברג'ל
זקן וחבר בית-דין רבני חב"ד, ארה"ק

הרב דוד חנזין )זצ"ל(
סגן יו"ר אגודת הרבנים – ארה"ב
הרב שניאור זלמן גורארי' )זצ"ל(

חבר בית-דין צדק ומרא דאתרא קראון 
הייטס, ברוקלין, ניו יארק

הרב יהודה קלמן מארלאו )זצ"ל(
רב ומד"א כפר חב"ד וחבר ביה"ד רבני חב"ד – ארה"ק

הרב מרדכי ש. אשכנזי
ראש מוסדות 'רב פעלים' נתיבות, ארה"ק

הרב יורם אברג'ל 
זקן רבני חב"ד – ארה"ב וקנדה וראב"ד מאנטריאול, קנדה

הרב יצחק הכהן הענדל
ראש ישיבות צאנז וחבר הנהלת 'מפעל הש"ס'

הרב אליהו שמואל שמרלר
כבוד-קדושת האדמו"ר מפינסק קרלין

הרב אהרן הכהן רוזנפלד )זצ"ל(
כבוד-קדושת האדמו"ר מנדבורנא
הרב אהרון יחיאל לייפער )זצ"ל(

גאון, חסיד ואיש מסירות נפש – בני ברק, 
ארה"ק

הרב זלמן לייב אסטולין )זצ"ל(

אב"ד ורב ראשי ק"ק שערי ציון ועדות 
המזרח, ברוקלין

הרב שאול יעקב קצין
אב בית-דין חיפה, ארה"ק

הרב גדליה אקסלרוד
הרב הראשי למדינת רוסיא

הרב בערל לאזאר
זקן רבני חב"ד בארה"ק ורב קהילת חב"ד תל-אביב, ארה"ק

הרב משה אשכנזי )זצ”ל(
כבוד-קדושת האדמו"ר מזידשטוב, ארה"ב

 הרב אשר ישעיה אייכנשטיין
חבר בד"ץ סידני, אוסטרליא

הרב יהורם אולמן

רב העיר קרית ביאליק, ארה"ק
וחתנא דבי נשיאה הצדיק רבי מאיר אבוחצירה זצוקלל“ה

הרב עמינדב מכלוף קריספין
ראב”ד רבני ליובאוויטש, צרפת

הרב מרדכי בלינוב

חבר בית-דין צדק ומרא דאתרא קראון הייטס, 
ברוקלין, ניו יארק

הרב אהרון יעקב שוויי
ראב“ד נווה אחיעז בני-ברק, ארה“ק 

הרב משה יעקב וויס

מרא דאתרא קהילת קודש "בית תורה" 
ברוקלין, ניו יארק

הרב זבולון ליברמן 

רב קהילת חב"ד רחובות 
וחבר ביה"ד רבני חב“ד – ארה"ק

הרב מנחם מענדל גלוכובסקי
רב הישוב יסודות, ארה"ק

הרב דוד בן ציון קליין
רב לב השרון ובני ציון ויו"ר הרבנים בהתיישבות, ארה"ק

הרב אשר זמל
דיין וחבר בית-הדין וראש ישיבת תות"ל, בראזיל

הרב שמאי ענדע
כבוד-קדושת האדמו"ר מלוקווע ולבורז'

הרב צבי הכהן טורנהיים )זצ"ל(
רב ישובי מעלה יוסף, ארה"ק

הרב מכלוף ועקנין
הרב הראשי למדינת טשקנט

הרב אבא דוד גורביץ
הרב הראשי למדינת מולדביא ורב העיר דקישינוב

הרב זלמן הכהן אבעלסקי
הרב הראשי ללטביא ורב העיר ריגא 

הרב נתן נטע הכהן ברכהן )זצ"ל(
רב ראשי דמדינת באדן, וירטנברג, גרמניא

הרב חיים נפתלין )זצ“ל(

אב בית-דין מעלבורן, אוסטרליא
הרב שלום דובער הכהן גוטניק 

רב שכונת קרית אליעזר, חיפה, ארה"ק
הרב דוד אבוחצירא

ראב"ד דפעטערסאן ניו ג'רסי וחבר "אגודת הרבנים" דארה"ב
הרב מאיר גרינברג )זצ”ל(

הרב הראשי למדינת קאזחסטאן
הרב ישעי'ה הכהן

רב ק"ק בני ישראל לינדען הייטס ומנהל 
איגוד הרבנים

הרב גרשון טעננבוים
רב העיר קרית-מלאכי, ארה"ק
הרב ישראל גרשטנקורן )זצ"ל(

יו"ר אגו"ח רוסיה ורב ביהכנ“ס בלשייא ברודניא, מוסקבא
הרב יצחק קוגן

רב ראשי ליהודי יוצאי גרוזיה
חכם רפאל אלאשוילי )זצ"ל(

רב, מורה צדק וראש ישיבת "עטרת 
צדיקים", בני ברק, ארה"ק

הרב יונה לייב לבל

דיין ומורה-צדק בלאוואל וחבר בד"ץ 
מאנטריאול, קנדה

הרב דוד רפאל באנון

אב בית-דין הקהילה הבוכרית וחבר ביה"ד הספרדי 
בוינה, אוסטריא

הרב יצחק ניאזוב

רב העיר קרית-ים, ארה"ק
הרב יוסף הלוי אברקי 

רב העיר חולון, ארה"ק
הרב יוחנן גור-אריה 

ראש ישיבת "עוד יוסף חי" שכם וחברון, ארה"ק
הרב יצחק פייוויש גינזבורג

רב העיר קרית-גת, ארה"ק
הרב משה הבלין

רב העיר יהוד, ארה"ק
הרב שלמה טובים

הרב הראשי לצפון מדינת צרפת וחבר 'ועד הרבנים צרפת'
הרב אליהו דהאן

רב העיר חדרה, ארה"ק
הרב שמעון ביטון

רב קהילת חב"ד יבנה  ורב אזורי גדרות, ארה"ק
הרב יחיאל גברא

רב קהילת חב"ד לוד, ארה"ק
הרב ברוך יורקוביץ

רב קהילת יוצאי גרוזיה נחה"ח  וחבר נשיאות 
"אגודת רבני יהדות גרוזיה"

חכם משה מיכאלשוילי

אב בית-דין ושליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
בקהילת קודש מילאנו, איטליא

הרב גרשון מענדל גרליק 

רב הישובים נאות הכיכר ועין תמר, ארה"ק
הרב יעקב מנדלסון 

רב אזורי, חבל מודיעין, ארה"ק
הרב שלום מעטוף

רב ישובי מרום הגליל, ארה"ק
הרב יוסף אלמשעלי

חבר לשכת הרבנות עכו, ארה"ק
הרב שלמה יצחק פראנק

רב העיר חצור הגלילית, ארה"ק
הרב מרדכי דיעי

רב העיר זיטומיר, אוקראינא
הרב שלמה וילהלם 

רב העיר דנייפרופטרובסק והמחוז, חבר העמים
הרב שמואל קמינצקי 

אב בית-דין דק"ק אייווי היל, נוארק, ניו ג'רסי
הרב שמואל פסח בוגומילסקי 

רב העיר רמת ישי, ארה"ק
הרב יוסף יצחק וולוסוב 

רב קהילת חב"ד מגדל העמק
הרב ישראל יוסף הכהן הנדל

רב העיר נצרת-עילית, ארה"ק
הרב ישעיה הרצל

כבוד-קדושת האדמו“ר מביאלא
הרב יעקב מנחם רבינוביץ

רב קהילת חב"ד בנתיבות וחתן הצדיק 
ה"בבא סאלי", ארה"ק

הרב ישר אדרעי
רב קהילת חב"ד קרית שמואל

הרב יגאל פיזם
רב ביהכנ“ס חב"ד קרית – גת
הרב שלום דובער הלוי וולפא 

רב קהילת ומוסדות חב”ד, מלבורן אוסטרלי’
הרב צבי הירש טלזנר

רב דקהילת הספרדים במילאנו, איטליא
הרב ישועה חדד

חבר ב'איגוד הרבנים ארה"ב וקנדה'
הרב יצחק העכט

רב דק"ק "בני יחיאל אשכנז" ברייטן, ברוקלין, ניו יארק
הרב שלום מענדל סימפסון 

רב היישוב בית דגן וראש השוחטים ירושלים, 
הרב ששון גריידי

רב שכונת גילה, ירושלים, ארה"ק
הרב משה בן אבו 

רב אזורי חוף הכרמל, ארה"ק
גבריאל סוראני

רב נוה מונסון, ארה"ק
הרב יואל סויסא

רב הישוב כפר גבירול, ארה"ק
הרב שלמה מזרחי

רב העיר אוטרעכט, הולנד
הרב אריה לייב היינץ

רב העיר קמרובה, רוסיה
הרב דוד דה-ברעסער

רב ומקובל ירושלים, ארה"ק
הרב יוסף חיים ביטון

רב העיר אושן-סיטי, מרילנד, ארה"ב
הרב נועם כהן

רב באשדוד מלפנים, רב העיר נצרת עלית, ארה"ק
הרב אליהו אבוחצירא

רב העיר סאטן, אנגליא
הרב אברהם ישעיהו גראנער

רב העיר ריאו דה-ז'נרו, ברזיל
הרב יעקב  בלומנפלד

חבר לשכת הרבנות ראש העין, ארה"ק
הרב מנשה זכריהו

חבר לשכת הרבנות רמלה, ארה"ק
הרב יוסף כהן

ראש ישיבת רמת אביב ורב הקהילה, 
תל-אביב, ארה"ק
הרב יוסף גינזבורג

 רב ק"ק כפר ורדים, ארה"ק
הרב שלמה דניאל גולדפרב

רב קהילת ברסלב וראש כולל עבודת הקודש צפת, ארה"ק
הרב מסעוד גבאי

ראש ישיבת תו"ת ברינוא, צרפת
הרב יחיאל מנחם מענדל קלמנסון

יו"ר חברת "דוד המלך",  מזקני רבני תוניס
הרב ברוך חורי

רב קהילת יוצאי חבר העמים, טורונטו
הרב יוסף יצחק זלצמן

רב קהילת יוצאי רוסיה,  לוס אנג'לס
הרב נפתלי אסטולין

כבוד-קדושת אדמו“ר מנישכיז
הרב ישראל שטרן

רב שכונה א', באר שבע רב מועצה איזורית רמת נגב, ארה"ק
הרב מאיר סויסא

רב הישוב עתלית, ארה"ק
הרב שמעון אלמליח

רב היישוב מנחמיה, ארה"ק
הרב דוד חנניה ועקנין

רב ק"ק יוצאי גרוזיה ברמלה  וחבר נשיאות 
"אגודת רבני יהדות גרוזיה"
הרב בן-ציון מיכאלשוילי

רב יקטרינבורג ומחוז אוראל, חבר העמים
הרב עזריאל זליג אשכנזי

רב הישוב מורג, גוש-קטיף, ארה"ק
הרב יום טוב מנשה

רב העיר בלומינטון אינדיאנא
הרב יהושע הרצל צ'ינצלקר

ממונה מטעם כ”ק אד”ש מה”מ על מדינת 
עיראק; רב ומשפיע קהילת חב"ד חבל תענך

הרב  יצחק ידגר
רב העיר טשעליאבעסק  רוסיא

הרב מאיר הלוי קירש
ראש ישיבת "אור גבריאל" ירושלים, ארה"ק

הרב חי ברכץ
רב מרכז יקנעם, ארה"ק

הרב נועם דקל
שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח מנצ'סטר

הרב חיים הכהן פארו
רב ומורה הוראה בפריז

הרב יוסף יצחק פעווזנער
משפיע אנ"ש בירושלים, ארה"ק

הרב פנחס לייבוש הרצל

רב שכונת בית אליעזר, חדרה, ארה"ק
הרב אליהו אסולין

רב שכונת האירוסים, נתניה, ארה"ק
הרב מנחם מענדל חיים ברוך הלוי וולפא

רב שכונת התימנים, רחובות, ארה"ק
הרב ישי שרעבי

רב שכונה בגבעתיים, ארה"ק
הרב משה אהרון ברוידא

רב מושב גבעתי, ארה"ק
הרב אברהם חיים מזרחי

רב הישוב מרחביה, ארה"ק
הרב ברוך ליפקין    

רב הישוב פורת, ארה"ק
הרב מרדכי יצחקי

רב כפר ברוך והיוגב, ארה"ק
הרב אריה וועג

רב מושב ינוב, ארה"ק
הרב צמח אברהם

רב הישוב ברקת, ארה"ק
הרב סעדיה מעטוף

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א מלך המשיח, יפן
הרב בנימין אדרעי

מחבר ספר אותיות הרב, ד‘ מינים
ורב בית הכנסת חב“ד רמות ג‘, ארה“ק

הרב משה ווינר

רב בק"ק וינסן ושליח כ"ק אדמו"ר שליט"א 
מלך המשיח, צרפת

הרב יוסף טייב 
רב ומורה צדק בכנען, צפת, ארה"ק

הרב שלמה זלמן לבקיבקר 
רב בית הכנסת 'בית משיח' שיקאגו

הרב אליעזר טורין
רב בית הכנסת בית נחום ורב בתי הסוהר מרסיי, צרפת

הרב יוסף יצחק לאבקאוובסקי
רב קהילת הפרסים מילאנו, איטלי'ה

הרב לוי חזקי'ה 
רב ביהכנ“ס "אוהל דוד"  פונה, הודו

הרב בצלאל קופציק
רב ביהכנ"ס ויקטרברג  יהונסבורג,  ד. אפריקה

הרב יוסף בוימגרטן
רב קהילת יוצאי גרוזיה, ירושלים, ארה"ק

הרב רחמים רפאל ציקואשוילי
רב ביהכנ“ס "אוהל דבורה" מלבורן

הרב חיים צבי גרונער
רב ביהכנ"ס המרכזי כפר יונה

הרב נחמיה שמרלינג

רב העיר חמילנצקי, אוקראינה
הרב יהושוע רסקין

ראש כולל תפארת זקנים לוי יצחק ניו-הייבן
הרב בערל הלוי לוויטין

ראש ישיבת גדולה קאראקאס, ונצואלה
הרב אברהם לייב שוחאט

ראש ישיבת "אור תמימים" כפר-חב"ד ארה"ק
הרב שניאור זלמן גפני

ראש ישיבת בני שלמה, באר שבע, ארה"ק
הרב שלמה אמסלם

ראש ישיבת חסידי חב"ד צפת, ארה"ק
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב בנורוואד יוהנסבורג, דרום אפריקה
הרב מרדכי אברהם ישעי' הכהן ראדל

רב בגרינובל, צרפת 
הרב יחיא לחיאני

נארוואלק קאנעטיקייט, ארה"ב
הרב יהושע העכט

רב בית כנסת עדת ישראל נוסח האר"י מנצ'סטר
הרב אלכסנדר סענדר ליבעראוו 

רב בית הכנסת "בית מנחם" אבן יהודה, ארה"ק
הרב מנחם נוימן

שליח ראשי זלצבורג, אוסטריה
הרב דוד נוסבאום

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
סינסנטי אוהיו, ארה"ב

הרב שלום דובער קלמנסון
משפיע אנ"ש ירושלים, ארה"ק

הרב חיים מנחם טייכטל
משפיע בישיבת "אהלי תורה" ניו יורק

הרב פינחס קארף
משפיע בישיבת "תומכי תמימים" לידו, אנגליה

הרב חיים מילר
שליח ראשי למדינת ספרד

הרב יצחק גולדשטיין
משפיע אור מנחם חב"ד דרום אפריקה

הרב יוסף יצחק קסלמן
ראש ישיבת "בית אל" ירושלים, ארה"ק

הרב ניסים פרץ
ראש ישיבת "נחלי יצחק", נחלים, ארה"ק

הרב יוסף בא-גד
ראש כולל "עוז מאיר" ירושלים, ארה"ק

הרב אברהם קוט
ראש ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש, דרום אפריקא

הרב נועם וגנר

רב העיר נובוסיבירסק והמחוז
הרב שניאור זלמן זקלס

מנהל בית חב"ד "שערי בינה" פאריז, צרפת
הרב פנחס פאשטר

מנהל בית חב"ד לדוברי עברית לוס – אנג'לס, קאליפורניא
הרב אמיתי ימיני

בית חב"ד פרו
הרב שניאור זלמן בלומנפילד

שליח ומנהל ישיבת תו"ת וונציה, איטליה
הרב רחמים בנין

רב ביהכנ“ס וקהילת “בית רחמים“, ערד, ארה“ק
הרב אלעזר בקשי

רב קהילת "עץ חיים – ליובאוויטש ליאון, צרפת
הרב שמואל גורביץ 

רב “אוהל משה חברה תהילים“ פלטבוש
הרב משה חיים קארענבליט

רב ומנהל מוסדות חב"ד צ'ילי, דרום אמריקא
הרב מנשה פרמן

רב קהילת חב"ד הרצליה, ארה"ק
הרב ישראל הלפרין

רב העיר וולוגראד, רוסיא
הרב זלמן יפה

רב הישוב גבע כרמל, ארה"ק
הרב יוסף שלום דרעי

רב היישוב תלמי-יחיאל, ארה"ק
הרב אבינועם תעיזי

רב הישוב כפר אחים, ארה"ק
הרב שלמה ליפש

רב היישוב סתריה, ארה"ק
הרב יוסף יצחק קפלן

רב היישוב שתולים, ארה"ק
הרב זכריה כרמי

אב בית-דין הקהילה הגרוזינית וחבר 
ביה"ד הספרדי בוינה אוסטריא
הרב אברהם מיכאלשוילי

רב היישוב גן-נר, ארה"ק
הרב אבשלום קיל

רב מושב רינתי-ה, ארה"ק
הרב בנימין כהן

ממונה מטעם כ”ק אד”ש מה”מ על מדינת תימן, 
ומלפנים רב מושב תענך, ארה"ק

הרב זכריה גורי )זצ”ל(
רב ומו"צ בנתיבות, ארה"ק

הרב אברהם יפרח
חבר לשכת הרבנות טבריה, ארה"ק

הרב דב טייכמן

ראש ישיבת ראשל"צ – כפר-חב"ד, ארה"ק
הרב ברוך בליז'ינסקי

ראש ישיבת חסידי חב"ד חיפה ארה"ק
הרב מנחם מענדל ווילשאנסקי

רב בברדיצ'ב חבר העמים
הרב שמואל פלאטקין 

רב בקווינס, ארה"ב
הרב שרגא בראווד

רב בבנימינה, ארה"ק
הרב יהושע אדוט

משפיע בירושלים ובצפת, ארה"ק
הרב יוסף יצחק אופן

בית מנחם מענדל ווסטון, ארה"ב
הרב משה גורקאו

רב בית הכנסת בראשון לציון, ארה"ק
הרב חנן כוחונובסקי

רב קהילת אור אביב מרסיי, צרפת
הרב עמנואל טובנבלאט

רב ביהכנ"ס 'אור המאיר', רחובות, ארה"ק
הרב אליהו שטרן

רב הישוב כרם-בן-זמרה
הרב שלמה ממן

רב ביהכנ“ס "סנטר" בופלו
הרב שמריהו חריטונוב

רב ביהכנ“ס "בית מנחם" רסיפי, ברזיל
הרב יוסף בן-זכרי

רב קהילת יוצאי ארגנטינה, ירושלים, ארה"ק
הרב שאול אליטוב

רב קהילת חב"ד עכו
הרב נתן אוירכמן

רב קהילת חב"ד אלעד
הרב דניאל גרבסקי

רב ביהכנ“ס "שערי גאולה" קרית גת
הרב מאיר מאירי

חבר לשכת הרבנות אור-יהודה, ארה"ק
הרב יעקב אדרעי

מנהל בית חב"ד מירטל ביטש, דרום קרולינה
הרב דורון חיים אייזנמן

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח סרסל, צרפת
הרב יעקב ביטון

משפיע ישיבת אהלי מנחם פאסטוויל איוה, ארה"ב
הרב יהושע זליג הכהן אראנאוו

משגיח ראשי בישיבת תו"ת ליובאוויטש המרכזית ניו-יורק
הרב יצחק שפרינגער

רב קהילת הרשב"י פורט לודרדיל, פלורידה
הרב דניאל שהינו 

רב קהילת יוצאי גרוזי'ה הילסייד, ניו גרז'י
הרב אהרון חן

רב ביהכ"נ והספריה החסידית ביתר עלית ארה"ק
הרב שאול רוזנבלט

הרב הראשי למדינת בוליביא, דרום אמריקה
הרב  יוסף שמעון הכהן סמיערק

רב בית הכנסת "אהבת ישראל" עכו, ארה"ק
הרב שמשון פיזם

רב קהילת יוצאי אירן ורב שכונת מרכז כפר סבא, ארה"ק
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ"ס "משכן ישראל", מעלות, ארה"ק
הרב יגאל כספי

רב ביהכנ"ס "פרנקלס שול" ברוקלין 
הרב משה ניסן וולבוסקי

רב קהילת חב"ד נס ציונה, ארה"ק
הרב שגיא הר – שפר

רב העיר אדעלעיד, אוסטרליה
הרב יוסף ענגעל

רב ביהכנ“ס בית"מנחם מענדל"  מונטפלייר, צרפת
הרב פרץ פרטוש

רב ברידזפארט קאנעקטיקאל, ארה"ב
הרב שלום דובער שטאק

רב ברוסטוב, חבר העמים, רוסיא
הרב אלישיב הכהן קפלון

קאלאגרי אלברטה, קנדה
הרב מנחם מענדל מטוסוב

ישיבת המקובלים ירושלים ,ארה"ק
הרב יעקב דוד שכטר

רב בית-הכנסת 'אהל ישראל', רחובות, ארה"ק
הרב אליהו גבאי

רב בית כנסת מחזיקי הדת, שיקאגו
הרב דוד וולפמאן

רב קהילת קודש שבט אחים ברוקלין
הרב יאשיהו שאמע

רב קהילת אהבת אחים ברוקלין
הרב אליהו עקיבא דיוויק

רב בתי הכנסת קרית חתני פרס נובל, ראשון-לציון, ארה"ק
הרב אריאל גורן 

רב בית הכנסת המעונות אוניברסיטת ת"א ומחבר ספרי הלכה
הרב ירוחם פישל הלוי גייקובס 

רב בית הכנסת "טללי אורות" ומורה צדק בראש העין, ארה"ק
הרב ליאור רוזנבוים 

בית חב"ד פדיזסט פאולו ברזיל
הרב שניאור זלמן סלונים

מנהל ועד ישיבת תות"ל פאולו, ברזיל
הרב נח גאנזבורג

מנהל בית-חב"ד קיטסלאנאו – 
וואנקובער, קנדה

הרב אליעזר ליפמאן דובראווסקי

מנהל בית חב"ד ובי"ס גבוה בית חנה 
שעוויאט, קאליפורניא

הרב אהרון בעגון
שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח מזכרת בתיה, ארה"ק

הרב אריה גרינברג
ראש כולל "שושן מאיר" עמנואל, ארה"ק

הרב מאיר שמעון דרורי
משיב בליובאוויטשער ישיבה, דניו-יורק

הרב שמואל חיים בלומינג
ראש ישיבת תו"ת ליובאוויטש, מוסקבה, רוסיא

הרב משה הויכברג
רב בתי הסוהר וואסטער, מסטשוסטס

הרב יעקב יצחק בלאטנער
רב באסטנה, קאזחסטן

הרב יהודה קובלקין
קהילת יוצאי צרפת – ירושלים, ארה“ק

הרב יצחק חביב

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
אובערוויליע, צרפת

הרב מאיר שמחה קלמנסון

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
מירטל ביטש דרום קרוליינה

הרב יוסף יצחק נפרסטק
רב בית חב"ד  ס. פאולו ברזיל

הרב יוסף שילדקרויט
מנהל בית חב"ד דלינדהוכסט קיו
הרב אלכסנדר מענדל קארלעבך

רב ראשי דמדינת גרוזי’ 
הרב אברהם ד.מ. מיכאלשוילי

רב בז'פרוז'ה, אוקריינא
הרב נחום חיים ערנטריי

רב אוניברסיטת מנהטן, נ.י.
הרב אליהו כהן

רב באורנבורג, רוסיה
הרב גואל ישראל מיירס

רב במנצ'סטר, אינדיאנה
הרב אריה לייב דודאוויץ

רב מורה הוראה ברוקלין, ניו-יארק
הרב נטע קופרמן

רב בסימפרופל, אוקראינא
הרב יצחק מאיר הכהן ליפשיץ

רב העיר קלינינגרבד, רוסיא
הרב דוד שועדיק

ראש ישיבת "בית מנחם" ירושלים, ארה"ק
הרב גרשון מנחם מענדל אבצן

רב העיר יערעוואן, ארמניה, חבר העמים
הרב מאיר בורשטיין

רב בבולוניה, איטליא
הרב אליהו דוד הכהן בארענשטיין

מורה צדק בקראון הייטס, ברוקלין, ניו יארק
הרב שמעון חיריק

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח פושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, לוס אנג'לס, קליפורניא
הרב ישעי'ה בערקאביץ'

ראש ישיבת “מאור מנחם“ רחובות
הרב חיים אהרון

רב בית חב"ד מילבייסין , ניו-יארק, ארה"ב
הרב יהודה פרידמן

מנהל בית חב"ד פלטבוש, ניו-יארק, ארה"ב
הרב שניאור זלמן ליברוב

מנהל בית חב"ד ווירג'יניא ביטש
הרב אהרון מרגולין

רב שכונת ק. משה רחובות, ארה"ק
הרב שמעון שאער

רב רובע 4 פריז
הרב יוסף מרגי

רב שכונת בן גוריון, לוד, ארה"ק
הרב נפתלי ועקנין

רב שכונת יד התשעה הרצליה, ארה"ק
הרב יוסף יעקב נקי

רב שכונת עמידר, נהריה, ארה"ק
הרב שמעון גרליק

רב קהילת חב“ד אופקים
הרב ישראל הרשקוביץ

רב הישוב בלפוריה, ארה“ק
הרב נועם ברטוב

רב היישוב ניר-צבי, ארה"ק
הרב יהונתן בנימין הלוי בורגן )זצ”ל(

רב ישובי גליל תחתון, ארה"ק
הרב יוסף חיים רוזנבלט

ראש ישיבת תפארת בחורים סיגייט, ניו-יורק
הרב אברהם ליפסקר

רב העיר בבריאנסק, רוסיא
הרב יצחק רויטמן

שליח ראשי וינה, אוסטריה,
הרב יעקב יוסף בידרמן

רב קהילת יוצאי אירן ורב ביהכנ"ס 
"זכור ליוסף", נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב קהילה בקנסינגטון ניו־יורק
הרב משה חיים לוין

רב קהילת יוצאי גרוזיה  ש. חב"ד, לוד, ארה"ק
הרב יצחק מיכאלשוילי

רב קהילת יוצאי חבר העמים פיירלנד ניו ג'רסי
הרב חיים דובער זלצמן

רב בכיר בשב"ס  )גוש דרום( 
הרב מיכאל מלכא

רב קהילת חב“ד עמנואל, ארה“ק
הרב יהודה אלחרר

רב קהילת "עזרת אחים" ניס, צרפת
הרב יוסף יצחק פינסון

רב שכונה במגדל העמק, ארה"ק
הרב דוד אסייג

רב ביהכנ“ס "בני ישראל" ווייסר, ניו ג'רסי
הרב יוסף צבי קרליבך

רב שכונת רמת יוסף, בת ים, ארה"ק
הרב משה חזן

רב מוס‘ ברית אברהם וביה“כ שומרי תורה 
אוהלי י“י, רג‘ו־פארק, ניו
הרב מרדכי קנלסקי

מנהל צא"ח מיאמי ביטש
הרב צבי ברקוביץ

חבר הבית דין צדק עמנואל, ארה"ק
הרב חיים קיז'נר

מרכז לצעירים חב"ד, ארגנטינה
הרב שלמה לוי

מנהל בית חב"ד בענטלי, אוסטרליא
הרב מנחם מענדל ראסקין

רב בית הכנסת "חומאני עלוש" צפת, ארה"ק
הרב רחמים עמרוסי 

רב מושב עזריאל, ארה"ק
הרב יוסף יצחק תעיזי

מנהל בית חב"ד קרעטיי, צרפת
הרב חיים מלול

רב ביהכנ“ס  וקהילת "בית רחמים", ערד, ארה"ק
הרב רפאל בוסי

רב ביהכ“נ קיסטון גו‘איש סנטר, צפון מיאמי
הרב דניאל גרין

שליח ראשי - דיזו‘ן, צרפת
הרב חיים סלונים

ראש ישיבת חב”ד באר שבע, אה”ק
הרב מנחם הכהן כהן

רב קהילת הבוכרים וביהכ”נ “שערי מתתיהו”, רחובות, אה”ק
הרב יונתן בורוכוב

שליח כ”ק אד”ש מה”מ לטפפה, פלורידה
הרב אליעזר ריבקין

שליח כ”ק אד”ש מה”מ לפרפניון, צרפת
הרב חיים מרדכי פעווזנער

רב ושליח באיי הים פרצת - האיים הקאריביים
הרב דוד אליהו פרטוש

רב ק”ק קארסטין, אוקראינא
הרב אהרן ליב ברגר 

רב מושב אדרת - משמר השבעה, ארה"ק
הרב מיכאל מויאל

מנהל בית חב"ד פיליפינים )מנילה(
הרב יוסף יצחק הלוי לוי

מנהל בית חב”ד ורב ביהכ”נ “היכל חנה, חיפה, אה”ק
הרב משה דב גינזבורג

רב ביהכ”נ “בית התלמוד”, מילאנו, איטליא
הרב צמח דוד שלום מזרחי

רב ביהמ”ד “זגייאר־דרנה”, נתני’, אה”ק
הרב עמוס גואטה

כבוד קדושת אדמו”ר מליובאוויטש בשיחת קודש שבת פרשת שופטים ה’תנש”א קובע קביעה הלכה למעשה שיש לדורנו זה נביא וחייבים לשמוע בקולו, וכפי שנפסק ברמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ז. 
וזה לשונו הקדוש: . . צריכים לפרסם לכל אנשי הדור, שזכינו שהקדוש־ברוך־הוא בחר ומינה בעל בחירה, שמצד עצמו הוא שלא בערך נעלה מאנשי הדור, שיהי' ה"שופטיך” וה"יועציך” ונביא

הדור, שיורה הוראות ויתן עצות בנוגע לעבודת כל בני ישראל . . עד הנבואה העיקרית – הנבואה ש"לאלתר לגאולה” ותיכף ומיד ממש "הנה זה )משיח( בא”. עד־כאן־לשונו־הקדוש בשיחה הנ”ל.
בשיחת קודש פר’ וירא ה’תשנ”ב אומר כבוד־קדושת אדמו”ר: . . בימינו אלו נתבטלו כל המניעות והעיכובים כו’, וכיון שכן, ישנה )לא רק המציאות דמשיח, אלא( גם ההתגלות דמשיח,

ועכשיו צריכים רק לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש”. עד־כאן־לשונו־הקדוש.
בשיחת קודש פר' משפטים ה’תשנ”ב אומר כבוד־קדושת אדמו”ר: . . וכן הפסק דין של הרבנים ומורי הוראה בישראל שהגיע זמן הגאולה, "יעמוד מלך מבית דוד וכו’, בחזקת שהוא משיח”,

ועוד הוסיף על פסק־דין הנ”ל את המילים: ועד להמעמד ומצב ד"הרי זה משיח בודאי”, ובשיחה זו רמז הרבי בצורה ברורה על היותו מלך המשיח.
הרינו קובעים בזה פסק הלכה על־פי דין תורתנו הקדושה – מבוסס על ההלכה שברמב”ם פרק ז’ הלכות יסודי התורה הלכה א’, פרק ט’ הלכה ב’ ופרק י’ הלכה א’ – שכבוד קדושת אדמו”ר מלך המשיח יש לו דין נביא.

ומפורש בשיחותיו הקדושות שמרמז על עצמו שהוא נביא, ומובן משיחותיו הקדושות שהוא הוא המלך המשיח, וכן עודד שירת "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד”, 
וכבר אמר לעיני כל ישראל ולעיני כל העולם דברים העתידים להיות ובאו דבריו ונתקיימו במילואם ב'מלחמת ששת הימים’ וב'מלחמת המפרץ’ ועוד ועוד

ועל כן מחוייבים אנו לשמוע לכל אשר יאמר לנו, מגדר החיוב לשמוע לדברי הנביא, ובכלל זה – שהוא המלך המשיח ויתגלה אלינו מיד ממש.

ב”ה, ערב ראש השנה ה’תשנ”ח - ז’ אדר ה’תש”ע

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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רב גבעת משה וראש כולל חזון יעקב, 
ירושלים, ארה"ק

הרב יעקב יוסף )בהגר"ע(
אב בית-דין באר שבע ורב בירושלים, 

הרב אליהו אברג'ל
זקן וחבר בית-דין רבני חב"ד, ארה"ק

הרב דוד חנזין )זצ"ל(
סגן יו"ר אגודת הרבנים – ארה"ב
הרב שניאור זלמן גורארי' )זצ"ל(

חבר בית-דין צדק ומרא דאתרא קראון 
הייטס, ברוקלין, ניו יארק

הרב יהודה קלמן מארלאו )זצ"ל(
רב ומד"א כפר חב"ד וחבר ביה"ד רבני חב"ד – ארה"ק

הרב מרדכי ש. אשכנזי
ראש מוסדות 'רב פעלים' נתיבות, ארה"ק

הרב יורם אברג'ל 
זקן רבני חב"ד – ארה"ב וקנדה וראב"ד מאנטריאול, קנדה

הרב יצחק הכהן הענדל
ראש ישיבות צאנז וחבר הנהלת 'מפעל הש"ס'

הרב אליהו שמואל שמרלר
כבוד-קדושת האדמו"ר מפינסק קרלין

הרב אהרן הכהן רוזנפלד )זצ"ל(
כבוד-קדושת האדמו"ר מנדבורנא
הרב אהרון יחיאל לייפער )זצ"ל(

גאון, חסיד ואיש מסירות נפש – בני ברק, 
ארה"ק

הרב זלמן לייב אסטולין )זצ"ל(

אב"ד ורב ראשי ק"ק שערי ציון ועדות 
המזרח, ברוקלין

הרב שאול יעקב קצין
אב בית-דין חיפה, ארה"ק

הרב גדליה אקסלרוד
הרב הראשי למדינת רוסיא

הרב בערל לאזאר
זקן רבני חב"ד בארה"ק ורב קהילת חב"ד תל-אביב, ארה"ק

הרב משה אשכנזי )זצ”ל(
כבוד-קדושת האדמו"ר מזידשטוב, ארה"ב

 הרב אשר ישעיה אייכנשטיין
חבר בד"ץ סידני, אוסטרליא

הרב יהורם אולמן

רב העיר קרית ביאליק, ארה"ק
וחתנא דבי נשיאה הצדיק רבי מאיר אבוחצירה זצוקלל“ה

הרב עמינדב מכלוף קריספין
ראב”ד רבני ליובאוויטש, צרפת

הרב מרדכי בלינוב

חבר בית-דין צדק ומרא דאתרא קראון הייטס, 
ברוקלין, ניו יארק

הרב אהרון יעקב שוויי
ראב“ד נווה אחיעז בני-ברק, ארה“ק 

הרב משה יעקב וויס

מרא דאתרא קהילת קודש "בית תורה" 
ברוקלין, ניו יארק

הרב זבולון ליברמן 

רב קהילת חב"ד רחובות 
וחבר ביה"ד רבני חב“ד – ארה"ק

הרב מנחם מענדל גלוכובסקי
רב הישוב יסודות, ארה"ק

הרב דוד בן ציון קליין
רב לב השרון ובני ציון ויו"ר הרבנים בהתיישבות, ארה"ק

הרב אשר זמל
דיין וחבר בית-הדין וראש ישיבת תות"ל, בראזיל

הרב שמאי ענדע
כבוד-קדושת האדמו"ר מלוקווע ולבורז'

הרב צבי הכהן טורנהיים )זצ"ל(
רב ישובי מעלה יוסף, ארה"ק

הרב מכלוף ועקנין
הרב הראשי למדינת טשקנט

הרב אבא דוד גורביץ
הרב הראשי למדינת מולדביא ורב העיר דקישינוב

הרב זלמן הכהן אבעלסקי
הרב הראשי ללטביא ורב העיר ריגא 

הרב נתן נטע הכהן ברכהן )זצ"ל(
רב ראשי דמדינת באדן, וירטנברג, גרמניא

הרב חיים נפתלין )זצ“ל(

אב בית-דין מעלבורן, אוסטרליא
הרב שלום דובער הכהן גוטניק 

רב שכונת קרית אליעזר, חיפה, ארה"ק
הרב דוד אבוחצירא

ראב"ד דפעטערסאן ניו ג'רסי וחבר "אגודת הרבנים" דארה"ב
הרב מאיר גרינברג )זצ”ל(

הרב הראשי למדינת קאזחסטאן
הרב ישעי'ה הכהן

רב ק"ק בני ישראל לינדען הייטס ומנהל 
איגוד הרבנים

הרב גרשון טעננבוים
רב העיר קרית-מלאכי, ארה"ק
הרב ישראל גרשטנקורן )זצ"ל(

יו"ר אגו"ח רוסיה ורב ביהכנ“ס בלשייא ברודניא, מוסקבא
הרב יצחק קוגן

רב ראשי ליהודי יוצאי גרוזיה
חכם רפאל אלאשוילי )זצ"ל(

רב, מורה צדק וראש ישיבת "עטרת 
צדיקים", בני ברק, ארה"ק

הרב יונה לייב לבל

דיין ומורה-צדק בלאוואל וחבר בד"ץ 
מאנטריאול, קנדה

הרב דוד רפאל באנון

אב בית-דין הקהילה הבוכרית וחבר ביה"ד הספרדי 
בוינה, אוסטריא

הרב יצחק ניאזוב

רב העיר קרית-ים, ארה"ק
הרב יוסף הלוי אברקי 

רב העיר חולון, ארה"ק
הרב יוחנן גור-אריה 

ראש ישיבת "עוד יוסף חי" שכם וחברון, ארה"ק
הרב יצחק פייוויש גינזבורג

רב העיר קרית-גת, ארה"ק
הרב משה הבלין

רב העיר יהוד, ארה"ק
הרב שלמה טובים

הרב הראשי לצפון מדינת צרפת וחבר 'ועד הרבנים צרפת'
הרב אליהו דהאן

רב העיר חדרה, ארה"ק
הרב שמעון ביטון

רב קהילת חב"ד יבנה  ורב אזורי גדרות, ארה"ק
הרב יחיאל גברא

רב קהילת חב"ד לוד, ארה"ק
הרב ברוך יורקוביץ

רב קהילת יוצאי גרוזיה נחה"ח  וחבר נשיאות 
"אגודת רבני יהדות גרוזיה"

חכם משה מיכאלשוילי

אב בית-דין ושליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
בקהילת קודש מילאנו, איטליא

הרב גרשון מענדל גרליק 

רב הישובים נאות הכיכר ועין תמר, ארה"ק
הרב יעקב מנדלסון 

רב אזורי, חבל מודיעין, ארה"ק
הרב שלום מעטוף

רב ישובי מרום הגליל, ארה"ק
הרב יוסף אלמשעלי

חבר לשכת הרבנות עכו, ארה"ק
הרב שלמה יצחק פראנק

רב העיר חצור הגלילית, ארה"ק
הרב מרדכי דיעי

רב העיר זיטומיר, אוקראינא
הרב שלמה וילהלם 

רב העיר דנייפרופטרובסק והמחוז, חבר העמים
הרב שמואל קמינצקי 

אב בית-דין דק"ק אייווי היל, נוארק, ניו ג'רסי
הרב שמואל פסח בוגומילסקי 

רב העיר רמת ישי, ארה"ק
הרב יוסף יצחק וולוסוב 

רב קהילת חב"ד מגדל העמק
הרב ישראל יוסף הכהן הנדל

רב העיר נצרת-עילית, ארה"ק
הרב ישעיה הרצל

כבוד-קדושת האדמו“ר מביאלא
הרב יעקב מנחם רבינוביץ

רב קהילת חב"ד בנתיבות וחתן הצדיק 
ה"בבא סאלי", ארה"ק

הרב ישר אדרעי
רב קהילת חב"ד קרית שמואל

הרב יגאל פיזם
רב ביהכנ“ס חב"ד קרית – גת
הרב שלום דובער הלוי וולפא 

רב קהילת ומוסדות חב”ד, מלבורן אוסטרלי’
הרב צבי הירש טלזנר

רב דקהילת הספרדים במילאנו, איטליא
הרב ישועה חדד

חבר ב'איגוד הרבנים ארה"ב וקנדה'
הרב יצחק העכט

רב דק"ק "בני יחיאל אשכנז" ברייטן, ברוקלין, ניו יארק
הרב שלום מענדל סימפסון 

רב היישוב בית דגן וראש השוחטים ירושלים, 
הרב ששון גריידי

רב שכונת גילה, ירושלים, ארה"ק
הרב משה בן אבו 

רב אזורי חוף הכרמל, ארה"ק
גבריאל סוראני

רב נוה מונסון, ארה"ק
הרב יואל סויסא

רב הישוב כפר גבירול, ארה"ק
הרב שלמה מזרחי

רב העיר אוטרעכט, הולנד
הרב אריה לייב היינץ

רב העיר קמרובה, רוסיה
הרב דוד דה-ברעסער

רב ומקובל ירושלים, ארה"ק
הרב יוסף חיים ביטון

רב העיר אושן-סיטי, מרילנד, ארה"ב
הרב נועם כהן

רב באשדוד מלפנים, רב העיר נצרת עלית, ארה"ק
הרב אליהו אבוחצירא

רב העיר סאטן, אנגליא
הרב אברהם ישעיהו גראנער

רב העיר ריאו דה-ז'נרו, ברזיל
הרב יעקב  בלומנפלד

חבר לשכת הרבנות ראש העין, ארה"ק
הרב מנשה זכריהו

חבר לשכת הרבנות רמלה, ארה"ק
הרב יוסף כהן

ראש ישיבת רמת אביב ורב הקהילה, 
תל-אביב, ארה"ק
הרב יוסף גינזבורג

 רב ק"ק כפר ורדים, ארה"ק
הרב שלמה דניאל גולדפרב

רב קהילת ברסלב וראש כולל עבודת הקודש צפת, ארה"ק
הרב מסעוד גבאי

ראש ישיבת תו"ת ברינוא, צרפת
הרב יחיאל מנחם מענדל קלמנסון

יו"ר חברת "דוד המלך",  מזקני רבני תוניס
הרב ברוך חורי

רב קהילת יוצאי חבר העמים, טורונטו
הרב יוסף יצחק זלצמן

רב קהילת יוצאי רוסיה,  לוס אנג'לס
הרב נפתלי אסטולין

כבוד-קדושת אדמו“ר מנישכיז
הרב ישראל שטרן

רב שכונה א', באר שבע רב מועצה איזורית רמת נגב, ארה"ק
הרב מאיר סויסא

רב הישוב עתלית, ארה"ק
הרב שמעון אלמליח

רב היישוב מנחמיה, ארה"ק
הרב דוד חנניה ועקנין

רב ק"ק יוצאי גרוזיה ברמלה  וחבר נשיאות 
"אגודת רבני יהדות גרוזיה"
הרב בן-ציון מיכאלשוילי

רב יקטרינבורג ומחוז אוראל, חבר העמים
הרב עזריאל זליג אשכנזי

רב הישוב מורג, גוש-קטיף, ארה"ק
הרב יום טוב מנשה

רב העיר בלומינטון אינדיאנא
הרב יהושע הרצל צ'ינצלקר

ממונה מטעם כ”ק אד”ש מה”מ על מדינת 
עיראק; רב ומשפיע קהילת חב"ד חבל תענך

הרב  יצחק ידגר
רב העיר טשעליאבעסק  רוסיא

הרב מאיר הלוי קירש
ראש ישיבת "אור גבריאל" ירושלים, ארה"ק

הרב חי ברכץ
רב מרכז יקנעם, ארה"ק

הרב נועם דקל
שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח מנצ'סטר

הרב חיים הכהן פארו
רב ומורה הוראה בפריז

הרב יוסף יצחק פעווזנער
משפיע אנ"ש בירושלים, ארה"ק

הרב פנחס לייבוש הרצל

רב שכונת בית אליעזר, חדרה, ארה"ק
הרב אליהו אסולין

רב שכונת האירוסים, נתניה, ארה"ק
הרב מנחם מענדל חיים ברוך הלוי וולפא

רב שכונת התימנים, רחובות, ארה"ק
הרב ישי שרעבי

רב שכונה בגבעתיים, ארה"ק
הרב משה אהרון ברוידא

רב מושב גבעתי, ארה"ק
הרב אברהם חיים מזרחי

רב הישוב מרחביה, ארה"ק
הרב ברוך ליפקין    

רב הישוב פורת, ארה"ק
הרב מרדכי יצחקי

רב כפר ברוך והיוגב, ארה"ק
הרב אריה וועג

רב מושב ינוב, ארה"ק
הרב צמח אברהם

רב הישוב ברקת, ארה"ק
הרב סעדיה מעטוף

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א מלך המשיח, יפן
הרב בנימין אדרעי

מחבר ספר אותיות הרב, ד‘ מינים
ורב בית הכנסת חב“ד רמות ג‘, ארה“ק

הרב משה ווינר

רב בק"ק וינסן ושליח כ"ק אדמו"ר שליט"א 
מלך המשיח, צרפת

הרב יוסף טייב 
רב ומורה צדק בכנען, צפת, ארה"ק

הרב שלמה זלמן לבקיבקר 
רב בית הכנסת 'בית משיח' שיקאגו

הרב אליעזר טורין
רב בית הכנסת בית נחום ורב בתי הסוהר מרסיי, צרפת

הרב יוסף יצחק לאבקאוובסקי
רב קהילת הפרסים מילאנו, איטלי'ה

הרב לוי חזקי'ה 
רב ביהכנ“ס "אוהל דוד"  פונה, הודו

הרב בצלאל קופציק
רב ביהכנ"ס ויקטרברג  יהונסבורג,  ד. אפריקה

הרב יוסף בוימגרטן
רב קהילת יוצאי גרוזיה, ירושלים, ארה"ק

הרב רחמים רפאל ציקואשוילי
רב ביהכנ“ס "אוהל דבורה" מלבורן

הרב חיים צבי גרונער
רב ביהכנ"ס המרכזי כפר יונה

הרב נחמיה שמרלינג

רב העיר חמילנצקי, אוקראינה
הרב יהושוע רסקין

ראש כולל תפארת זקנים לוי יצחק ניו-הייבן
הרב בערל הלוי לוויטין

ראש ישיבת גדולה קאראקאס, ונצואלה
הרב אברהם לייב שוחאט

ראש ישיבת "אור תמימים" כפר-חב"ד ארה"ק
הרב שניאור זלמן גפני

ראש ישיבת בני שלמה, באר שבע, ארה"ק
הרב שלמה אמסלם

ראש ישיבת חסידי חב"ד צפת, ארה"ק
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב בנורוואד יוהנסבורג, דרום אפריקה
הרב מרדכי אברהם ישעי' הכהן ראדל

רב בגרינובל, צרפת 
הרב יחיא לחיאני

נארוואלק קאנעטיקייט, ארה"ב
הרב יהושע העכט

רב בית כנסת עדת ישראל נוסח האר"י מנצ'סטר
הרב אלכסנדר סענדר ליבעראוו 

רב בית הכנסת "בית מנחם" אבן יהודה, ארה"ק
הרב מנחם נוימן

שליח ראשי זלצבורג, אוסטריה
הרב דוד נוסבאום

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
סינסנטי אוהיו, ארה"ב

הרב שלום דובער קלמנסון
משפיע אנ"ש ירושלים, ארה"ק

הרב חיים מנחם טייכטל
משפיע בישיבת "אהלי תורה" ניו יורק

הרב פינחס קארף
משפיע בישיבת "תומכי תמימים" לידו, אנגליה

הרב חיים מילר
שליח ראשי למדינת ספרד

הרב יצחק גולדשטיין
משפיע אור מנחם חב"ד דרום אפריקה

הרב יוסף יצחק קסלמן
ראש ישיבת "בית אל" ירושלים, ארה"ק

הרב ניסים פרץ
ראש ישיבת "נחלי יצחק", נחלים, ארה"ק

הרב יוסף בא-גד
ראש כולל "עוז מאיר" ירושלים, ארה"ק

הרב אברהם קוט
ראש ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש, דרום אפריקא

הרב נועם וגנר

רב העיר נובוסיבירסק והמחוז
הרב שניאור זלמן זקלס

מנהל בית חב"ד "שערי בינה" פאריז, צרפת
הרב פנחס פאשטר

מנהל בית חב"ד לדוברי עברית לוס – אנג'לס, קאליפורניא
הרב אמיתי ימיני

בית חב"ד פרו
הרב שניאור זלמן בלומנפילד

שליח ומנהל ישיבת תו"ת וונציה, איטליה
הרב רחמים בנין

רב ביהכנ“ס וקהילת “בית רחמים“, ערד, ארה“ק
הרב אלעזר בקשי

רב קהילת "עץ חיים – ליובאוויטש ליאון, צרפת
הרב שמואל גורביץ 

רב “אוהל משה חברה תהילים“ פלטבוש
הרב משה חיים קארענבליט

רב ומנהל מוסדות חב"ד צ'ילי, דרום אמריקא
הרב מנשה פרמן

רב קהילת חב"ד הרצליה, ארה"ק
הרב ישראל הלפרין

רב העיר וולוגראד, רוסיא
הרב זלמן יפה

רב הישוב גבע כרמל, ארה"ק
הרב יוסף שלום דרעי

רב היישוב תלמי-יחיאל, ארה"ק
הרב אבינועם תעיזי

רב הישוב כפר אחים, ארה"ק
הרב שלמה ליפש

רב היישוב סתריה, ארה"ק
הרב יוסף יצחק קפלן

רב היישוב שתולים, ארה"ק
הרב זכריה כרמי

אב בית-דין הקהילה הגרוזינית וחבר 
ביה"ד הספרדי בוינה אוסטריא
הרב אברהם מיכאלשוילי

רב היישוב גן-נר, ארה"ק
הרב אבשלום קיל

רב מושב רינתי-ה, ארה"ק
הרב בנימין כהן

ממונה מטעם כ”ק אד”ש מה”מ על מדינת תימן, 
ומלפנים רב מושב תענך, ארה"ק

הרב זכריה גורי )זצ”ל(
רב ומו"צ בנתיבות, ארה"ק

הרב אברהם יפרח
חבר לשכת הרבנות טבריה, ארה"ק

הרב דב טייכמן

ראש ישיבת ראשל"צ – כפר-חב"ד, ארה"ק
הרב ברוך בליז'ינסקי

ראש ישיבת חסידי חב"ד חיפה ארה"ק
הרב מנחם מענדל ווילשאנסקי

רב בברדיצ'ב חבר העמים
הרב שמואל פלאטקין 

רב בקווינס, ארה"ב
הרב שרגא בראווד

רב בבנימינה, ארה"ק
הרב יהושע אדוט

משפיע בירושלים ובצפת, ארה"ק
הרב יוסף יצחק אופן

בית מנחם מענדל ווסטון, ארה"ב
הרב משה גורקאו

רב בית הכנסת בראשון לציון, ארה"ק
הרב חנן כוחונובסקי

רב קהילת אור אביב מרסיי, צרפת
הרב עמנואל טובנבלאט

רב ביהכנ"ס 'אור המאיר', רחובות, ארה"ק
הרב אליהו שטרן

רב הישוב כרם-בן-זמרה
הרב שלמה ממן

רב ביהכנ“ס "סנטר" בופלו
הרב שמריהו חריטונוב

רב ביהכנ“ס "בית מנחם" רסיפי, ברזיל
הרב יוסף בן-זכרי

רב קהילת יוצאי ארגנטינה, ירושלים, ארה"ק
הרב שאול אליטוב

רב קהילת חב"ד עכו
הרב נתן אוירכמן

רב קהילת חב"ד אלעד
הרב דניאל גרבסקי

רב ביהכנ“ס "שערי גאולה" קרית גת
הרב מאיר מאירי

חבר לשכת הרבנות אור-יהודה, ארה"ק
הרב יעקב אדרעי

מנהל בית חב"ד מירטל ביטש, דרום קרולינה
הרב דורון חיים אייזנמן

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח סרסל, צרפת
הרב יעקב ביטון

משפיע ישיבת אהלי מנחם פאסטוויל איוה, ארה"ב
הרב יהושע זליג הכהן אראנאוו

משגיח ראשי בישיבת תו"ת ליובאוויטש המרכזית ניו-יורק
הרב יצחק שפרינגער

רב קהילת הרשב"י פורט לודרדיל, פלורידה
הרב דניאל שהינו 

רב קהילת יוצאי גרוזי'ה הילסייד, ניו גרז'י
הרב אהרון חן

רב ביהכ"נ והספריה החסידית ביתר עלית ארה"ק
הרב שאול רוזנבלט

הרב הראשי למדינת בוליביא, דרום אמריקה
הרב  יוסף שמעון הכהן סמיערק

רב בית הכנסת "אהבת ישראל" עכו, ארה"ק
הרב שמשון פיזם

רב קהילת יוצאי אירן ורב שכונת מרכז כפר סבא, ארה"ק
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ"ס "משכן ישראל", מעלות, ארה"ק
הרב יגאל כספי

רב ביהכנ"ס "פרנקלס שול" ברוקלין 
הרב משה ניסן וולבוסקי

רב קהילת חב"ד נס ציונה, ארה"ק
הרב שגיא הר – שפר

רב העיר אדעלעיד, אוסטרליה
הרב יוסף ענגעל

רב ביהכנ“ס בית"מנחם מענדל"  מונטפלייר, צרפת
הרב פרץ פרטוש

רב ברידזפארט קאנעקטיקאל, ארה"ב
הרב שלום דובער שטאק

רב ברוסטוב, חבר העמים, רוסיא
הרב אלישיב הכהן קפלון

קאלאגרי אלברטה, קנדה
הרב מנחם מענדל מטוסוב

ישיבת המקובלים ירושלים ,ארה"ק
הרב יעקב דוד שכטר

רב בית-הכנסת 'אהל ישראל', רחובות, ארה"ק
הרב אליהו גבאי

רב בית כנסת מחזיקי הדת, שיקאגו
הרב דוד וולפמאן

רב קהילת קודש שבט אחים ברוקלין
הרב יאשיהו שאמע

רב קהילת אהבת אחים ברוקלין
הרב אליהו עקיבא דיוויק

רב בתי הכנסת קרית חתני פרס נובל, ראשון-לציון, ארה"ק
הרב אריאל גורן 

רב בית הכנסת המעונות אוניברסיטת ת"א ומחבר ספרי הלכה
הרב ירוחם פישל הלוי גייקובס 

רב בית הכנסת "טללי אורות" ומורה צדק בראש העין, ארה"ק
הרב ליאור רוזנבוים 

בית חב"ד פדיזסט פאולו ברזיל
הרב שניאור זלמן סלונים

מנהל ועד ישיבת תות"ל פאולו, ברזיל
הרב נח גאנזבורג

מנהל בית-חב"ד קיטסלאנאו – 
וואנקובער, קנדה

הרב אליעזר ליפמאן דובראווסקי

מנהל בית חב"ד ובי"ס גבוה בית חנה 
שעוויאט, קאליפורניא

הרב אהרון בעגון
שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח מזכרת בתיה, ארה"ק

הרב אריה גרינברג
ראש כולל "שושן מאיר" עמנואל, ארה"ק

הרב מאיר שמעון דרורי
משיב בליובאוויטשער ישיבה, דניו-יורק

הרב שמואל חיים בלומינג
ראש ישיבת תו"ת ליובאוויטש, מוסקבה, רוסיא

הרב משה הויכברג
רב בתי הסוהר וואסטער, מסטשוסטס

הרב יעקב יצחק בלאטנער
רב באסטנה, קאזחסטן

הרב יהודה קובלקין
קהילת יוצאי צרפת – ירושלים, ארה“ק

הרב יצחק חביב

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
אובערוויליע, צרפת

הרב מאיר שמחה קלמנסון

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
מירטל ביטש דרום קרוליינה

הרב יוסף יצחק נפרסטק
רב בית חב"ד  ס. פאולו ברזיל

הרב יוסף שילדקרויט
מנהל בית חב"ד דלינדהוכסט קיו
הרב אלכסנדר מענדל קארלעבך

רב ראשי דמדינת גרוזי’ 
הרב אברהם ד.מ. מיכאלשוילי

רב בז'פרוז'ה, אוקריינא
הרב נחום חיים ערנטריי

רב אוניברסיטת מנהטן, נ.י.
הרב אליהו כהן

רב באורנבורג, רוסיה
הרב גואל ישראל מיירס

רב במנצ'סטר, אינדיאנה
הרב אריה לייב דודאוויץ

רב מורה הוראה ברוקלין, ניו-יארק
הרב נטע קופרמן

רב בסימפרופל, אוקראינא
הרב יצחק מאיר הכהן ליפשיץ

רב העיר קלינינגרבד, רוסיא
הרב דוד שועדיק

ראש ישיבת "בית מנחם" ירושלים, ארה"ק
הרב גרשון מנחם מענדל אבצן

רב העיר יערעוואן, ארמניה, חבר העמים
הרב מאיר בורשטיין

רב בבולוניה, איטליא
הרב אליהו דוד הכהן בארענשטיין

מורה צדק בקראון הייטס, ברוקלין, ניו יארק
הרב שמעון חיריק

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח פושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, לוס אנג'לס, קליפורניא
הרב ישעי'ה בערקאביץ'

ראש ישיבת “מאור מנחם“ רחובות
הרב חיים אהרון

רב בית חב"ד מילבייסין , ניו-יארק, ארה"ב
הרב יהודה פרידמן

מנהל בית חב"ד פלטבוש, ניו-יארק, ארה"ב
הרב שניאור זלמן ליברוב

מנהל בית חב"ד ווירג'יניא ביטש
הרב אהרון מרגולין

רב שכונת ק. משה רחובות, ארה"ק
הרב שמעון שאער

רב רובע 4 פריז
הרב יוסף מרגי

רב שכונת בן גוריון, לוד, ארה"ק
הרב נפתלי ועקנין

רב שכונת יד התשעה הרצליה, ארה"ק
הרב יוסף יעקב נקי

רב שכונת עמידר, נהריה, ארה"ק
הרב שמעון גרליק

רב קהילת חב“ד אופקים
הרב ישראל הרשקוביץ

רב הישוב בלפוריה, ארה“ק
הרב נועם ברטוב

רב היישוב ניר-צבי, ארה"ק
הרב יהונתן בנימין הלוי בורגן )זצ”ל(

רב ישובי גליל תחתון, ארה"ק
הרב יוסף חיים רוזנבלט

ראש ישיבת תפארת בחורים סיגייט, ניו-יורק
הרב אברהם ליפסקר

רב העיר בבריאנסק, רוסיא
הרב יצחק רויטמן

שליח ראשי וינה, אוסטריה,
הרב יעקב יוסף בידרמן

רב קהילת יוצאי אירן ורב ביהכנ"ס 
"זכור ליוסף", נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב קהילה בקנסינגטון ניו־יורק
הרב משה חיים לוין

רב קהילת יוצאי גרוזיה  ש. חב"ד, לוד, ארה"ק
הרב יצחק מיכאלשוילי

רב קהילת יוצאי חבר העמים פיירלנד ניו ג'רסי
הרב חיים דובער זלצמן

רב בכיר בשב"ס  )גוש דרום( 
הרב מיכאל מלכא

רב קהילת חב“ד עמנואל, ארה“ק
הרב יהודה אלחרר

רב קהילת "עזרת אחים" ניס, צרפת
הרב יוסף יצחק פינסון

רב שכונה במגדל העמק, ארה"ק
הרב דוד אסייג

רב ביהכנ“ס "בני ישראל" ווייסר, ניו ג'רסי
הרב יוסף צבי קרליבך

רב שכונת רמת יוסף, בת ים, ארה"ק
הרב משה חזן

רב מוס‘ ברית אברהם וביה“כ שומרי תורה 
אוהלי י“י, רג‘ו־פארק, ניו
הרב מרדכי קנלסקי

מנהל צא"ח מיאמי ביטש
הרב צבי ברקוביץ

חבר הבית דין צדק עמנואל, ארה"ק
הרב חיים קיז'נר

מרכז לצעירים חב"ד, ארגנטינה
הרב שלמה לוי

מנהל בית חב"ד בענטלי, אוסטרליא
הרב מנחם מענדל ראסקין

רב בית הכנסת "חומאני עלוש" צפת, ארה"ק
הרב רחמים עמרוסי 

רב מושב עזריאל, ארה"ק
הרב יוסף יצחק תעיזי

מנהל בית חב"ד קרעטיי, צרפת
הרב חיים מלול

רב ביהכנ“ס  וקהילת "בית רחמים", ערד, ארה"ק
הרב רפאל בוסי

רב ביהכ“נ קיסטון גו‘איש סנטר, צפון מיאמי
הרב דניאל גרין

שליח ראשי - דיזו‘ן, צרפת
הרב חיים סלונים

ראש ישיבת חב”ד באר שבע, אה”ק
הרב מנחם הכהן כהן

רב קהילת הבוכרים וביהכ”נ “שערי מתתיהו”, רחובות, אה”ק
הרב יונתן בורוכוב

שליח כ”ק אד”ש מה”מ לטפפה, פלורידה
הרב אליעזר ריבקין

שליח כ”ק אד”ש מה”מ לפרפניון, צרפת
הרב חיים מרדכי פעווזנער

רב ושליח באיי הים פרצת - האיים הקאריביים
הרב דוד אליהו פרטוש

רב ק”ק קארסטין, אוקראינא
הרב אהרן ליב ברגר 

רב מושב אדרת - משמר השבעה, ארה"ק
הרב מיכאל מויאל

מנהל בית חב"ד פיליפינים )מנילה(
הרב יוסף יצחק הלוי לוי

מנהל בית חב”ד ורב ביהכ”נ “היכל חנה, חיפה, אה”ק
הרב משה דב גינזבורג

רב ביהכ”נ “בית התלמוד”, מילאנו, איטליא
הרב צמח דוד שלום מזרחי

רב ביהמ”ד “זגייאר־דרנה”, נתני’, אה”ק
הרב עמוס גואטה

כבוד קדושת אדמו”ר מליובאוויטש בשיחת קודש שבת פרשת שופטים ה’תנש”א קובע קביעה הלכה למעשה שיש לדורנו זה נביא וחייבים לשמוע בקולו, וכפי שנפסק ברמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ז. 
וזה לשונו הקדוש: . . צריכים לפרסם לכל אנשי הדור, שזכינו שהקדוש־ברוך־הוא בחר ומינה בעל בחירה, שמצד עצמו הוא שלא בערך נעלה מאנשי הדור, שיהי' ה"שופטיך” וה"יועציך” ונביא

הדור, שיורה הוראות ויתן עצות בנוגע לעבודת כל בני ישראל . . עד הנבואה העיקרית – הנבואה ש"לאלתר לגאולה” ותיכף ומיד ממש "הנה זה )משיח( בא”. עד־כאן־לשונו־הקדוש בשיחה הנ”ל.
בשיחת קודש פר’ וירא ה’תשנ”ב אומר כבוד־קדושת אדמו”ר: . . בימינו אלו נתבטלו כל המניעות והעיכובים כו’, וכיון שכן, ישנה )לא רק המציאות דמשיח, אלא( גם ההתגלות דמשיח,

ועכשיו צריכים רק לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש”. עד־כאן־לשונו־הקדוש.
בשיחת קודש פר' משפטים ה’תשנ”ב אומר כבוד־קדושת אדמו”ר: . . וכן הפסק דין של הרבנים ומורי הוראה בישראל שהגיע זמן הגאולה, "יעמוד מלך מבית דוד וכו’, בחזקת שהוא משיח”,

ועוד הוסיף על פסק־דין הנ”ל את המילים: ועד להמעמד ומצב ד"הרי זה משיח בודאי”, ובשיחה זו רמז הרבי בצורה ברורה על היותו מלך המשיח.
הרינו קובעים בזה פסק הלכה על־פי דין תורתנו הקדושה – מבוסס על ההלכה שברמב”ם פרק ז’ הלכות יסודי התורה הלכה א’, פרק ט’ הלכה ב’ ופרק י’ הלכה א’ – שכבוד קדושת אדמו”ר מלך המשיח יש לו דין נביא.

ומפורש בשיחותיו הקדושות שמרמז על עצמו שהוא נביא, ומובן משיחותיו הקדושות שהוא הוא המלך המשיח, וכן עודד שירת "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד”, 
וכבר אמר לעיני כל ישראל ולעיני כל העולם דברים העתידים להיות ובאו דבריו ונתקיימו במילואם ב'מלחמת ששת הימים’ וב'מלחמת המפרץ’ ועוד ועוד

ועל כן מחוייבים אנו לשמוע לכל אשר יאמר לנו, מגדר החיוב לשמוע לדברי הנביא, ובכלל זה – שהוא המלך המשיח ויתגלה אלינו מיד ממש.

ב”ה, ערב ראש השנה ה’תשנ”ח - ז’ אדר ה’תש”ע

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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רב גבעת משה וראש כולל חזון יעקב, 
ירושלים, ארה"ק

הרב יעקב יוסף )בהגר"ע(
אב בית-דין באר שבע ורב בירושלים, 

הרב אליהו אברג'ל
זקן וחבר בית-דין רבני חב"ד, ארה"ק

הרב דוד חנזין )זצ"ל(
סגן יו"ר אגודת הרבנים – ארה"ב
הרב שניאור זלמן גורארי' )זצ"ל(

חבר בית-דין צדק ומרא דאתרא קראון 
הייטס, ברוקלין, ניו יארק

הרב יהודה קלמן מארלאו )זצ"ל(
רב ומד"א כפר חב"ד וחבר ביה"ד רבני חב"ד – ארה"ק

הרב מרדכי ש. אשכנזי
ראש מוסדות 'רב פעלים' נתיבות, ארה"ק

הרב יורם אברג'ל 
זקן רבני חב"ד – ארה"ב וקנדה וראב"ד מאנטריאול, קנדה

הרב יצחק הכהן הענדל
ראש ישיבות צאנז וחבר הנהלת 'מפעל הש"ס'

הרב אליהו שמואל שמרלר
כבוד-קדושת האדמו"ר מפינסק קרלין

הרב אהרן הכהן רוזנפלד )זצ"ל(
כבוד-קדושת האדמו"ר מנדבורנא
הרב אהרון יחיאל לייפער )זצ"ל(

גאון, חסיד ואיש מסירות נפש – בני ברק, 
ארה"ק

הרב זלמן לייב אסטולין )זצ"ל(

אב"ד ורב ראשי ק"ק שערי ציון ועדות 
המזרח, ברוקלין

הרב שאול יעקב קצין
אב בית-דין חיפה, ארה"ק

הרב גדליה אקסלרוד
הרב הראשי למדינת רוסיא

הרב בערל לאזאר
זקן רבני חב"ד בארה"ק ורב קהילת חב"ד תל-אביב, ארה"ק

הרב משה אשכנזי )זצ”ל(
כבוד-קדושת האדמו"ר מזידשטוב, ארה"ב

 הרב אשר ישעיה אייכנשטיין
חבר בד"ץ סידני, אוסטרליא

הרב יהורם אולמן

רב העיר קרית ביאליק, ארה"ק
וחתנא דבי נשיאה הצדיק רבי מאיר אבוחצירה זצוקלל“ה

הרב עמינדב מכלוף קריספין
ראב”ד רבני ליובאוויטש, צרפת

הרב מרדכי בלינוב

חבר בית-דין צדק ומרא דאתרא קראון הייטס, 
ברוקלין, ניו יארק

הרב אהרון יעקב שוויי
ראב“ד נווה אחיעז בני-ברק, ארה“ק 

הרב משה יעקב וויס

מרא דאתרא קהילת קודש "בית תורה" 
ברוקלין, ניו יארק

הרב זבולון ליברמן 

רב קהילת חב"ד רחובות 
וחבר ביה"ד רבני חב“ד – ארה"ק

הרב מנחם מענדל גלוכובסקי
רב הישוב יסודות, ארה"ק

הרב דוד בן ציון קליין
רב לב השרון ובני ציון ויו"ר הרבנים בהתיישבות, ארה"ק

הרב אשר זמל
דיין וחבר בית-הדין וראש ישיבת תות"ל, בראזיל

הרב שמאי ענדע
כבוד-קדושת האדמו"ר מלוקווע ולבורז'

הרב צבי הכהן טורנהיים )זצ"ל(
רב ישובי מעלה יוסף, ארה"ק

הרב מכלוף ועקנין
הרב הראשי למדינת טשקנט

הרב אבא דוד גורביץ
הרב הראשי למדינת מולדביא ורב העיר דקישינוב

הרב זלמן הכהן אבעלסקי
הרב הראשי ללטביא ורב העיר ריגא 

הרב נתן נטע הכהן ברכהן )זצ"ל(
רב ראשי דמדינת באדן, וירטנברג, גרמניא

הרב חיים נפתלין )זצ“ל(

אב בית-דין מעלבורן, אוסטרליא
הרב שלום דובער הכהן גוטניק 

רב שכונת קרית אליעזר, חיפה, ארה"ק
הרב דוד אבוחצירא

ראב"ד דפעטערסאן ניו ג'רסי וחבר "אגודת הרבנים" דארה"ב
הרב מאיר גרינברג )זצ”ל(

הרב הראשי למדינת קאזחסטאן
הרב ישעי'ה הכהן

רב ק"ק בני ישראל לינדען הייטס ומנהל 
איגוד הרבנים

הרב גרשון טעננבוים
רב העיר קרית-מלאכי, ארה"ק
הרב ישראל גרשטנקורן )זצ"ל(

יו"ר אגו"ח רוסיה ורב ביהכנ“ס בלשייא ברודניא, מוסקבא
הרב יצחק קוגן

רב ראשי ליהודי יוצאי גרוזיה
חכם רפאל אלאשוילי )זצ"ל(

רב, מורה צדק וראש ישיבת "עטרת 
צדיקים", בני ברק, ארה"ק

הרב יונה לייב לבל

דיין ומורה-צדק בלאוואל וחבר בד"ץ 
מאנטריאול, קנדה

הרב דוד רפאל באנון

אב בית-דין הקהילה הבוכרית וחבר ביה"ד הספרדי 
בוינה, אוסטריא

הרב יצחק ניאזוב

רב העיר קרית-ים, ארה"ק
הרב יוסף הלוי אברקי 

רב העיר חולון, ארה"ק
הרב יוחנן גור-אריה 

ראש ישיבת "עוד יוסף חי" שכם וחברון, ארה"ק
הרב יצחק פייוויש גינזבורג

רב העיר קרית-גת, ארה"ק
הרב משה הבלין

רב העיר יהוד, ארה"ק
הרב שלמה טובים

הרב הראשי לצפון מדינת צרפת וחבר 'ועד הרבנים צרפת'
הרב אליהו דהאן

רב העיר חדרה, ארה"ק
הרב שמעון ביטון

רב קהילת חב"ד יבנה  ורב אזורי גדרות, ארה"ק
הרב יחיאל גברא

רב קהילת חב"ד לוד, ארה"ק
הרב ברוך יורקוביץ

רב קהילת יוצאי גרוזיה נחה"ח  וחבר נשיאות 
"אגודת רבני יהדות גרוזיה"

חכם משה מיכאלשוילי

אב בית-דין ושליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
בקהילת קודש מילאנו, איטליא

הרב גרשון מענדל גרליק 

רב הישובים נאות הכיכר ועין תמר, ארה"ק
הרב יעקב מנדלסון 

רב אזורי, חבל מודיעין, ארה"ק
הרב שלום מעטוף

רב ישובי מרום הגליל, ארה"ק
הרב יוסף אלמשעלי

חבר לשכת הרבנות עכו, ארה"ק
הרב שלמה יצחק פראנק

רב העיר חצור הגלילית, ארה"ק
הרב מרדכי דיעי

רב העיר זיטומיר, אוקראינא
הרב שלמה וילהלם 

רב העיר דנייפרופטרובסק והמחוז, חבר העמים
הרב שמואל קמינצקי 

אב בית-דין דק"ק אייווי היל, נוארק, ניו ג'רסי
הרב שמואל פסח בוגומילסקי 

רב העיר רמת ישי, ארה"ק
הרב יוסף יצחק וולוסוב 

רב קהילת חב"ד מגדל העמק
הרב ישראל יוסף הכהן הנדל

רב העיר נצרת-עילית, ארה"ק
הרב ישעיה הרצל

כבוד-קדושת האדמו“ר מביאלא
הרב יעקב מנחם רבינוביץ

רב קהילת חב"ד בנתיבות וחתן הצדיק 
ה"בבא סאלי", ארה"ק

הרב ישר אדרעי
רב קהילת חב"ד קרית שמואל

הרב יגאל פיזם
רב ביהכנ“ס חב"ד קרית – גת
הרב שלום דובער הלוי וולפא 

רב קהילת ומוסדות חב”ד, מלבורן אוסטרלי’
הרב צבי הירש טלזנר

רב דקהילת הספרדים במילאנו, איטליא
הרב ישועה חדד

חבר ב'איגוד הרבנים ארה"ב וקנדה'
הרב יצחק העכט

רב דק"ק "בני יחיאל אשכנז" ברייטן, ברוקלין, ניו יארק
הרב שלום מענדל סימפסון 

רב היישוב בית דגן וראש השוחטים ירושלים, 
הרב ששון גריידי

רב שכונת גילה, ירושלים, ארה"ק
הרב משה בן אבו 

רב אזורי חוף הכרמל, ארה"ק
גבריאל סוראני

רב נוה מונסון, ארה"ק
הרב יואל סויסא

רב הישוב כפר גבירול, ארה"ק
הרב שלמה מזרחי

רב העיר אוטרעכט, הולנד
הרב אריה לייב היינץ

רב העיר קמרובה, רוסיה
הרב דוד דה-ברעסער

רב ומקובל ירושלים, ארה"ק
הרב יוסף חיים ביטון

רב העיר אושן-סיטי, מרילנד, ארה"ב
הרב נועם כהן

רב באשדוד מלפנים, רב העיר נצרת עלית, ארה"ק
הרב אליהו אבוחצירא

רב העיר סאטן, אנגליא
הרב אברהם ישעיהו גראנער

רב העיר ריאו דה-ז'נרו, ברזיל
הרב יעקב  בלומנפלד

חבר לשכת הרבנות ראש העין, ארה"ק
הרב מנשה זכריהו

חבר לשכת הרבנות רמלה, ארה"ק
הרב יוסף כהן

ראש ישיבת רמת אביב ורב הקהילה, 
תל-אביב, ארה"ק
הרב יוסף גינזבורג

 רב ק"ק כפר ורדים, ארה"ק
הרב שלמה דניאל גולדפרב

רב קהילת ברסלב וראש כולל עבודת הקודש צפת, ארה"ק
הרב מסעוד גבאי

ראש ישיבת תו"ת ברינוא, צרפת
הרב יחיאל מנחם מענדל קלמנסון

יו"ר חברת "דוד המלך",  מזקני רבני תוניס
הרב ברוך חורי

רב קהילת יוצאי חבר העמים, טורונטו
הרב יוסף יצחק זלצמן

רב קהילת יוצאי רוסיה,  לוס אנג'לס
הרב נפתלי אסטולין

כבוד-קדושת אדמו“ר מנישכיז
הרב ישראל שטרן

רב שכונה א', באר שבע רב מועצה איזורית רמת נגב, ארה"ק
הרב מאיר סויסא

רב הישוב עתלית, ארה"ק
הרב שמעון אלמליח

רב היישוב מנחמיה, ארה"ק
הרב דוד חנניה ועקנין

רב ק"ק יוצאי גרוזיה ברמלה  וחבר נשיאות 
"אגודת רבני יהדות גרוזיה"
הרב בן-ציון מיכאלשוילי

רב יקטרינבורג ומחוז אוראל, חבר העמים
הרב עזריאל זליג אשכנזי

רב הישוב מורג, גוש-קטיף, ארה"ק
הרב יום טוב מנשה

רב העיר בלומינטון אינדיאנא
הרב יהושע הרצל צ'ינצלקר

ממונה מטעם כ”ק אד”ש מה”מ על מדינת 
עיראק; רב ומשפיע קהילת חב"ד חבל תענך

הרב  יצחק ידגר
רב העיר טשעליאבעסק  רוסיא

הרב מאיר הלוי קירש
ראש ישיבת "אור גבריאל" ירושלים, ארה"ק

הרב חי ברכץ
רב מרכז יקנעם, ארה"ק

הרב נועם דקל
שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח מנצ'סטר

הרב חיים הכהן פארו
רב ומורה הוראה בפריז

הרב יוסף יצחק פעווזנער
משפיע אנ"ש בירושלים, ארה"ק

הרב פנחס לייבוש הרצל

רב שכונת בית אליעזר, חדרה, ארה"ק
הרב אליהו אסולין

רב שכונת האירוסים, נתניה, ארה"ק
הרב מנחם מענדל חיים ברוך הלוי וולפא

רב שכונת התימנים, רחובות, ארה"ק
הרב ישי שרעבי

רב שכונה בגבעתיים, ארה"ק
הרב משה אהרון ברוידא

רב מושב גבעתי, ארה"ק
הרב אברהם חיים מזרחי

רב הישוב מרחביה, ארה"ק
הרב ברוך ליפקין    

רב הישוב פורת, ארה"ק
הרב מרדכי יצחקי

רב כפר ברוך והיוגב, ארה"ק
הרב אריה וועג

רב מושב ינוב, ארה"ק
הרב צמח אברהם

רב הישוב ברקת, ארה"ק
הרב סעדיה מעטוף

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א מלך המשיח, יפן
הרב בנימין אדרעי

מחבר ספר אותיות הרב, ד‘ מינים
ורב בית הכנסת חב“ד רמות ג‘, ארה“ק

הרב משה ווינר

רב בק"ק וינסן ושליח כ"ק אדמו"ר שליט"א 
מלך המשיח, צרפת

הרב יוסף טייב 
רב ומורה צדק בכנען, צפת, ארה"ק

הרב שלמה זלמן לבקיבקר 
רב בית הכנסת 'בית משיח' שיקאגו

הרב אליעזר טורין
רב בית הכנסת בית נחום ורב בתי הסוהר מרסיי, צרפת

הרב יוסף יצחק לאבקאוובסקי
רב קהילת הפרסים מילאנו, איטלי'ה

הרב לוי חזקי'ה 
רב ביהכנ“ס "אוהל דוד"  פונה, הודו

הרב בצלאל קופציק
רב ביהכנ"ס ויקטרברג  יהונסבורג,  ד. אפריקה

הרב יוסף בוימגרטן
רב קהילת יוצאי גרוזיה, ירושלים, ארה"ק

הרב רחמים רפאל ציקואשוילי
רב ביהכנ“ס "אוהל דבורה" מלבורן

הרב חיים צבי גרונער
רב ביהכנ"ס המרכזי כפר יונה

הרב נחמיה שמרלינג

רב העיר חמילנצקי, אוקראינה
הרב יהושוע רסקין

ראש כולל תפארת זקנים לוי יצחק ניו-הייבן
הרב בערל הלוי לוויטין

ראש ישיבת גדולה קאראקאס, ונצואלה
הרב אברהם לייב שוחאט

ראש ישיבת "אור תמימים" כפר-חב"ד ארה"ק
הרב שניאור זלמן גפני

ראש ישיבת בני שלמה, באר שבע, ארה"ק
הרב שלמה אמסלם

ראש ישיבת חסידי חב"ד צפת, ארה"ק
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב בנורוואד יוהנסבורג, דרום אפריקה
הרב מרדכי אברהם ישעי' הכהן ראדל

רב בגרינובל, צרפת 
הרב יחיא לחיאני

נארוואלק קאנעטיקייט, ארה"ב
הרב יהושע העכט

רב בית כנסת עדת ישראל נוסח האר"י מנצ'סטר
הרב אלכסנדר סענדר ליבעראוו 

רב בית הכנסת "בית מנחם" אבן יהודה, ארה"ק
הרב מנחם נוימן

שליח ראשי זלצבורג, אוסטריה
הרב דוד נוסבאום

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
סינסנטי אוהיו, ארה"ב

הרב שלום דובער קלמנסון
משפיע אנ"ש ירושלים, ארה"ק

הרב חיים מנחם טייכטל
משפיע בישיבת "אהלי תורה" ניו יורק

הרב פינחס קארף
משפיע בישיבת "תומכי תמימים" לידו, אנגליה

הרב חיים מילר
שליח ראשי למדינת ספרד

הרב יצחק גולדשטיין
משפיע אור מנחם חב"ד דרום אפריקה

הרב יוסף יצחק קסלמן
ראש ישיבת "בית אל" ירושלים, ארה"ק

הרב ניסים פרץ
ראש ישיבת "נחלי יצחק", נחלים, ארה"ק

הרב יוסף בא-גד
ראש כולל "עוז מאיר" ירושלים, ארה"ק

הרב אברהם קוט
ראש ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש, דרום אפריקא

הרב נועם וגנר

רב העיר נובוסיבירסק והמחוז
הרב שניאור זלמן זקלס

מנהל בית חב"ד "שערי בינה" פאריז, צרפת
הרב פנחס פאשטר

מנהל בית חב"ד לדוברי עברית לוס – אנג'לס, קאליפורניא
הרב אמיתי ימיני

בית חב"ד פרו
הרב שניאור זלמן בלומנפילד

שליח ומנהל ישיבת תו"ת וונציה, איטליה
הרב רחמים בנין

רב ביהכנ“ס וקהילת “בית רחמים“, ערד, ארה“ק
הרב אלעזר בקשי

רב קהילת "עץ חיים – ליובאוויטש ליאון, צרפת
הרב שמואל גורביץ 

רב “אוהל משה חברה תהילים“ פלטבוש
הרב משה חיים קארענבליט

רב ומנהל מוסדות חב"ד צ'ילי, דרום אמריקא
הרב מנשה פרמן

רב קהילת חב"ד הרצליה, ארה"ק
הרב ישראל הלפרין

רב העיר וולוגראד, רוסיא
הרב זלמן יפה

רב הישוב גבע כרמל, ארה"ק
הרב יוסף שלום דרעי

רב היישוב תלמי-יחיאל, ארה"ק
הרב אבינועם תעיזי

רב הישוב כפר אחים, ארה"ק
הרב שלמה ליפש

רב היישוב סתריה, ארה"ק
הרב יוסף יצחק קפלן

רב היישוב שתולים, ארה"ק
הרב זכריה כרמי

אב בית-דין הקהילה הגרוזינית וחבר 
ביה"ד הספרדי בוינה אוסטריא
הרב אברהם מיכאלשוילי

רב היישוב גן-נר, ארה"ק
הרב אבשלום קיל

רב מושב רינתי-ה, ארה"ק
הרב בנימין כהן

ממונה מטעם כ”ק אד”ש מה”מ על מדינת תימן, 
ומלפנים רב מושב תענך, ארה"ק

הרב זכריה גורי )זצ”ל(
רב ומו"צ בנתיבות, ארה"ק

הרב אברהם יפרח
חבר לשכת הרבנות טבריה, ארה"ק

הרב דב טייכמן

ראש ישיבת ראשל"צ – כפר-חב"ד, ארה"ק
הרב ברוך בליז'ינסקי

ראש ישיבת חסידי חב"ד חיפה ארה"ק
הרב מנחם מענדל ווילשאנסקי

רב בברדיצ'ב חבר העמים
הרב שמואל פלאטקין 

רב בקווינס, ארה"ב
הרב שרגא בראווד

רב בבנימינה, ארה"ק
הרב יהושע אדוט

משפיע בירושלים ובצפת, ארה"ק
הרב יוסף יצחק אופן

בית מנחם מענדל ווסטון, ארה"ב
הרב משה גורקאו

רב בית הכנסת בראשון לציון, ארה"ק
הרב חנן כוחונובסקי

רב קהילת אור אביב מרסיי, צרפת
הרב עמנואל טובנבלאט

רב ביהכנ"ס 'אור המאיר', רחובות, ארה"ק
הרב אליהו שטרן

רב הישוב כרם-בן-זמרה
הרב שלמה ממן

רב ביהכנ“ס "סנטר" בופלו
הרב שמריהו חריטונוב

רב ביהכנ“ס "בית מנחם" רסיפי, ברזיל
הרב יוסף בן-זכרי

רב קהילת יוצאי ארגנטינה, ירושלים, ארה"ק
הרב שאול אליטוב

רב קהילת חב"ד עכו
הרב נתן אוירכמן

רב קהילת חב"ד אלעד
הרב דניאל גרבסקי

רב ביהכנ“ס "שערי גאולה" קרית גת
הרב מאיר מאירי

חבר לשכת הרבנות אור-יהודה, ארה"ק
הרב יעקב אדרעי

מנהל בית חב"ד מירטל ביטש, דרום קרולינה
הרב דורון חיים אייזנמן

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח סרסל, צרפת
הרב יעקב ביטון

משפיע ישיבת אהלי מנחם פאסטוויל איוה, ארה"ב
הרב יהושע זליג הכהן אראנאוו

משגיח ראשי בישיבת תו"ת ליובאוויטש המרכזית ניו-יורק
הרב יצחק שפרינגער

רב קהילת הרשב"י פורט לודרדיל, פלורידה
הרב דניאל שהינו 

רב קהילת יוצאי גרוזי'ה הילסייד, ניו גרז'י
הרב אהרון חן

רב ביהכ"נ והספריה החסידית ביתר עלית ארה"ק
הרב שאול רוזנבלט

הרב הראשי למדינת בוליביא, דרום אמריקה
הרב  יוסף שמעון הכהן סמיערק

רב בית הכנסת "אהבת ישראל" עכו, ארה"ק
הרב שמשון פיזם

רב קהילת יוצאי אירן ורב שכונת מרכז כפר סבא, ארה"ק
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ"ס "משכן ישראל", מעלות, ארה"ק
הרב יגאל כספי

רב ביהכנ"ס "פרנקלס שול" ברוקלין 
הרב משה ניסן וולבוסקי

רב קהילת חב"ד נס ציונה, ארה"ק
הרב שגיא הר – שפר

רב העיר אדעלעיד, אוסטרליה
הרב יוסף ענגעל

רב ביהכנ“ס בית"מנחם מענדל"  מונטפלייר, צרפת
הרב פרץ פרטוש

רב ברידזפארט קאנעקטיקאל, ארה"ב
הרב שלום דובער שטאק

רב ברוסטוב, חבר העמים, רוסיא
הרב אלישיב הכהן קפלון

קאלאגרי אלברטה, קנדה
הרב מנחם מענדל מטוסוב

ישיבת המקובלים ירושלים ,ארה"ק
הרב יעקב דוד שכטר

רב בית-הכנסת 'אהל ישראל', רחובות, ארה"ק
הרב אליהו גבאי

רב בית כנסת מחזיקי הדת, שיקאגו
הרב דוד וולפמאן

רב קהילת קודש שבט אחים ברוקלין
הרב יאשיהו שאמע

רב קהילת אהבת אחים ברוקלין
הרב אליהו עקיבא דיוויק

רב בתי הכנסת קרית חתני פרס נובל, ראשון-לציון, ארה"ק
הרב אריאל גורן 

רב בית הכנסת המעונות אוניברסיטת ת"א ומחבר ספרי הלכה
הרב ירוחם פישל הלוי גייקובס 

רב בית הכנסת "טללי אורות" ומורה צדק בראש העין, ארה"ק
הרב ליאור רוזנבוים 

בית חב"ד פדיזסט פאולו ברזיל
הרב שניאור זלמן סלונים

מנהל ועד ישיבת תות"ל פאולו, ברזיל
הרב נח גאנזבורג

מנהל בית-חב"ד קיטסלאנאו – 
וואנקובער, קנדה

הרב אליעזר ליפמאן דובראווסקי

מנהל בית חב"ד ובי"ס גבוה בית חנה 
שעוויאט, קאליפורניא

הרב אהרון בעגון
שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח מזכרת בתיה, ארה"ק

הרב אריה גרינברג
ראש כולל "שושן מאיר" עמנואל, ארה"ק

הרב מאיר שמעון דרורי
משיב בליובאוויטשער ישיבה, דניו-יורק

הרב שמואל חיים בלומינג
ראש ישיבת תו"ת ליובאוויטש, מוסקבה, רוסיא

הרב משה הויכברג
רב בתי הסוהר וואסטער, מסטשוסטס

הרב יעקב יצחק בלאטנער
רב באסטנה, קאזחסטן

הרב יהודה קובלקין
קהילת יוצאי צרפת – ירושלים, ארה“ק

הרב יצחק חביב

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
אובערוויליע, צרפת

הרב מאיר שמחה קלמנסון

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
מירטל ביטש דרום קרוליינה

הרב יוסף יצחק נפרסטק
רב בית חב"ד  ס. פאולו ברזיל

הרב יוסף שילדקרויט
מנהל בית חב"ד דלינדהוכסט קיו
הרב אלכסנדר מענדל קארלעבך

רב ראשי דמדינת גרוזי’ 
הרב אברהם ד.מ. מיכאלשוילי

רב בז'פרוז'ה, אוקריינא
הרב נחום חיים ערנטריי

רב אוניברסיטת מנהטן, נ.י.
הרב אליהו כהן

רב באורנבורג, רוסיה
הרב גואל ישראל מיירס

רב במנצ'סטר, אינדיאנה
הרב אריה לייב דודאוויץ

רב מורה הוראה ברוקלין, ניו-יארק
הרב נטע קופרמן

רב בסימפרופל, אוקראינא
הרב יצחק מאיר הכהן ליפשיץ

רב העיר קלינינגרבד, רוסיא
הרב דוד שועדיק

ראש ישיבת "בית מנחם" ירושלים, ארה"ק
הרב גרשון מנחם מענדל אבצן

רב העיר יערעוואן, ארמניה, חבר העמים
הרב מאיר בורשטיין

רב בבולוניה, איטליא
הרב אליהו דוד הכהן בארענשטיין

מורה צדק בקראון הייטס, ברוקלין, ניו יארק
הרב שמעון חיריק

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח פושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, לוס אנג'לס, קליפורניא
הרב ישעי'ה בערקאביץ'

ראש ישיבת “מאור מנחם“ רחובות
הרב חיים אהרון

רב בית חב"ד מילבייסין , ניו-יארק, ארה"ב
הרב יהודה פרידמן

מנהל בית חב"ד פלטבוש, ניו-יארק, ארה"ב
הרב שניאור זלמן ליברוב

מנהל בית חב"ד ווירג'יניא ביטש
הרב אהרון מרגולין

רב שכונת ק. משה רחובות, ארה"ק
הרב שמעון שאער

רב רובע 4 פריז
הרב יוסף מרגי

רב שכונת בן גוריון, לוד, ארה"ק
הרב נפתלי ועקנין

רב שכונת יד התשעה הרצליה, ארה"ק
הרב יוסף יעקב נקי

רב שכונת עמידר, נהריה, ארה"ק
הרב שמעון גרליק

רב קהילת חב“ד אופקים
הרב ישראל הרשקוביץ

רב הישוב בלפוריה, ארה“ק
הרב נועם ברטוב

רב היישוב ניר-צבי, ארה"ק
הרב יהונתן בנימין הלוי בורגן )זצ”ל(

רב ישובי גליל תחתון, ארה"ק
הרב יוסף חיים רוזנבלט

ראש ישיבת תפארת בחורים סיגייט, ניו-יורק
הרב אברהם ליפסקר

רב העיר בבריאנסק, רוסיא
הרב יצחק רויטמן

שליח ראשי וינה, אוסטריה,
הרב יעקב יוסף בידרמן

רב קהילת יוצאי אירן ורב ביהכנ"ס 
"זכור ליוסף", נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב קהילה בקנסינגטון ניו־יורק
הרב משה חיים לוין

רב קהילת יוצאי גרוזיה  ש. חב"ד, לוד, ארה"ק
הרב יצחק מיכאלשוילי

רב קהילת יוצאי חבר העמים פיירלנד ניו ג'רסי
הרב חיים דובער זלצמן

רב בכיר בשב"ס  )גוש דרום( 
הרב מיכאל מלכא

רב קהילת חב“ד עמנואל, ארה“ק
הרב יהודה אלחרר

רב קהילת "עזרת אחים" ניס, צרפת
הרב יוסף יצחק פינסון

רב שכונה במגדל העמק, ארה"ק
הרב דוד אסייג

רב ביהכנ“ס "בני ישראל" ווייסר, ניו ג'רסי
הרב יוסף צבי קרליבך

רב שכונת רמת יוסף, בת ים, ארה"ק
הרב משה חזן

רב מוס‘ ברית אברהם וביה“כ שומרי תורה 
אוהלי י“י, רג‘ו־פארק, ניו
הרב מרדכי קנלסקי

מנהל צא"ח מיאמי ביטש
הרב צבי ברקוביץ

חבר הבית דין צדק עמנואל, ארה"ק
הרב חיים קיז'נר

מרכז לצעירים חב"ד, ארגנטינה
הרב שלמה לוי

מנהל בית חב"ד בענטלי, אוסטרליא
הרב מנחם מענדל ראסקין

רב בית הכנסת "חומאני עלוש" צפת, ארה"ק
הרב רחמים עמרוסי 

רב מושב עזריאל, ארה"ק
הרב יוסף יצחק תעיזי

מנהל בית חב"ד קרעטיי, צרפת
הרב חיים מלול

רב ביהכנ“ס  וקהילת "בית רחמים", ערד, ארה"ק
הרב רפאל בוסי

רב ביהכ“נ קיסטון גו‘איש סנטר, צפון מיאמי
הרב דניאל גרין

שליח ראשי - דיזו‘ן, צרפת
הרב חיים סלונים

ראש ישיבת חב”ד באר שבע, אה”ק
הרב מנחם הכהן כהן

רב קהילת הבוכרים וביהכ”נ “שערי מתתיהו”, רחובות, אה”ק
הרב יונתן בורוכוב

שליח כ”ק אד”ש מה”מ לטפפה, פלורידה
הרב אליעזר ריבקין

שליח כ”ק אד”ש מה”מ לפרפניון, צרפת
הרב חיים מרדכי פעווזנער

רב ושליח באיי הים פרצת - האיים הקאריביים
הרב דוד אליהו פרטוש

רב ק”ק קארסטין, אוקראינא
הרב אהרן ליב ברגר 

רב מושב אדרת - משמר השבעה, ארה"ק
הרב מיכאל מויאל

מנהל בית חב"ד פיליפינים )מנילה(
הרב יוסף יצחק הלוי לוי

מנהל בית חב”ד ורב ביהכ”נ “היכל חנה, חיפה, אה”ק
הרב משה דב גינזבורג

רב ביהכ”נ “בית התלמוד”, מילאנו, איטליא
הרב צמח דוד שלום מזרחי

רב ביהמ”ד “זגייאר־דרנה”, נתני’, אה”ק
הרב עמוס גואטה

כבוד קדושת אדמו”ר מליובאוויטש בשיחת קודש שבת פרשת שופטים ה’תנש”א קובע קביעה הלכה למעשה שיש לדורנו זה נביא וחייבים לשמוע בקולו, וכפי שנפסק ברמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ז. 
וזה לשונו הקדוש: . . צריכים לפרסם לכל אנשי הדור, שזכינו שהקדוש־ברוך־הוא בחר ומינה בעל בחירה, שמצד עצמו הוא שלא בערך נעלה מאנשי הדור, שיהי' ה"שופטיך” וה"יועציך” ונביא

הדור, שיורה הוראות ויתן עצות בנוגע לעבודת כל בני ישראל . . עד הנבואה העיקרית – הנבואה ש"לאלתר לגאולה” ותיכף ומיד ממש "הנה זה )משיח( בא”. עד־כאן־לשונו־הקדוש בשיחה הנ”ל.
בשיחת קודש פר’ וירא ה’תשנ”ב אומר כבוד־קדושת אדמו”ר: . . בימינו אלו נתבטלו כל המניעות והעיכובים כו’, וכיון שכן, ישנה )לא רק המציאות דמשיח, אלא( גם ההתגלות דמשיח,

ועכשיו צריכים רק לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש”. עד־כאן־לשונו־הקדוש.
בשיחת קודש פר' משפטים ה’תשנ”ב אומר כבוד־קדושת אדמו”ר: . . וכן הפסק דין של הרבנים ומורי הוראה בישראל שהגיע זמן הגאולה, "יעמוד מלך מבית דוד וכו’, בחזקת שהוא משיח”,

ועוד הוסיף על פסק־דין הנ”ל את המילים: ועד להמעמד ומצב ד"הרי זה משיח בודאי”, ובשיחה זו רמז הרבי בצורה ברורה על היותו מלך המשיח.
הרינו קובעים בזה פסק הלכה על־פי דין תורתנו הקדושה – מבוסס על ההלכה שברמב”ם פרק ז’ הלכות יסודי התורה הלכה א’, פרק ט’ הלכה ב’ ופרק י’ הלכה א’ – שכבוד קדושת אדמו”ר מלך המשיח יש לו דין נביא.

ומפורש בשיחותיו הקדושות שמרמז על עצמו שהוא נביא, ומובן משיחותיו הקדושות שהוא הוא המלך המשיח, וכן עודד שירת "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד”, 
וכבר אמר לעיני כל ישראל ולעיני כל העולם דברים העתידים להיות ובאו דבריו ונתקיימו במילואם ב'מלחמת ששת הימים’ וב'מלחמת המפרץ’ ועוד ועוד

ועל כן מחוייבים אנו לשמוע לכל אשר יאמר לנו, מגדר החיוב לשמוע לדברי הנביא, ובכלל זה – שהוא המלך המשיח ויתגלה אלינו מיד ממש.

ב”ה, ערב ראש השנה ה’תשנ”ח - ז’ אדר ה’תש”ע

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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רב גבעת משה וראש כולל חזון יעקב, 
ירושלים, ארה"ק

הרב יעקב יוסף )בהגר"ע(
אב בית-דין באר שבע ורב בירושלים, 

הרב אליהו אברג'ל
זקן וחבר בית-דין רבני חב"ד, ארה"ק

הרב דוד חנזין )זצ"ל(
סגן יו"ר אגודת הרבנים – ארה"ב
הרב שניאור זלמן גורארי' )זצ"ל(

חבר בית-דין צדק ומרא דאתרא קראון 
הייטס, ברוקלין, ניו יארק

הרב יהודה קלמן מארלאו )זצ"ל(
רב ומד"א כפר חב"ד וחבר ביה"ד רבני חב"ד – ארה"ק

הרב מרדכי ש. אשכנזי
ראש מוסדות 'רב פעלים' נתיבות, ארה"ק

הרב יורם אברג'ל 
זקן רבני חב"ד – ארה"ב וקנדה וראב"ד מאנטריאול, קנדה

הרב יצחק הכהן הענדל
ראש ישיבות צאנז וחבר הנהלת 'מפעל הש"ס'

הרב אליהו שמואל שמרלר
כבוד-קדושת האדמו"ר מפינסק קרלין

הרב אהרן הכהן רוזנפלד )זצ"ל(
כבוד-קדושת האדמו"ר מנדבורנא
הרב אהרון יחיאל לייפער )זצ"ל(

גאון, חסיד ואיש מסירות נפש – בני ברק, 
ארה"ק

הרב זלמן לייב אסטולין )זצ"ל(

אב"ד ורב ראשי ק"ק שערי ציון ועדות 
המזרח, ברוקלין

הרב שאול יעקב קצין
אב בית-דין חיפה, ארה"ק

הרב גדליה אקסלרוד
הרב הראשי למדינת רוסיא

הרב בערל לאזאר
זקן רבני חב"ד בארה"ק ורב קהילת חב"ד תל-אביב, ארה"ק

הרב משה אשכנזי )זצ”ל(
כבוד-קדושת האדמו"ר מזידשטוב, ארה"ב

 הרב אשר ישעיה אייכנשטיין
חבר בד"ץ סידני, אוסטרליא

הרב יהורם אולמן

רב העיר קרית ביאליק, ארה"ק
וחתנא דבי נשיאה הצדיק רבי מאיר אבוחצירה זצוקלל“ה

הרב עמינדב מכלוף קריספין
ראב”ד רבני ליובאוויטש, צרפת

הרב מרדכי בלינוב

חבר בית-דין צדק ומרא דאתרא קראון הייטס, 
ברוקלין, ניו יארק

הרב אהרון יעקב שוויי
ראב“ד נווה אחיעז בני-ברק, ארה“ק 

הרב משה יעקב וויס

מרא דאתרא קהילת קודש "בית תורה" 
ברוקלין, ניו יארק

הרב זבולון ליברמן 

רב קהילת חב"ד רחובות 
וחבר ביה"ד רבני חב“ד – ארה"ק

הרב מנחם מענדל גלוכובסקי
רב הישוב יסודות, ארה"ק

הרב דוד בן ציון קליין
רב לב השרון ובני ציון ויו"ר הרבנים בהתיישבות, ארה"ק

הרב אשר זמל
דיין וחבר בית-הדין וראש ישיבת תות"ל, בראזיל

הרב שמאי ענדע
כבוד-קדושת האדמו"ר מלוקווע ולבורז'

הרב צבי הכהן טורנהיים )זצ"ל(
רב ישובי מעלה יוסף, ארה"ק

הרב מכלוף ועקנין
הרב הראשי למדינת טשקנט

הרב אבא דוד גורביץ
הרב הראשי למדינת מולדביא ורב העיר דקישינוב

הרב זלמן הכהן אבעלסקי
הרב הראשי ללטביא ורב העיר ריגא 

הרב נתן נטע הכהן ברכהן )זצ"ל(
רב ראשי דמדינת באדן, וירטנברג, גרמניא

הרב חיים נפתלין )זצ“ל(

אב בית-דין מעלבורן, אוסטרליא
הרב שלום דובער הכהן גוטניק 

רב שכונת קרית אליעזר, חיפה, ארה"ק
הרב דוד אבוחצירא

ראב"ד דפעטערסאן ניו ג'רסי וחבר "אגודת הרבנים" דארה"ב
הרב מאיר גרינברג )זצ”ל(

הרב הראשי למדינת קאזחסטאן
הרב ישעי'ה הכהן

רב ק"ק בני ישראל לינדען הייטס ומנהל 
איגוד הרבנים

הרב גרשון טעננבוים
רב העיר קרית-מלאכי, ארה"ק
הרב ישראל גרשטנקורן )זצ"ל(

יו"ר אגו"ח רוסיה ורב ביהכנ“ס בלשייא ברודניא, מוסקבא
הרב יצחק קוגן

רב ראשי ליהודי יוצאי גרוזיה
חכם רפאל אלאשוילי )זצ"ל(

רב, מורה צדק וראש ישיבת "עטרת 
צדיקים", בני ברק, ארה"ק

הרב יונה לייב לבל

דיין ומורה-צדק בלאוואל וחבר בד"ץ 
מאנטריאול, קנדה

הרב דוד רפאל באנון

אב בית-דין הקהילה הבוכרית וחבר ביה"ד הספרדי 
בוינה, אוסטריא

הרב יצחק ניאזוב

רב העיר קרית-ים, ארה"ק
הרב יוסף הלוי אברקי 

רב העיר חולון, ארה"ק
הרב יוחנן גור-אריה 

ראש ישיבת "עוד יוסף חי" שכם וחברון, ארה"ק
הרב יצחק פייוויש גינזבורג

רב העיר קרית-גת, ארה"ק
הרב משה הבלין

רב העיר יהוד, ארה"ק
הרב שלמה טובים

הרב הראשי לצפון מדינת צרפת וחבר 'ועד הרבנים צרפת'
הרב אליהו דהאן

רב העיר חדרה, ארה"ק
הרב שמעון ביטון

רב קהילת חב"ד יבנה  ורב אזורי גדרות, ארה"ק
הרב יחיאל גברא

רב קהילת חב"ד לוד, ארה"ק
הרב ברוך יורקוביץ

רב קהילת יוצאי גרוזיה נחה"ח  וחבר נשיאות 
"אגודת רבני יהדות גרוזיה"

חכם משה מיכאלשוילי

אב בית-דין ושליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
בקהילת קודש מילאנו, איטליא

הרב גרשון מענדל גרליק 

רב הישובים נאות הכיכר ועין תמר, ארה"ק
הרב יעקב מנדלסון 

רב אזורי, חבל מודיעין, ארה"ק
הרב שלום מעטוף

רב ישובי מרום הגליל, ארה"ק
הרב יוסף אלמשעלי

חבר לשכת הרבנות עכו, ארה"ק
הרב שלמה יצחק פראנק

רב העיר חצור הגלילית, ארה"ק
הרב מרדכי דיעי

רב העיר זיטומיר, אוקראינא
הרב שלמה וילהלם 

רב העיר דנייפרופטרובסק והמחוז, חבר העמים
הרב שמואל קמינצקי 

אב בית-דין דק"ק אייווי היל, נוארק, ניו ג'רסי
הרב שמואל פסח בוגומילסקי 

רב העיר רמת ישי, ארה"ק
הרב יוסף יצחק וולוסוב 

רב קהילת חב"ד מגדל העמק
הרב ישראל יוסף הכהן הנדל

רב העיר נצרת-עילית, ארה"ק
הרב ישעיה הרצל

כבוד-קדושת האדמו“ר מביאלא
הרב יעקב מנחם רבינוביץ

רב קהילת חב"ד בנתיבות וחתן הצדיק 
ה"בבא סאלי", ארה"ק

הרב ישר אדרעי
רב קהילת חב"ד קרית שמואל

הרב יגאל פיזם
רב ביהכנ“ס חב"ד קרית – גת
הרב שלום דובער הלוי וולפא 

רב קהילת ומוסדות חב”ד, מלבורן אוסטרלי’
הרב צבי הירש טלזנר

רב דקהילת הספרדים במילאנו, איטליא
הרב ישועה חדד

חבר ב'איגוד הרבנים ארה"ב וקנדה'
הרב יצחק העכט

רב דק"ק "בני יחיאל אשכנז" ברייטן, ברוקלין, ניו יארק
הרב שלום מענדל סימפסון 

רב היישוב בית דגן וראש השוחטים ירושלים, 
הרב ששון גריידי

רב שכונת גילה, ירושלים, ארה"ק
הרב משה בן אבו 

רב אזורי חוף הכרמל, ארה"ק
גבריאל סוראני

רב נוה מונסון, ארה"ק
הרב יואל סויסא

רב הישוב כפר גבירול, ארה"ק
הרב שלמה מזרחי

רב העיר אוטרעכט, הולנד
הרב אריה לייב היינץ

רב העיר קמרובה, רוסיה
הרב דוד דה-ברעסער

רב ומקובל ירושלים, ארה"ק
הרב יוסף חיים ביטון

רב העיר אושן-סיטי, מרילנד, ארה"ב
הרב נועם כהן

רב באשדוד מלפנים, רב העיר נצרת עלית, ארה"ק
הרב אליהו אבוחצירא

רב העיר סאטן, אנגליא
הרב אברהם ישעיהו גראנער

רב העיר ריאו דה-ז'נרו, ברזיל
הרב יעקב  בלומנפלד

חבר לשכת הרבנות ראש העין, ארה"ק
הרב מנשה זכריהו

חבר לשכת הרבנות רמלה, ארה"ק
הרב יוסף כהן

ראש ישיבת רמת אביב ורב הקהילה, 
תל-אביב, ארה"ק
הרב יוסף גינזבורג

 רב ק"ק כפר ורדים, ארה"ק
הרב שלמה דניאל גולדפרב

רב קהילת ברסלב וראש כולל עבודת הקודש צפת, ארה"ק
הרב מסעוד גבאי

ראש ישיבת תו"ת ברינוא, צרפת
הרב יחיאל מנחם מענדל קלמנסון

יו"ר חברת "דוד המלך",  מזקני רבני תוניס
הרב ברוך חורי

רב קהילת יוצאי חבר העמים, טורונטו
הרב יוסף יצחק זלצמן

רב קהילת יוצאי רוסיה,  לוס אנג'לס
הרב נפתלי אסטולין

כבוד-קדושת אדמו“ר מנישכיז
הרב ישראל שטרן

רב שכונה א', באר שבע רב מועצה איזורית רמת נגב, ארה"ק
הרב מאיר סויסא

רב הישוב עתלית, ארה"ק
הרב שמעון אלמליח

רב היישוב מנחמיה, ארה"ק
הרב דוד חנניה ועקנין

רב ק"ק יוצאי גרוזיה ברמלה  וחבר נשיאות 
"אגודת רבני יהדות גרוזיה"
הרב בן-ציון מיכאלשוילי

רב יקטרינבורג ומחוז אוראל, חבר העמים
הרב עזריאל זליג אשכנזי

רב הישוב מורג, גוש-קטיף, ארה"ק
הרב יום טוב מנשה

רב העיר בלומינטון אינדיאנא
הרב יהושע הרצל צ'ינצלקר

ממונה מטעם כ”ק אד”ש מה”מ על מדינת 
עיראק; רב ומשפיע קהילת חב"ד חבל תענך

הרב  יצחק ידגר
רב העיר טשעליאבעסק  רוסיא

הרב מאיר הלוי קירש
ראש ישיבת "אור גבריאל" ירושלים, ארה"ק

הרב חי ברכץ
רב מרכז יקנעם, ארה"ק

הרב נועם דקל
שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח מנצ'סטר

הרב חיים הכהן פארו
רב ומורה הוראה בפריז

הרב יוסף יצחק פעווזנער
משפיע אנ"ש בירושלים, ארה"ק

הרב פנחס לייבוש הרצל

רב שכונת בית אליעזר, חדרה, ארה"ק
הרב אליהו אסולין

רב שכונת האירוסים, נתניה, ארה"ק
הרב מנחם מענדל חיים ברוך הלוי וולפא

רב שכונת התימנים, רחובות, ארה"ק
הרב ישי שרעבי

רב שכונה בגבעתיים, ארה"ק
הרב משה אהרון ברוידא

רב מושב גבעתי, ארה"ק
הרב אברהם חיים מזרחי

רב הישוב מרחביה, ארה"ק
הרב ברוך ליפקין    

רב הישוב פורת, ארה"ק
הרב מרדכי יצחקי

רב כפר ברוך והיוגב, ארה"ק
הרב אריה וועג

רב מושב ינוב, ארה"ק
הרב צמח אברהם

רב הישוב ברקת, ארה"ק
הרב סעדיה מעטוף

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א מלך המשיח, יפן
הרב בנימין אדרעי

מחבר ספר אותיות הרב, ד‘ מינים
ורב בית הכנסת חב“ד רמות ג‘, ארה“ק

הרב משה ווינר

רב בק"ק וינסן ושליח כ"ק אדמו"ר שליט"א 
מלך המשיח, צרפת

הרב יוסף טייב 
רב ומורה צדק בכנען, צפת, ארה"ק

הרב שלמה זלמן לבקיבקר 
רב בית הכנסת 'בית משיח' שיקאגו

הרב אליעזר טורין
רב בית הכנסת בית נחום ורב בתי הסוהר מרסיי, צרפת

הרב יוסף יצחק לאבקאוובסקי
רב קהילת הפרסים מילאנו, איטלי'ה

הרב לוי חזקי'ה 
רב ביהכנ“ס "אוהל דוד"  פונה, הודו

הרב בצלאל קופציק
רב ביהכנ"ס ויקטרברג  יהונסבורג,  ד. אפריקה

הרב יוסף בוימגרטן
רב קהילת יוצאי גרוזיה, ירושלים, ארה"ק

הרב רחמים רפאל ציקואשוילי
רב ביהכנ“ס "אוהל דבורה" מלבורן

הרב חיים צבי גרונער
רב ביהכנ"ס המרכזי כפר יונה

הרב נחמיה שמרלינג

רב העיר חמילנצקי, אוקראינה
הרב יהושוע רסקין

ראש כולל תפארת זקנים לוי יצחק ניו-הייבן
הרב בערל הלוי לוויטין

ראש ישיבת גדולה קאראקאס, ונצואלה
הרב אברהם לייב שוחאט

ראש ישיבת "אור תמימים" כפר-חב"ד ארה"ק
הרב שניאור זלמן גפני

ראש ישיבת בני שלמה, באר שבע, ארה"ק
הרב שלמה אמסלם

ראש ישיבת חסידי חב"ד צפת, ארה"ק
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב בנורוואד יוהנסבורג, דרום אפריקה
הרב מרדכי אברהם ישעי' הכהן ראדל

רב בגרינובל, צרפת 
הרב יחיא לחיאני

נארוואלק קאנעטיקייט, ארה"ב
הרב יהושע העכט

רב בית כנסת עדת ישראל נוסח האר"י מנצ'סטר
הרב אלכסנדר סענדר ליבעראוו 

רב בית הכנסת "בית מנחם" אבן יהודה, ארה"ק
הרב מנחם נוימן

שליח ראשי זלצבורג, אוסטריה
הרב דוד נוסבאום

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
סינסנטי אוהיו, ארה"ב

הרב שלום דובער קלמנסון
משפיע אנ"ש ירושלים, ארה"ק

הרב חיים מנחם טייכטל
משפיע בישיבת "אהלי תורה" ניו יורק

הרב פינחס קארף
משפיע בישיבת "תומכי תמימים" לידו, אנגליה

הרב חיים מילר
שליח ראשי למדינת ספרד

הרב יצחק גולדשטיין
משפיע אור מנחם חב"ד דרום אפריקה

הרב יוסף יצחק קסלמן
ראש ישיבת "בית אל" ירושלים, ארה"ק

הרב ניסים פרץ
ראש ישיבת "נחלי יצחק", נחלים, ארה"ק

הרב יוסף בא-גד
ראש כולל "עוז מאיר" ירושלים, ארה"ק

הרב אברהם קוט
ראש ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש, דרום אפריקא

הרב נועם וגנר

רב העיר נובוסיבירסק והמחוז
הרב שניאור זלמן זקלס

מנהל בית חב"ד "שערי בינה" פאריז, צרפת
הרב פנחס פאשטר

מנהל בית חב"ד לדוברי עברית לוס – אנג'לס, קאליפורניא
הרב אמיתי ימיני

בית חב"ד פרו
הרב שניאור זלמן בלומנפילד

שליח ומנהל ישיבת תו"ת וונציה, איטליה
הרב רחמים בנין

רב ביהכנ“ס וקהילת “בית רחמים“, ערד, ארה“ק
הרב אלעזר בקשי

רב קהילת "עץ חיים – ליובאוויטש ליאון, צרפת
הרב שמואל גורביץ 

רב “אוהל משה חברה תהילים“ פלטבוש
הרב משה חיים קארענבליט

רב ומנהל מוסדות חב"ד צ'ילי, דרום אמריקא
הרב מנשה פרמן

רב קהילת חב"ד הרצליה, ארה"ק
הרב ישראל הלפרין

רב העיר וולוגראד, רוסיא
הרב זלמן יפה

רב הישוב גבע כרמל, ארה"ק
הרב יוסף שלום דרעי

רב היישוב תלמי-יחיאל, ארה"ק
הרב אבינועם תעיזי

רב הישוב כפר אחים, ארה"ק
הרב שלמה ליפש

רב היישוב סתריה, ארה"ק
הרב יוסף יצחק קפלן

רב היישוב שתולים, ארה"ק
הרב זכריה כרמי

אב בית-דין הקהילה הגרוזינית וחבר 
ביה"ד הספרדי בוינה אוסטריא
הרב אברהם מיכאלשוילי

רב היישוב גן-נר, ארה"ק
הרב אבשלום קיל

רב מושב רינתי-ה, ארה"ק
הרב בנימין כהן

ממונה מטעם כ”ק אד”ש מה”מ על מדינת תימן, 
ומלפנים רב מושב תענך, ארה"ק

הרב זכריה גורי )זצ”ל(
רב ומו"צ בנתיבות, ארה"ק

הרב אברהם יפרח
חבר לשכת הרבנות טבריה, ארה"ק

הרב דב טייכמן

ראש ישיבת ראשל"צ – כפר-חב"ד, ארה"ק
הרב ברוך בליז'ינסקי

ראש ישיבת חסידי חב"ד חיפה ארה"ק
הרב מנחם מענדל ווילשאנסקי

רב בברדיצ'ב חבר העמים
הרב שמואל פלאטקין 

רב בקווינס, ארה"ב
הרב שרגא בראווד

רב בבנימינה, ארה"ק
הרב יהושע אדוט

משפיע בירושלים ובצפת, ארה"ק
הרב יוסף יצחק אופן

בית מנחם מענדל ווסטון, ארה"ב
הרב משה גורקאו

רב בית הכנסת בראשון לציון, ארה"ק
הרב חנן כוחונובסקי

רב קהילת אור אביב מרסיי, צרפת
הרב עמנואל טובנבלאט

רב ביהכנ"ס 'אור המאיר', רחובות, ארה"ק
הרב אליהו שטרן

רב הישוב כרם-בן-זמרה
הרב שלמה ממן

רב ביהכנ“ס "סנטר" בופלו
הרב שמריהו חריטונוב

רב ביהכנ“ס "בית מנחם" רסיפי, ברזיל
הרב יוסף בן-זכרי

רב קהילת יוצאי ארגנטינה, ירושלים, ארה"ק
הרב שאול אליטוב

רב קהילת חב"ד עכו
הרב נתן אוירכמן

רב קהילת חב"ד אלעד
הרב דניאל גרבסקי

רב ביהכנ“ס "שערי גאולה" קרית גת
הרב מאיר מאירי

חבר לשכת הרבנות אור-יהודה, ארה"ק
הרב יעקב אדרעי

מנהל בית חב"ד מירטל ביטש, דרום קרולינה
הרב דורון חיים אייזנמן

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח סרסל, צרפת
הרב יעקב ביטון

משפיע ישיבת אהלי מנחם פאסטוויל איוה, ארה"ב
הרב יהושע זליג הכהן אראנאוו

משגיח ראשי בישיבת תו"ת ליובאוויטש המרכזית ניו-יורק
הרב יצחק שפרינגער

רב קהילת הרשב"י פורט לודרדיל, פלורידה
הרב דניאל שהינו 

רב קהילת יוצאי גרוזי'ה הילסייד, ניו גרז'י
הרב אהרון חן

רב ביהכ"נ והספריה החסידית ביתר עלית ארה"ק
הרב שאול רוזנבלט

הרב הראשי למדינת בוליביא, דרום אמריקה
הרב  יוסף שמעון הכהן סמיערק

רב בית הכנסת "אהבת ישראל" עכו, ארה"ק
הרב שמשון פיזם

רב קהילת יוצאי אירן ורב שכונת מרכז כפר סבא, ארה"ק
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ"ס "משכן ישראל", מעלות, ארה"ק
הרב יגאל כספי

רב ביהכנ"ס "פרנקלס שול" ברוקלין 
הרב משה ניסן וולבוסקי

רב קהילת חב"ד נס ציונה, ארה"ק
הרב שגיא הר – שפר

רב העיר אדעלעיד, אוסטרליה
הרב יוסף ענגעל

רב ביהכנ“ס בית"מנחם מענדל"  מונטפלייר, צרפת
הרב פרץ פרטוש

רב ברידזפארט קאנעקטיקאל, ארה"ב
הרב שלום דובער שטאק

רב ברוסטוב, חבר העמים, רוסיא
הרב אלישיב הכהן קפלון

קאלאגרי אלברטה, קנדה
הרב מנחם מענדל מטוסוב

ישיבת המקובלים ירושלים ,ארה"ק
הרב יעקב דוד שכטר

רב בית-הכנסת 'אהל ישראל', רחובות, ארה"ק
הרב אליהו גבאי

רב בית כנסת מחזיקי הדת, שיקאגו
הרב דוד וולפמאן

רב קהילת קודש שבט אחים ברוקלין
הרב יאשיהו שאמע

רב קהילת אהבת אחים ברוקלין
הרב אליהו עקיבא דיוויק

רב בתי הכנסת קרית חתני פרס נובל, ראשון-לציון, ארה"ק
הרב אריאל גורן 

רב בית הכנסת המעונות אוניברסיטת ת"א ומחבר ספרי הלכה
הרב ירוחם פישל הלוי גייקובס 

רב בית הכנסת "טללי אורות" ומורה צדק בראש העין, ארה"ק
הרב ליאור רוזנבוים 

בית חב"ד פדיזסט פאולו ברזיל
הרב שניאור זלמן סלונים

מנהל ועד ישיבת תות"ל פאולו, ברזיל
הרב נח גאנזבורג

מנהל בית-חב"ד קיטסלאנאו – 
וואנקובער, קנדה

הרב אליעזר ליפמאן דובראווסקי

מנהל בית חב"ד ובי"ס גבוה בית חנה 
שעוויאט, קאליפורניא

הרב אהרון בעגון
שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח מזכרת בתיה, ארה"ק

הרב אריה גרינברג
ראש כולל "שושן מאיר" עמנואל, ארה"ק

הרב מאיר שמעון דרורי
משיב בליובאוויטשער ישיבה, דניו-יורק

הרב שמואל חיים בלומינג
ראש ישיבת תו"ת ליובאוויטש, מוסקבה, רוסיא

הרב משה הויכברג
רב בתי הסוהר וואסטער, מסטשוסטס

הרב יעקב יצחק בלאטנער
רב באסטנה, קאזחסטן

הרב יהודה קובלקין
קהילת יוצאי צרפת – ירושלים, ארה“ק

הרב יצחק חביב

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
אובערוויליע, צרפת

הרב מאיר שמחה קלמנסון

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
מירטל ביטש דרום קרוליינה

הרב יוסף יצחק נפרסטק
רב בית חב"ד  ס. פאולו ברזיל

הרב יוסף שילדקרויט
מנהל בית חב"ד דלינדהוכסט קיו
הרב אלכסנדר מענדל קארלעבך

רב ראשי דמדינת גרוזי’ 
הרב אברהם ד.מ. מיכאלשוילי

רב בז'פרוז'ה, אוקריינא
הרב נחום חיים ערנטריי

רב אוניברסיטת מנהטן, נ.י.
הרב אליהו כהן

רב באורנבורג, רוסיה
הרב גואל ישראל מיירס

רב במנצ'סטר, אינדיאנה
הרב אריה לייב דודאוויץ

רב מורה הוראה ברוקלין, ניו-יארק
הרב נטע קופרמן

רב בסימפרופל, אוקראינא
הרב יצחק מאיר הכהן ליפשיץ

רב העיר קלינינגרבד, רוסיא
הרב דוד שועדיק

ראש ישיבת "בית מנחם" ירושלים, ארה"ק
הרב גרשון מנחם מענדל אבצן

רב העיר יערעוואן, ארמניה, חבר העמים
הרב מאיר בורשטיין

רב בבולוניה, איטליא
הרב אליהו דוד הכהן בארענשטיין

מורה צדק בקראון הייטס, ברוקלין, ניו יארק
הרב שמעון חיריק

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח פושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, לוס אנג'לס, קליפורניא
הרב ישעי'ה בערקאביץ'

ראש ישיבת “מאור מנחם“ רחובות
הרב חיים אהרון

רב בית חב"ד מילבייסין , ניו-יארק, ארה"ב
הרב יהודה פרידמן

מנהל בית חב"ד פלטבוש, ניו-יארק, ארה"ב
הרב שניאור זלמן ליברוב

מנהל בית חב"ד ווירג'יניא ביטש
הרב אהרון מרגולין

רב שכונת ק. משה רחובות, ארה"ק
הרב שמעון שאער

רב רובע 4 פריז
הרב יוסף מרגי

רב שכונת בן גוריון, לוד, ארה"ק
הרב נפתלי ועקנין

רב שכונת יד התשעה הרצליה, ארה"ק
הרב יוסף יעקב נקי

רב שכונת עמידר, נהריה, ארה"ק
הרב שמעון גרליק

רב קהילת חב“ד אופקים
הרב ישראל הרשקוביץ

רב הישוב בלפוריה, ארה“ק
הרב נועם ברטוב

רב היישוב ניר-צבי, ארה"ק
הרב יהונתן בנימין הלוי בורגן )זצ”ל(

רב ישובי גליל תחתון, ארה"ק
הרב יוסף חיים רוזנבלט

ראש ישיבת תפארת בחורים סיגייט, ניו-יורק
הרב אברהם ליפסקר

רב העיר בבריאנסק, רוסיא
הרב יצחק רויטמן

שליח ראשי וינה, אוסטריה,
הרב יעקב יוסף בידרמן

רב קהילת יוצאי אירן ורב ביהכנ"ס 
"זכור ליוסף", נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב קהילה בקנסינגטון ניו־יורק
הרב משה חיים לוין

רב קהילת יוצאי גרוזיה  ש. חב"ד, לוד, ארה"ק
הרב יצחק מיכאלשוילי

רב קהילת יוצאי חבר העמים פיירלנד ניו ג'רסי
הרב חיים דובער זלצמן

רב בכיר בשב"ס  )גוש דרום( 
הרב מיכאל מלכא

רב קהילת חב“ד עמנואל, ארה“ק
הרב יהודה אלחרר

רב קהילת "עזרת אחים" ניס, צרפת
הרב יוסף יצחק פינסון

רב שכונה במגדל העמק, ארה"ק
הרב דוד אסייג

רב ביהכנ“ס "בני ישראל" ווייסר, ניו ג'רסי
הרב יוסף צבי קרליבך

רב שכונת רמת יוסף, בת ים, ארה"ק
הרב משה חזן

רב מוס‘ ברית אברהם וביה“כ שומרי תורה 
אוהלי י“י, רג‘ו־פארק, ניו
הרב מרדכי קנלסקי

מנהל צא"ח מיאמי ביטש
הרב צבי ברקוביץ

חבר הבית דין צדק עמנואל, ארה"ק
הרב חיים קיז'נר

מרכז לצעירים חב"ד, ארגנטינה
הרב שלמה לוי

מנהל בית חב"ד בענטלי, אוסטרליא
הרב מנחם מענדל ראסקין

רב בית הכנסת "חומאני עלוש" צפת, ארה"ק
הרב רחמים עמרוסי 

רב מושב עזריאל, ארה"ק
הרב יוסף יצחק תעיזי

מנהל בית חב"ד קרעטיי, צרפת
הרב חיים מלול

רב ביהכנ“ס  וקהילת "בית רחמים", ערד, ארה"ק
הרב רפאל בוסי

רב ביהכ“נ קיסטון גו‘איש סנטר, צפון מיאמי
הרב דניאל גרין

שליח ראשי - דיזו‘ן, צרפת
הרב חיים סלונים

ראש ישיבת חב”ד באר שבע, אה”ק
הרב מנחם הכהן כהן

רב קהילת הבוכרים וביהכ”נ “שערי מתתיהו”, רחובות, אה”ק
הרב יונתן בורוכוב

שליח כ”ק אד”ש מה”מ לטפפה, פלורידה
הרב אליעזר ריבקין

שליח כ”ק אד”ש מה”מ לפרפניון, צרפת
הרב חיים מרדכי פעווזנער

רב ושליח באיי הים פרצת - האיים הקאריביים
הרב דוד אליהו פרטוש

רב ק”ק קארסטין, אוקראינא
הרב אהרן ליב ברגר 

רב מושב אדרת - משמר השבעה, ארה"ק
הרב מיכאל מויאל

מנהל בית חב"ד פיליפינים )מנילה(
הרב יוסף יצחק הלוי לוי

מנהל בית חב”ד ורב ביהכ”נ “היכל חנה, חיפה, אה”ק
הרב משה דב גינזבורג

רב ביהכ”נ “בית התלמוד”, מילאנו, איטליא
הרב צמח דוד שלום מזרחי

רב ביהמ”ד “זגייאר־דרנה”, נתני’, אה”ק
הרב עמוס גואטה

כבוד קדושת אדמו”ר מליובאוויטש בשיחת קודש שבת פרשת שופטים ה’תנש”א קובע קביעה הלכה למעשה שיש לדורנו זה נביא וחייבים לשמוע בקולו, וכפי שנפסק ברמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ז. 
וזה לשונו הקדוש: . . צריכים לפרסם לכל אנשי הדור, שזכינו שהקדוש־ברוך־הוא בחר ומינה בעל בחירה, שמצד עצמו הוא שלא בערך נעלה מאנשי הדור, שיהי' ה"שופטיך” וה"יועציך” ונביא

הדור, שיורה הוראות ויתן עצות בנוגע לעבודת כל בני ישראל . . עד הנבואה העיקרית – הנבואה ש"לאלתר לגאולה” ותיכף ומיד ממש "הנה זה )משיח( בא”. עד־כאן־לשונו־הקדוש בשיחה הנ”ל.
בשיחת קודש פר’ וירא ה’תשנ”ב אומר כבוד־קדושת אדמו”ר: . . בימינו אלו נתבטלו כל המניעות והעיכובים כו’, וכיון שכן, ישנה )לא רק המציאות דמשיח, אלא( גם ההתגלות דמשיח,

ועכשיו צריכים רק לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש”. עד־כאן־לשונו־הקדוש.
בשיחת קודש פר' משפטים ה’תשנ”ב אומר כבוד־קדושת אדמו”ר: . . וכן הפסק דין של הרבנים ומורי הוראה בישראל שהגיע זמן הגאולה, "יעמוד מלך מבית דוד וכו’, בחזקת שהוא משיח”,

ועוד הוסיף על פסק־דין הנ”ל את המילים: ועד להמעמד ומצב ד"הרי זה משיח בודאי”, ובשיחה זו רמז הרבי בצורה ברורה על היותו מלך המשיח.
הרינו קובעים בזה פסק הלכה על־פי דין תורתנו הקדושה – מבוסס על ההלכה שברמב”ם פרק ז’ הלכות יסודי התורה הלכה א’, פרק ט’ הלכה ב’ ופרק י’ הלכה א’ – שכבוד קדושת אדמו”ר מלך המשיח יש לו דין נביא.

ומפורש בשיחותיו הקדושות שמרמז על עצמו שהוא נביא, ומובן משיחותיו הקדושות שהוא הוא המלך המשיח, וכן עודד שירת "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד”, 
וכבר אמר לעיני כל ישראל ולעיני כל העולם דברים העתידים להיות ובאו דבריו ונתקיימו במילואם ב'מלחמת ששת הימים’ וב'מלחמת המפרץ’ ועוד ועוד

ועל כן מחוייבים אנו לשמוע לכל אשר יאמר לנו, מגדר החיוב לשמוע לדברי הנביא, ובכלל זה – שהוא המלך המשיח ויתגלה אלינו מיד ממש.

ב”ה, ערב ראש השנה ה’תשנ”ח - ז’ אדר ה’תש”ע

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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רב גבעת משה וראש כולל חזון יעקב, 
ירושלים, ארה"ק

הרב יעקב יוסף )בהגר"ע(
אב בית-דין באר שבע ורב בירושלים, 

הרב אליהו אברג'ל
זקן וחבר בית-דין רבני חב"ד, ארה"ק

הרב דוד חנזין )זצ"ל(
סגן יו"ר אגודת הרבנים – ארה"ב
הרב שניאור זלמן גורארי' )זצ"ל(

חבר בית-דין צדק ומרא דאתרא קראון 
הייטס, ברוקלין, ניו יארק

הרב יהודה קלמן מארלאו )זצ"ל(
רב ומד"א כפר חב"ד וחבר ביה"ד רבני חב"ד – ארה"ק

הרב מרדכי ש. אשכנזי
ראש מוסדות 'רב פעלים' נתיבות, ארה"ק

הרב יורם אברג'ל 
זקן רבני חב"ד – ארה"ב וקנדה וראב"ד מאנטריאול, קנדה

הרב יצחק הכהן הענדל
ראש ישיבות צאנז וחבר הנהלת 'מפעל הש"ס'

הרב אליהו שמואל שמרלר
כבוד-קדושת האדמו"ר מפינסק קרלין

הרב אהרן הכהן רוזנפלד )זצ"ל(
כבוד-קדושת האדמו"ר מנדבורנא
הרב אהרון יחיאל לייפער )זצ"ל(

גאון, חסיד ואיש מסירות נפש – בני ברק, 
ארה"ק

הרב זלמן לייב אסטולין )זצ"ל(

אב"ד ורב ראשי ק"ק שערי ציון ועדות 
המזרח, ברוקלין

הרב שאול יעקב קצין
אב בית-דין חיפה, ארה"ק

הרב גדליה אקסלרוד
הרב הראשי למדינת רוסיא

הרב בערל לאזאר
זקן רבני חב"ד בארה"ק ורב קהילת חב"ד תל-אביב, ארה"ק

הרב משה אשכנזי )זצ”ל(
כבוד-קדושת האדמו"ר מזידשטוב, ארה"ב

 הרב אשר ישעיה אייכנשטיין
חבר בד"ץ סידני, אוסטרליא

הרב יהורם אולמן

רב העיר קרית ביאליק, ארה"ק
וחתנא דבי נשיאה הצדיק רבי מאיר אבוחצירה זצוקלל“ה

הרב עמינדב מכלוף קריספין
ראב”ד רבני ליובאוויטש, צרפת

הרב מרדכי בלינוב

חבר בית-דין צדק ומרא דאתרא קראון הייטס, 
ברוקלין, ניו יארק

הרב אהרון יעקב שוויי
ראב“ד נווה אחיעז בני-ברק, ארה“ק 

הרב משה יעקב וויס

מרא דאתרא קהילת קודש "בית תורה" 
ברוקלין, ניו יארק

הרב זבולון ליברמן 

רב קהילת חב"ד רחובות 
וחבר ביה"ד רבני חב“ד – ארה"ק

הרב מנחם מענדל גלוכובסקי
רב הישוב יסודות, ארה"ק

הרב דוד בן ציון קליין
רב לב השרון ובני ציון ויו"ר הרבנים בהתיישבות, ארה"ק

הרב אשר זמל
דיין וחבר בית-הדין וראש ישיבת תות"ל, בראזיל

הרב שמאי ענדע
כבוד-קדושת האדמו"ר מלוקווע ולבורז'

הרב צבי הכהן טורנהיים )זצ"ל(
רב ישובי מעלה יוסף, ארה"ק

הרב מכלוף ועקנין
הרב הראשי למדינת טשקנט

הרב אבא דוד גורביץ
הרב הראשי למדינת מולדביא ורב העיר דקישינוב

הרב זלמן הכהן אבעלסקי
הרב הראשי ללטביא ורב העיר ריגא 

הרב נתן נטע הכהן ברכהן )זצ"ל(
רב ראשי דמדינת באדן, וירטנברג, גרמניא

הרב חיים נפתלין )זצ“ל(

אב בית-דין מעלבורן, אוסטרליא
הרב שלום דובער הכהן גוטניק 

רב שכונת קרית אליעזר, חיפה, ארה"ק
הרב דוד אבוחצירא

ראב"ד דפעטערסאן ניו ג'רסי וחבר "אגודת הרבנים" דארה"ב
הרב מאיר גרינברג )זצ”ל(

הרב הראשי למדינת קאזחסטאן
הרב ישעי'ה הכהן

רב ק"ק בני ישראל לינדען הייטס ומנהל 
איגוד הרבנים

הרב גרשון טעננבוים
רב העיר קרית-מלאכי, ארה"ק
הרב ישראל גרשטנקורן )זצ"ל(

יו"ר אגו"ח רוסיה ורב ביהכנ“ס בלשייא ברודניא, מוסקבא
הרב יצחק קוגן

רב ראשי ליהודי יוצאי גרוזיה
חכם רפאל אלאשוילי )זצ"ל(

רב, מורה צדק וראש ישיבת "עטרת 
צדיקים", בני ברק, ארה"ק

הרב יונה לייב לבל

דיין ומורה-צדק בלאוואל וחבר בד"ץ 
מאנטריאול, קנדה

הרב דוד רפאל באנון

אב בית-דין הקהילה הבוכרית וחבר ביה"ד הספרדי 
בוינה, אוסטריא

הרב יצחק ניאזוב

רב העיר קרית-ים, ארה"ק
הרב יוסף הלוי אברקי 

רב העיר חולון, ארה"ק
הרב יוחנן גור-אריה 

ראש ישיבת "עוד יוסף חי" שכם וחברון, ארה"ק
הרב יצחק פייוויש גינזבורג

רב העיר קרית-גת, ארה"ק
הרב משה הבלין

רב העיר יהוד, ארה"ק
הרב שלמה טובים

הרב הראשי לצפון מדינת צרפת וחבר 'ועד הרבנים צרפת'
הרב אליהו דהאן

רב העיר חדרה, ארה"ק
הרב שמעון ביטון

רב קהילת חב"ד יבנה  ורב אזורי גדרות, ארה"ק
הרב יחיאל גברא

רב קהילת חב"ד לוד, ארה"ק
הרב ברוך יורקוביץ

רב קהילת יוצאי גרוזיה נחה"ח  וחבר נשיאות 
"אגודת רבני יהדות גרוזיה"

חכם משה מיכאלשוילי

אב בית-דין ושליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
בקהילת קודש מילאנו, איטליא

הרב גרשון מענדל גרליק 

רב הישובים נאות הכיכר ועין תמר, ארה"ק
הרב יעקב מנדלסון 

רב אזורי, חבל מודיעין, ארה"ק
הרב שלום מעטוף

רב ישובי מרום הגליל, ארה"ק
הרב יוסף אלמשעלי

חבר לשכת הרבנות עכו, ארה"ק
הרב שלמה יצחק פראנק

רב העיר חצור הגלילית, ארה"ק
הרב מרדכי דיעי

רב העיר זיטומיר, אוקראינא
הרב שלמה וילהלם 

רב העיר דנייפרופטרובסק והמחוז, חבר העמים
הרב שמואל קמינצקי 

אב בית-דין דק"ק אייווי היל, נוארק, ניו ג'רסי
הרב שמואל פסח בוגומילסקי 

רב העיר רמת ישי, ארה"ק
הרב יוסף יצחק וולוסוב 

רב קהילת חב"ד מגדל העמק
הרב ישראל יוסף הכהן הנדל

רב העיר נצרת-עילית, ארה"ק
הרב ישעיה הרצל

כבוד-קדושת האדמו“ר מביאלא
הרב יעקב מנחם רבינוביץ

רב קהילת חב"ד בנתיבות וחתן הצדיק 
ה"בבא סאלי", ארה"ק

הרב ישר אדרעי
רב קהילת חב"ד קרית שמואל

הרב יגאל פיזם
רב ביהכנ“ס חב"ד קרית – גת
הרב שלום דובער הלוי וולפא 

רב קהילת ומוסדות חב”ד, מלבורן אוסטרלי’
הרב צבי הירש טלזנר

רב דקהילת הספרדים במילאנו, איטליא
הרב ישועה חדד

חבר ב'איגוד הרבנים ארה"ב וקנדה'
הרב יצחק העכט

רב דק"ק "בני יחיאל אשכנז" ברייטן, ברוקלין, ניו יארק
הרב שלום מענדל סימפסון 

רב היישוב בית דגן וראש השוחטים ירושלים, 
הרב ששון גריידי

רב שכונת גילה, ירושלים, ארה"ק
הרב משה בן אבו 

רב אזורי חוף הכרמל, ארה"ק
גבריאל סוראני

רב נוה מונסון, ארה"ק
הרב יואל סויסא

רב הישוב כפר גבירול, ארה"ק
הרב שלמה מזרחי

רב העיר אוטרעכט, הולנד
הרב אריה לייב היינץ

רב העיר קמרובה, רוסיה
הרב דוד דה-ברעסער

רב ומקובל ירושלים, ארה"ק
הרב יוסף חיים ביטון

רב העיר אושן-סיטי, מרילנד, ארה"ב
הרב נועם כהן

רב באשדוד מלפנים, רב העיר נצרת עלית, ארה"ק
הרב אליהו אבוחצירא

רב העיר סאטן, אנגליא
הרב אברהם ישעיהו גראנער

רב העיר ריאו דה-ז'נרו, ברזיל
הרב יעקב  בלומנפלד

חבר לשכת הרבנות ראש העין, ארה"ק
הרב מנשה זכריהו

חבר לשכת הרבנות רמלה, ארה"ק
הרב יוסף כהן

ראש ישיבת רמת אביב ורב הקהילה, 
תל-אביב, ארה"ק
הרב יוסף גינזבורג

 רב ק"ק כפר ורדים, ארה"ק
הרב שלמה דניאל גולדפרב

רב קהילת ברסלב וראש כולל עבודת הקודש צפת, ארה"ק
הרב מסעוד גבאי

ראש ישיבת תו"ת ברינוא, צרפת
הרב יחיאל מנחם מענדל קלמנסון

יו"ר חברת "דוד המלך",  מזקני רבני תוניס
הרב ברוך חורי

רב קהילת יוצאי חבר העמים, טורונטו
הרב יוסף יצחק זלצמן

רב קהילת יוצאי רוסיה,  לוס אנג'לס
הרב נפתלי אסטולין

כבוד-קדושת אדמו“ר מנישכיז
הרב ישראל שטרן

רב שכונה א', באר שבע רב מועצה איזורית רמת נגב, ארה"ק
הרב מאיר סויסא

רב הישוב עתלית, ארה"ק
הרב שמעון אלמליח

רב היישוב מנחמיה, ארה"ק
הרב דוד חנניה ועקנין

רב ק"ק יוצאי גרוזיה ברמלה  וחבר נשיאות 
"אגודת רבני יהדות גרוזיה"
הרב בן-ציון מיכאלשוילי

רב יקטרינבורג ומחוז אוראל, חבר העמים
הרב עזריאל זליג אשכנזי

רב הישוב מורג, גוש-קטיף, ארה"ק
הרב יום טוב מנשה

רב העיר בלומינטון אינדיאנא
הרב יהושע הרצל צ'ינצלקר

ממונה מטעם כ”ק אד”ש מה”מ על מדינת 
עיראק; רב ומשפיע קהילת חב"ד חבל תענך

הרב  יצחק ידגר
רב העיר טשעליאבעסק  רוסיא

הרב מאיר הלוי קירש
ראש ישיבת "אור גבריאל" ירושלים, ארה"ק

הרב חי ברכץ
רב מרכז יקנעם, ארה"ק

הרב נועם דקל
שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח מנצ'סטר

הרב חיים הכהן פארו
רב ומורה הוראה בפריז

הרב יוסף יצחק פעווזנער
משפיע אנ"ש בירושלים, ארה"ק

הרב פנחס לייבוש הרצל

רב שכונת בית אליעזר, חדרה, ארה"ק
הרב אליהו אסולין

רב שכונת האירוסים, נתניה, ארה"ק
הרב מנחם מענדל חיים ברוך הלוי וולפא

רב שכונת התימנים, רחובות, ארה"ק
הרב ישי שרעבי

רב שכונה בגבעתיים, ארה"ק
הרב משה אהרון ברוידא

רב מושב גבעתי, ארה"ק
הרב אברהם חיים מזרחי

רב הישוב מרחביה, ארה"ק
הרב ברוך ליפקין    

רב הישוב פורת, ארה"ק
הרב מרדכי יצחקי

רב כפר ברוך והיוגב, ארה"ק
הרב אריה וועג

רב מושב ינוב, ארה"ק
הרב צמח אברהם

רב הישוב ברקת, ארה"ק
הרב סעדיה מעטוף

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א מלך המשיח, יפן
הרב בנימין אדרעי

מחבר ספר אותיות הרב, ד‘ מינים
ורב בית הכנסת חב“ד רמות ג‘, ארה“ק

הרב משה ווינר

רב בק"ק וינסן ושליח כ"ק אדמו"ר שליט"א 
מלך המשיח, צרפת

הרב יוסף טייב 
רב ומורה צדק בכנען, צפת, ארה"ק

הרב שלמה זלמן לבקיבקר 
רב בית הכנסת 'בית משיח' שיקאגו

הרב אליעזר טורין
רב בית הכנסת בית נחום ורב בתי הסוהר מרסיי, צרפת

הרב יוסף יצחק לאבקאוובסקי
רב קהילת הפרסים מילאנו, איטלי'ה

הרב לוי חזקי'ה 
רב ביהכנ“ס "אוהל דוד"  פונה, הודו

הרב בצלאל קופציק
רב ביהכנ"ס ויקטרברג  יהונסבורג,  ד. אפריקה

הרב יוסף בוימגרטן
רב קהילת יוצאי גרוזיה, ירושלים, ארה"ק

הרב רחמים רפאל ציקואשוילי
רב ביהכנ“ס "אוהל דבורה" מלבורן

הרב חיים צבי גרונער
רב ביהכנ"ס המרכזי כפר יונה

הרב נחמיה שמרלינג

רב העיר חמילנצקי, אוקראינה
הרב יהושוע רסקין

ראש כולל תפארת זקנים לוי יצחק ניו-הייבן
הרב בערל הלוי לוויטין

ראש ישיבת גדולה קאראקאס, ונצואלה
הרב אברהם לייב שוחאט

ראש ישיבת "אור תמימים" כפר-חב"ד ארה"ק
הרב שניאור זלמן גפני

ראש ישיבת בני שלמה, באר שבע, ארה"ק
הרב שלמה אמסלם

ראש ישיבת חסידי חב"ד צפת, ארה"ק
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב בנורוואד יוהנסבורג, דרום אפריקה
הרב מרדכי אברהם ישעי' הכהן ראדל

רב בגרינובל, צרפת 
הרב יחיא לחיאני

נארוואלק קאנעטיקייט, ארה"ב
הרב יהושע העכט

רב בית כנסת עדת ישראל נוסח האר"י מנצ'סטר
הרב אלכסנדר סענדר ליבעראוו 

רב בית הכנסת "בית מנחם" אבן יהודה, ארה"ק
הרב מנחם נוימן

שליח ראשי זלצבורג, אוסטריה
הרב דוד נוסבאום

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
סינסנטי אוהיו, ארה"ב

הרב שלום דובער קלמנסון
משפיע אנ"ש ירושלים, ארה"ק

הרב חיים מנחם טייכטל
משפיע בישיבת "אהלי תורה" ניו יורק

הרב פינחס קארף
משפיע בישיבת "תומכי תמימים" לידו, אנגליה

הרב חיים מילר
שליח ראשי למדינת ספרד

הרב יצחק גולדשטיין
משפיע אור מנחם חב"ד דרום אפריקה

הרב יוסף יצחק קסלמן
ראש ישיבת "בית אל" ירושלים, ארה"ק

הרב ניסים פרץ
ראש ישיבת "נחלי יצחק", נחלים, ארה"ק

הרב יוסף בא-גד
ראש כולל "עוז מאיר" ירושלים, ארה"ק

הרב אברהם קוט
ראש ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש, דרום אפריקא

הרב נועם וגנר

רב העיר נובוסיבירסק והמחוז
הרב שניאור זלמן זקלס

מנהל בית חב"ד "שערי בינה" פאריז, צרפת
הרב פנחס פאשטר

מנהל בית חב"ד לדוברי עברית לוס – אנג'לס, קאליפורניא
הרב אמיתי ימיני

בית חב"ד פרו
הרב שניאור זלמן בלומנפילד

שליח ומנהל ישיבת תו"ת וונציה, איטליה
הרב רחמים בנין

רב ביהכנ“ס וקהילת “בית רחמים“, ערד, ארה“ק
הרב אלעזר בקשי

רב קהילת "עץ חיים – ליובאוויטש ליאון, צרפת
הרב שמואל גורביץ 

רב “אוהל משה חברה תהילים“ פלטבוש
הרב משה חיים קארענבליט

רב ומנהל מוסדות חב"ד צ'ילי, דרום אמריקא
הרב מנשה פרמן

רב קהילת חב"ד הרצליה, ארה"ק
הרב ישראל הלפרין

רב העיר וולוגראד, רוסיא
הרב זלמן יפה

רב הישוב גבע כרמל, ארה"ק
הרב יוסף שלום דרעי

רב היישוב תלמי-יחיאל, ארה"ק
הרב אבינועם תעיזי

רב הישוב כפר אחים, ארה"ק
הרב שלמה ליפש

רב היישוב סתריה, ארה"ק
הרב יוסף יצחק קפלן

רב היישוב שתולים, ארה"ק
הרב זכריה כרמי

אב בית-דין הקהילה הגרוזינית וחבר 
ביה"ד הספרדי בוינה אוסטריא
הרב אברהם מיכאלשוילי

רב היישוב גן-נר, ארה"ק
הרב אבשלום קיל

רב מושב רינתי-ה, ארה"ק
הרב בנימין כהן

ממונה מטעם כ”ק אד”ש מה”מ על מדינת תימן, 
ומלפנים רב מושב תענך, ארה"ק

הרב זכריה גורי )זצ”ל(
רב ומו"צ בנתיבות, ארה"ק

הרב אברהם יפרח
חבר לשכת הרבנות טבריה, ארה"ק

הרב דב טייכמן

ראש ישיבת ראשל"צ – כפר-חב"ד, ארה"ק
הרב ברוך בליז'ינסקי

ראש ישיבת חסידי חב"ד חיפה ארה"ק
הרב מנחם מענדל ווילשאנסקי

רב בברדיצ'ב חבר העמים
הרב שמואל פלאטקין 

רב בקווינס, ארה"ב
הרב שרגא בראווד

רב בבנימינה, ארה"ק
הרב יהושע אדוט

משפיע בירושלים ובצפת, ארה"ק
הרב יוסף יצחק אופן

בית מנחם מענדל ווסטון, ארה"ב
הרב משה גורקאו

רב בית הכנסת בראשון לציון, ארה"ק
הרב חנן כוחונובסקי

רב קהילת אור אביב מרסיי, צרפת
הרב עמנואל טובנבלאט

רב ביהכנ"ס 'אור המאיר', רחובות, ארה"ק
הרב אליהו שטרן

רב הישוב כרם-בן-זמרה
הרב שלמה ממן

רב ביהכנ“ס "סנטר" בופלו
הרב שמריהו חריטונוב

רב ביהכנ“ס "בית מנחם" רסיפי, ברזיל
הרב יוסף בן-זכרי

רב קהילת יוצאי ארגנטינה, ירושלים, ארה"ק
הרב שאול אליטוב

רב קהילת חב"ד עכו
הרב נתן אוירכמן

רב קהילת חב"ד אלעד
הרב דניאל גרבסקי

רב ביהכנ“ס "שערי גאולה" קרית גת
הרב מאיר מאירי

חבר לשכת הרבנות אור-יהודה, ארה"ק
הרב יעקב אדרעי

מנהל בית חב"ד מירטל ביטש, דרום קרולינה
הרב דורון חיים אייזנמן

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח סרסל, צרפת
הרב יעקב ביטון

משפיע ישיבת אהלי מנחם פאסטוויל איוה, ארה"ב
הרב יהושע זליג הכהן אראנאוו

משגיח ראשי בישיבת תו"ת ליובאוויטש המרכזית ניו-יורק
הרב יצחק שפרינגער

רב קהילת הרשב"י פורט לודרדיל, פלורידה
הרב דניאל שהינו 

רב קהילת יוצאי גרוזי'ה הילסייד, ניו גרז'י
הרב אהרון חן

רב ביהכ"נ והספריה החסידית ביתר עלית ארה"ק
הרב שאול רוזנבלט

הרב הראשי למדינת בוליביא, דרום אמריקה
הרב  יוסף שמעון הכהן סמיערק

רב בית הכנסת "אהבת ישראל" עכו, ארה"ק
הרב שמשון פיזם

רב קהילת יוצאי אירן ורב שכונת מרכז כפר סבא, ארה"ק
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ"ס "משכן ישראל", מעלות, ארה"ק
הרב יגאל כספי

רב ביהכנ"ס "פרנקלס שול" ברוקלין 
הרב משה ניסן וולבוסקי

רב קהילת חב"ד נס ציונה, ארה"ק
הרב שגיא הר – שפר

רב העיר אדעלעיד, אוסטרליה
הרב יוסף ענגעל

רב ביהכנ“ס בית"מנחם מענדל"  מונטפלייר, צרפת
הרב פרץ פרטוש

רב ברידזפארט קאנעקטיקאל, ארה"ב
הרב שלום דובער שטאק

רב ברוסטוב, חבר העמים, רוסיא
הרב אלישיב הכהן קפלון

קאלאגרי אלברטה, קנדה
הרב מנחם מענדל מטוסוב

ישיבת המקובלים ירושלים ,ארה"ק
הרב יעקב דוד שכטר

רב בית-הכנסת 'אהל ישראל', רחובות, ארה"ק
הרב אליהו גבאי

רב בית כנסת מחזיקי הדת, שיקאגו
הרב דוד וולפמאן

רב קהילת קודש שבט אחים ברוקלין
הרב יאשיהו שאמע

רב קהילת אהבת אחים ברוקלין
הרב אליהו עקיבא דיוויק

רב בתי הכנסת קרית חתני פרס נובל, ראשון-לציון, ארה"ק
הרב אריאל גורן 

רב בית הכנסת המעונות אוניברסיטת ת"א ומחבר ספרי הלכה
הרב ירוחם פישל הלוי גייקובס 

רב בית הכנסת "טללי אורות" ומורה צדק בראש העין, ארה"ק
הרב ליאור רוזנבוים 

בית חב"ד פדיזסט פאולו ברזיל
הרב שניאור זלמן סלונים

מנהל ועד ישיבת תות"ל פאולו, ברזיל
הרב נח גאנזבורג

מנהל בית-חב"ד קיטסלאנאו – 
וואנקובער, קנדה

הרב אליעזר ליפמאן דובראווסקי

מנהל בית חב"ד ובי"ס גבוה בית חנה 
שעוויאט, קאליפורניא

הרב אהרון בעגון
שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח מזכרת בתיה, ארה"ק

הרב אריה גרינברג
ראש כולל "שושן מאיר" עמנואל, ארה"ק

הרב מאיר שמעון דרורי
משיב בליובאוויטשער ישיבה, דניו-יורק

הרב שמואל חיים בלומינג
ראש ישיבת תו"ת ליובאוויטש, מוסקבה, רוסיא

הרב משה הויכברג
רב בתי הסוהר וואסטער, מסטשוסטס

הרב יעקב יצחק בלאטנער
רב באסטנה, קאזחסטן

הרב יהודה קובלקין
קהילת יוצאי צרפת – ירושלים, ארה“ק

הרב יצחק חביב

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
אובערוויליע, צרפת

הרב מאיר שמחה קלמנסון

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
מירטל ביטש דרום קרוליינה

הרב יוסף יצחק נפרסטק
רב בית חב"ד  ס. פאולו ברזיל

הרב יוסף שילדקרויט
מנהל בית חב"ד דלינדהוכסט קיו
הרב אלכסנדר מענדל קארלעבך

רב ראשי דמדינת גרוזי’ 
הרב אברהם ד.מ. מיכאלשוילי

רב בז'פרוז'ה, אוקריינא
הרב נחום חיים ערנטריי

רב אוניברסיטת מנהטן, נ.י.
הרב אליהו כהן

רב באורנבורג, רוסיה
הרב גואל ישראל מיירס

רב במנצ'סטר, אינדיאנה
הרב אריה לייב דודאוויץ

רב מורה הוראה ברוקלין, ניו-יארק
הרב נטע קופרמן

רב בסימפרופל, אוקראינא
הרב יצחק מאיר הכהן ליפשיץ

רב העיר קלינינגרבד, רוסיא
הרב דוד שועדיק

ראש ישיבת "בית מנחם" ירושלים, ארה"ק
הרב גרשון מנחם מענדל אבצן

רב העיר יערעוואן, ארמניה, חבר העמים
הרב מאיר בורשטיין

רב בבולוניה, איטליא
הרב אליהו דוד הכהן בארענשטיין

מורה צדק בקראון הייטס, ברוקלין, ניו יארק
הרב שמעון חיריק

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח פושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, לוס אנג'לס, קליפורניא
הרב ישעי'ה בערקאביץ'

ראש ישיבת “מאור מנחם“ רחובות
הרב חיים אהרון

רב בית חב"ד מילבייסין , ניו-יארק, ארה"ב
הרב יהודה פרידמן

מנהל בית חב"ד פלטבוש, ניו-יארק, ארה"ב
הרב שניאור זלמן ליברוב

מנהל בית חב"ד ווירג'יניא ביטש
הרב אהרון מרגולין

רב שכונת ק. משה רחובות, ארה"ק
הרב שמעון שאער

רב רובע 4 פריז
הרב יוסף מרגי

רב שכונת בן גוריון, לוד, ארה"ק
הרב נפתלי ועקנין

רב שכונת יד התשעה הרצליה, ארה"ק
הרב יוסף יעקב נקי

רב שכונת עמידר, נהריה, ארה"ק
הרב שמעון גרליק

רב קהילת חב“ד אופקים
הרב ישראל הרשקוביץ

רב הישוב בלפוריה, ארה“ק
הרב נועם ברטוב

רב היישוב ניר-צבי, ארה"ק
הרב יהונתן בנימין הלוי בורגן )זצ”ל(

רב ישובי גליל תחתון, ארה"ק
הרב יוסף חיים רוזנבלט

ראש ישיבת תפארת בחורים סיגייט, ניו-יורק
הרב אברהם ליפסקר

רב העיר בבריאנסק, רוסיא
הרב יצחק רויטמן

שליח ראשי וינה, אוסטריה,
הרב יעקב יוסף בידרמן

רב קהילת יוצאי אירן ורב ביהכנ"ס 
"זכור ליוסף", נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב קהילה בקנסינגטון ניו־יורק
הרב משה חיים לוין

רב קהילת יוצאי גרוזיה  ש. חב"ד, לוד, ארה"ק
הרב יצחק מיכאלשוילי

רב קהילת יוצאי חבר העמים פיירלנד ניו ג'רסי
הרב חיים דובער זלצמן

רב בכיר בשב"ס  )גוש דרום( 
הרב מיכאל מלכא

רב קהילת חב“ד עמנואל, ארה“ק
הרב יהודה אלחרר

רב קהילת "עזרת אחים" ניס, צרפת
הרב יוסף יצחק פינסון

רב שכונה במגדל העמק, ארה"ק
הרב דוד אסייג

רב ביהכנ“ס "בני ישראל" ווייסר, ניו ג'רסי
הרב יוסף צבי קרליבך

רב שכונת רמת יוסף, בת ים, ארה"ק
הרב משה חזן

רב מוס‘ ברית אברהם וביה“כ שומרי תורה 
אוהלי י“י, רג‘ו־פארק, ניו
הרב מרדכי קנלסקי

מנהל צא"ח מיאמי ביטש
הרב צבי ברקוביץ

חבר הבית דין צדק עמנואל, ארה"ק
הרב חיים קיז'נר

מרכז לצעירים חב"ד, ארגנטינה
הרב שלמה לוי

מנהל בית חב"ד בענטלי, אוסטרליא
הרב מנחם מענדל ראסקין

רב בית הכנסת "חומאני עלוש" צפת, ארה"ק
הרב רחמים עמרוסי 

רב מושב עזריאל, ארה"ק
הרב יוסף יצחק תעיזי

מנהל בית חב"ד קרעטיי, צרפת
הרב חיים מלול

רב ביהכנ“ס  וקהילת "בית רחמים", ערד, ארה"ק
הרב רפאל בוסי

רב ביהכ“נ קיסטון גו‘איש סנטר, צפון מיאמי
הרב דניאל גרין

שליח ראשי - דיזו‘ן, צרפת
הרב חיים סלונים

ראש ישיבת חב”ד באר שבע, אה”ק
הרב מנחם הכהן כהן

רב קהילת הבוכרים וביהכ”נ “שערי מתתיהו”, רחובות, אה”ק
הרב יונתן בורוכוב

שליח כ”ק אד”ש מה”מ לטפפה, פלורידה
הרב אליעזר ריבקין

שליח כ”ק אד”ש מה”מ לפרפניון, צרפת
הרב חיים מרדכי פעווזנער

רב ושליח באיי הים פרצת - האיים הקאריביים
הרב דוד אליהו פרטוש

רב ק”ק קארסטין, אוקראינא
הרב אהרן ליב ברגר 

רב מושב אדרת - משמר השבעה, ארה"ק
הרב מיכאל מויאל

מנהל בית חב"ד פיליפינים )מנילה(
הרב יוסף יצחק הלוי לוי

מנהל בית חב”ד ורב ביהכ”נ “היכל חנה, חיפה, אה”ק
הרב משה דב גינזבורג

רב ביהכ”נ “בית התלמוד”, מילאנו, איטליא
הרב צמח דוד שלום מזרחי

רב ביהמ”ד “זגייאר־דרנה”, נתני’, אה”ק
הרב עמוס גואטה

כבוד קדושת אדמו”ר מליובאוויטש בשיחת קודש שבת פרשת שופטים ה’תנש”א קובע קביעה הלכה למעשה שיש לדורנו זה נביא וחייבים לשמוע בקולו, וכפי שנפסק ברמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ז. 
וזה לשונו הקדוש: . . צריכים לפרסם לכל אנשי הדור, שזכינו שהקדוש־ברוך־הוא בחר ומינה בעל בחירה, שמצד עצמו הוא שלא בערך נעלה מאנשי הדור, שיהי' ה"שופטיך” וה"יועציך” ונביא

הדור, שיורה הוראות ויתן עצות בנוגע לעבודת כל בני ישראל . . עד הנבואה העיקרית – הנבואה ש"לאלתר לגאולה” ותיכף ומיד ממש "הנה זה )משיח( בא”. עד־כאן־לשונו־הקדוש בשיחה הנ”ל.
בשיחת קודש פר’ וירא ה’תשנ”ב אומר כבוד־קדושת אדמו”ר: . . בימינו אלו נתבטלו כל המניעות והעיכובים כו’, וכיון שכן, ישנה )לא רק המציאות דמשיח, אלא( גם ההתגלות דמשיח,

ועכשיו צריכים רק לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש”. עד־כאן־לשונו־הקדוש.
בשיחת קודש פר' משפטים ה’תשנ”ב אומר כבוד־קדושת אדמו”ר: . . וכן הפסק דין של הרבנים ומורי הוראה בישראל שהגיע זמן הגאולה, "יעמוד מלך מבית דוד וכו’, בחזקת שהוא משיח”,

ועוד הוסיף על פסק־דין הנ”ל את המילים: ועד להמעמד ומצב ד"הרי זה משיח בודאי”, ובשיחה זו רמז הרבי בצורה ברורה על היותו מלך המשיח.
הרינו קובעים בזה פסק הלכה על־פי דין תורתנו הקדושה – מבוסס על ההלכה שברמב”ם פרק ז’ הלכות יסודי התורה הלכה א’, פרק ט’ הלכה ב’ ופרק י’ הלכה א’ – שכבוד קדושת אדמו”ר מלך המשיח יש לו דין נביא.

ומפורש בשיחותיו הקדושות שמרמז על עצמו שהוא נביא, ומובן משיחותיו הקדושות שהוא הוא המלך המשיח, וכן עודד שירת "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד”, 
וכבר אמר לעיני כל ישראל ולעיני כל העולם דברים העתידים להיות ובאו דבריו ונתקיימו במילואם ב'מלחמת ששת הימים’ וב'מלחמת המפרץ’ ועוד ועוד

ועל כן מחוייבים אנו לשמוע לכל אשר יאמר לנו, מגדר החיוב לשמוע לדברי הנביא, ובכלל זה – שהוא המלך המשיח ויתגלה אלינו מיד ממש.

ב”ה, ערב ראש השנה ה’תשנ”ח - ז’ אדר ה’תש”ע

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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רב גבעת משה וראש כולל חזון יעקב, 
ירושלים, ארה"ק

הרב יעקב יוסף )בהגר"ע(
אב בית-דין באר שבע ורב בירושלים, 

הרב אליהו אברג'ל
זקן וחבר בית-דין רבני חב"ד, ארה"ק

הרב דוד חנזין )זצ"ל(
סגן יו"ר אגודת הרבנים – ארה"ב
הרב שניאור זלמן גורארי' )זצ"ל(

חבר בית-דין צדק ומרא דאתרא קראון 
הייטס, ברוקלין, ניו יארק

הרב יהודה קלמן מארלאו )זצ"ל(
רב ומד"א כפר חב"ד וחבר ביה"ד רבני חב"ד – ארה"ק

הרב מרדכי ש. אשכנזי
ראש מוסדות 'רב פעלים' נתיבות, ארה"ק

הרב יורם אברג'ל 
זקן רבני חב"ד – ארה"ב וקנדה וראב"ד מאנטריאול, קנדה

הרב יצחק הכהן הענדל
ראש ישיבות צאנז וחבר הנהלת 'מפעל הש"ס'

הרב אליהו שמואל שמרלר
כבוד-קדושת האדמו"ר מפינסק קרלין

הרב אהרן הכהן רוזנפלד )זצ"ל(
כבוד-קדושת האדמו"ר מנדבורנא
הרב אהרון יחיאל לייפער )זצ"ל(

גאון, חסיד ואיש מסירות נפש – בני ברק, 
ארה"ק

הרב זלמן לייב אסטולין )זצ"ל(

אב"ד ורב ראשי ק"ק שערי ציון ועדות 
המזרח, ברוקלין

הרב שאול יעקב קצין
אב בית-דין חיפה, ארה"ק

הרב גדליה אקסלרוד
הרב הראשי למדינת רוסיא

הרב בערל לאזאר
זקן רבני חב"ד בארה"ק ורב קהילת חב"ד תל-אביב, ארה"ק

הרב משה אשכנזי )זצ”ל(
כבוד-קדושת האדמו"ר מזידשטוב, ארה"ב

 הרב אשר ישעיה אייכנשטיין
חבר בד"ץ סידני, אוסטרליא

הרב יהורם אולמן

רב העיר קרית ביאליק, ארה"ק
וחתנא דבי נשיאה הצדיק רבי מאיר אבוחצירה זצוקלל“ה

הרב עמינדב מכלוף קריספין
ראב”ד רבני ליובאוויטש, צרפת

הרב מרדכי בלינוב

חבר בית-דין צדק ומרא דאתרא קראון הייטס, 
ברוקלין, ניו יארק

הרב אהרון יעקב שוויי
ראב“ד נווה אחיעז בני-ברק, ארה“ק 

הרב משה יעקב וויס

מרא דאתרא קהילת קודש "בית תורה" 
ברוקלין, ניו יארק

הרב זבולון ליברמן 

רב קהילת חב"ד רחובות 
וחבר ביה"ד רבני חב“ד – ארה"ק

הרב מנחם מענדל גלוכובסקי
רב הישוב יסודות, ארה"ק

הרב דוד בן ציון קליין
רב לב השרון ובני ציון ויו"ר הרבנים בהתיישבות, ארה"ק

הרב אשר זמל
דיין וחבר בית-הדין וראש ישיבת תות"ל, בראזיל

הרב שמאי ענדע
כבוד-קדושת האדמו"ר מלוקווע ולבורז'

הרב צבי הכהן טורנהיים )זצ"ל(
רב ישובי מעלה יוסף, ארה"ק

הרב מכלוף ועקנין
הרב הראשי למדינת טשקנט

הרב אבא דוד גורביץ
הרב הראשי למדינת מולדביא ורב העיר דקישינוב

הרב זלמן הכהן אבעלסקי
הרב הראשי ללטביא ורב העיר ריגא 

הרב נתן נטע הכהן ברכהן )זצ"ל(
רב ראשי דמדינת באדן, וירטנברג, גרמניא

הרב חיים נפתלין )זצ“ל(

אב בית-דין מעלבורן, אוסטרליא
הרב שלום דובער הכהן גוטניק 

רב שכונת קרית אליעזר, חיפה, ארה"ק
הרב דוד אבוחצירא

ראב"ד דפעטערסאן ניו ג'רסי וחבר "אגודת הרבנים" דארה"ב
הרב מאיר גרינברג )זצ”ל(

הרב הראשי למדינת קאזחסטאן
הרב ישעי'ה הכהן

רב ק"ק בני ישראל לינדען הייטס ומנהל 
איגוד הרבנים

הרב גרשון טעננבוים
רב העיר קרית-מלאכי, ארה"ק
הרב ישראל גרשטנקורן )זצ"ל(

יו"ר אגו"ח רוסיה ורב ביהכנ“ס בלשייא ברודניא, מוסקבא
הרב יצחק קוגן

רב ראשי ליהודי יוצאי גרוזיה
חכם רפאל אלאשוילי )זצ"ל(

רב, מורה צדק וראש ישיבת "עטרת 
צדיקים", בני ברק, ארה"ק

הרב יונה לייב לבל

דיין ומורה-צדק בלאוואל וחבר בד"ץ 
מאנטריאול, קנדה

הרב דוד רפאל באנון

אב בית-דין הקהילה הבוכרית וחבר ביה"ד הספרדי 
בוינה, אוסטריא

הרב יצחק ניאזוב

רב העיר קרית-ים, ארה"ק
הרב יוסף הלוי אברקי 

רב העיר חולון, ארה"ק
הרב יוחנן גור-אריה 

ראש ישיבת "עוד יוסף חי" שכם וחברון, ארה"ק
הרב יצחק פייוויש גינזבורג

רב העיר קרית-גת, ארה"ק
הרב משה הבלין

רב העיר יהוד, ארה"ק
הרב שלמה טובים

הרב הראשי לצפון מדינת צרפת וחבר 'ועד הרבנים צרפת'
הרב אליהו דהאן

רב העיר חדרה, ארה"ק
הרב שמעון ביטון

רב קהילת חב"ד יבנה  ורב אזורי גדרות, ארה"ק
הרב יחיאל גברא

רב קהילת חב"ד לוד, ארה"ק
הרב ברוך יורקוביץ

רב קהילת יוצאי גרוזיה נחה"ח  וחבר נשיאות 
"אגודת רבני יהדות גרוזיה"

חכם משה מיכאלשוילי

אב בית-דין ושליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
בקהילת קודש מילאנו, איטליא

הרב גרשון מענדל גרליק 

רב הישובים נאות הכיכר ועין תמר, ארה"ק
הרב יעקב מנדלסון 

רב אזורי, חבל מודיעין, ארה"ק
הרב שלום מעטוף

רב ישובי מרום הגליל, ארה"ק
הרב יוסף אלמשעלי

חבר לשכת הרבנות עכו, ארה"ק
הרב שלמה יצחק פראנק

רב העיר חצור הגלילית, ארה"ק
הרב מרדכי דיעי

רב העיר זיטומיר, אוקראינא
הרב שלמה וילהלם 

רב העיר דנייפרופטרובסק והמחוז, חבר העמים
הרב שמואל קמינצקי 

אב בית-דין דק"ק אייווי היל, נוארק, ניו ג'רסי
הרב שמואל פסח בוגומילסקי 

רב העיר רמת ישי, ארה"ק
הרב יוסף יצחק וולוסוב 

רב קהילת חב"ד מגדל העמק
הרב ישראל יוסף הכהן הנדל

רב העיר נצרת-עילית, ארה"ק
הרב ישעיה הרצל

כבוד-קדושת האדמו“ר מביאלא
הרב יעקב מנחם רבינוביץ

רב קהילת חב"ד בנתיבות וחתן הצדיק 
ה"בבא סאלי", ארה"ק

הרב ישר אדרעי
רב קהילת חב"ד קרית שמואל

הרב יגאל פיזם
רב ביהכנ“ס חב"ד קרית – גת
הרב שלום דובער הלוי וולפא 

רב קהילת ומוסדות חב”ד, מלבורן אוסטרלי’
הרב צבי הירש טלזנר

רב דקהילת הספרדים במילאנו, איטליא
הרב ישועה חדד

חבר ב'איגוד הרבנים ארה"ב וקנדה'
הרב יצחק העכט

רב דק"ק "בני יחיאל אשכנז" ברייטן, ברוקלין, ניו יארק
הרב שלום מענדל סימפסון 

רב היישוב בית דגן וראש השוחטים ירושלים, 
הרב ששון גריידי

רב שכונת גילה, ירושלים, ארה"ק
הרב משה בן אבו 

רב אזורי חוף הכרמל, ארה"ק
גבריאל סוראני

רב נוה מונסון, ארה"ק
הרב יואל סויסא

רב הישוב כפר גבירול, ארה"ק
הרב שלמה מזרחי

רב העיר אוטרעכט, הולנד
הרב אריה לייב היינץ

רב העיר קמרובה, רוסיה
הרב דוד דה-ברעסער

רב ומקובל ירושלים, ארה"ק
הרב יוסף חיים ביטון

רב העיר אושן-סיטי, מרילנד, ארה"ב
הרב נועם כהן

רב באשדוד מלפנים, רב העיר נצרת עלית, ארה"ק
הרב אליהו אבוחצירא

רב העיר סאטן, אנגליא
הרב אברהם ישעיהו גראנער

רב העיר ריאו דה-ז'נרו, ברזיל
הרב יעקב  בלומנפלד

חבר לשכת הרבנות ראש העין, ארה"ק
הרב מנשה זכריהו

חבר לשכת הרבנות רמלה, ארה"ק
הרב יוסף כהן

ראש ישיבת רמת אביב ורב הקהילה, 
תל-אביב, ארה"ק
הרב יוסף גינזבורג

 רב ק"ק כפר ורדים, ארה"ק
הרב שלמה דניאל גולדפרב

רב קהילת ברסלב וראש כולל עבודת הקודש צפת, ארה"ק
הרב מסעוד גבאי

ראש ישיבת תו"ת ברינוא, צרפת
הרב יחיאל מנחם מענדל קלמנסון

יו"ר חברת "דוד המלך",  מזקני רבני תוניס
הרב ברוך חורי

רב קהילת יוצאי חבר העמים, טורונטו
הרב יוסף יצחק זלצמן

רב קהילת יוצאי רוסיה,  לוס אנג'לס
הרב נפתלי אסטולין

כבוד-קדושת אדמו“ר מנישכיז
הרב ישראל שטרן

רב שכונה א', באר שבע רב מועצה איזורית רמת נגב, ארה"ק
הרב מאיר סויסא

רב הישוב עתלית, ארה"ק
הרב שמעון אלמליח

רב היישוב מנחמיה, ארה"ק
הרב דוד חנניה ועקנין

רב ק"ק יוצאי גרוזיה ברמלה  וחבר נשיאות 
"אגודת רבני יהדות גרוזיה"
הרב בן-ציון מיכאלשוילי

רב יקטרינבורג ומחוז אוראל, חבר העמים
הרב עזריאל זליג אשכנזי

רב הישוב מורג, גוש-קטיף, ארה"ק
הרב יום טוב מנשה

רב העיר בלומינטון אינדיאנא
הרב יהושע הרצל צ'ינצלקר

ממונה מטעם כ”ק אד”ש מה”מ על מדינת 
עיראק; רב ומשפיע קהילת חב"ד חבל תענך

הרב  יצחק ידגר
רב העיר טשעליאבעסק  רוסיא

הרב מאיר הלוי קירש
ראש ישיבת "אור גבריאל" ירושלים, ארה"ק

הרב חי ברכץ
רב מרכז יקנעם, ארה"ק

הרב נועם דקל
שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח מנצ'סטר

הרב חיים הכהן פארו
רב ומורה הוראה בפריז

הרב יוסף יצחק פעווזנער
משפיע אנ"ש בירושלים, ארה"ק

הרב פנחס לייבוש הרצל

רב שכונת בית אליעזר, חדרה, ארה"ק
הרב אליהו אסולין

רב שכונת האירוסים, נתניה, ארה"ק
הרב מנחם מענדל חיים ברוך הלוי וולפא

רב שכונת התימנים, רחובות, ארה"ק
הרב ישי שרעבי

רב שכונה בגבעתיים, ארה"ק
הרב משה אהרון ברוידא

רב מושב גבעתי, ארה"ק
הרב אברהם חיים מזרחי

רב הישוב מרחביה, ארה"ק
הרב ברוך ליפקין    

רב הישוב פורת, ארה"ק
הרב מרדכי יצחקי

רב כפר ברוך והיוגב, ארה"ק
הרב אריה וועג

רב מושב ינוב, ארה"ק
הרב צמח אברהם

רב הישוב ברקת, ארה"ק
הרב סעדיה מעטוף

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א מלך המשיח, יפן
הרב בנימין אדרעי

מחבר ספר אותיות הרב, ד‘ מינים
ורב בית הכנסת חב“ד רמות ג‘, ארה“ק

הרב משה ווינר

רב בק"ק וינסן ושליח כ"ק אדמו"ר שליט"א 
מלך המשיח, צרפת

הרב יוסף טייב 
רב ומורה צדק בכנען, צפת, ארה"ק

הרב שלמה זלמן לבקיבקר 
רב בית הכנסת 'בית משיח' שיקאגו

הרב אליעזר טורין
רב בית הכנסת בית נחום ורב בתי הסוהר מרסיי, צרפת

הרב יוסף יצחק לאבקאוובסקי
רב קהילת הפרסים מילאנו, איטלי'ה

הרב לוי חזקי'ה 
רב ביהכנ“ס "אוהל דוד"  פונה, הודו

הרב בצלאל קופציק
רב ביהכנ"ס ויקטרברג  יהונסבורג,  ד. אפריקה

הרב יוסף בוימגרטן
רב קהילת יוצאי גרוזיה, ירושלים, ארה"ק

הרב רחמים רפאל ציקואשוילי
רב ביהכנ“ס "אוהל דבורה" מלבורן

הרב חיים צבי גרונער
רב ביהכנ"ס המרכזי כפר יונה

הרב נחמיה שמרלינג

רב העיר חמילנצקי, אוקראינה
הרב יהושוע רסקין

ראש כולל תפארת זקנים לוי יצחק ניו-הייבן
הרב בערל הלוי לוויטין

ראש ישיבת גדולה קאראקאס, ונצואלה
הרב אברהם לייב שוחאט

ראש ישיבת "אור תמימים" כפר-חב"ד ארה"ק
הרב שניאור זלמן גפני

ראש ישיבת בני שלמה, באר שבע, ארה"ק
הרב שלמה אמסלם

ראש ישיבת חסידי חב"ד צפת, ארה"ק
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב בנורוואד יוהנסבורג, דרום אפריקה
הרב מרדכי אברהם ישעי' הכהן ראדל

רב בגרינובל, צרפת 
הרב יחיא לחיאני

נארוואלק קאנעטיקייט, ארה"ב
הרב יהושע העכט

רב בית כנסת עדת ישראל נוסח האר"י מנצ'סטר
הרב אלכסנדר סענדר ליבעראוו 

רב בית הכנסת "בית מנחם" אבן יהודה, ארה"ק
הרב מנחם נוימן

שליח ראשי זלצבורג, אוסטריה
הרב דוד נוסבאום

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
סינסנטי אוהיו, ארה"ב

הרב שלום דובער קלמנסון
משפיע אנ"ש ירושלים, ארה"ק

הרב חיים מנחם טייכטל
משפיע בישיבת "אהלי תורה" ניו יורק

הרב פינחס קארף
משפיע בישיבת "תומכי תמימים" לידו, אנגליה

הרב חיים מילר
שליח ראשי למדינת ספרד

הרב יצחק גולדשטיין
משפיע אור מנחם חב"ד דרום אפריקה

הרב יוסף יצחק קסלמן
ראש ישיבת "בית אל" ירושלים, ארה"ק

הרב ניסים פרץ
ראש ישיבת "נחלי יצחק", נחלים, ארה"ק

הרב יוסף בא-גד
ראש כולל "עוז מאיר" ירושלים, ארה"ק

הרב אברהם קוט
ראש ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש, דרום אפריקא

הרב נועם וגנר

רב העיר נובוסיבירסק והמחוז
הרב שניאור זלמן זקלס

מנהל בית חב"ד "שערי בינה" פאריז, צרפת
הרב פנחס פאשטר

מנהל בית חב"ד לדוברי עברית לוס – אנג'לס, קאליפורניא
הרב אמיתי ימיני

בית חב"ד פרו
הרב שניאור זלמן בלומנפילד

שליח ומנהל ישיבת תו"ת וונציה, איטליה
הרב רחמים בנין

רב ביהכנ“ס וקהילת “בית רחמים“, ערד, ארה“ק
הרב אלעזר בקשי

רב קהילת "עץ חיים – ליובאוויטש ליאון, צרפת
הרב שמואל גורביץ 

רב “אוהל משה חברה תהילים“ פלטבוש
הרב משה חיים קארענבליט

רב ומנהל מוסדות חב"ד צ'ילי, דרום אמריקא
הרב מנשה פרמן

רב קהילת חב"ד הרצליה, ארה"ק
הרב ישראל הלפרין

רב העיר וולוגראד, רוסיא
הרב זלמן יפה

רב הישוב גבע כרמל, ארה"ק
הרב יוסף שלום דרעי

רב היישוב תלמי-יחיאל, ארה"ק
הרב אבינועם תעיזי

רב הישוב כפר אחים, ארה"ק
הרב שלמה ליפש

רב היישוב סתריה, ארה"ק
הרב יוסף יצחק קפלן

רב היישוב שתולים, ארה"ק
הרב זכריה כרמי

אב בית-דין הקהילה הגרוזינית וחבר 
ביה"ד הספרדי בוינה אוסטריא
הרב אברהם מיכאלשוילי

רב היישוב גן-נר, ארה"ק
הרב אבשלום קיל

רב מושב רינתי-ה, ארה"ק
הרב בנימין כהן

ממונה מטעם כ”ק אד”ש מה”מ על מדינת תימן, 
ומלפנים רב מושב תענך, ארה"ק

הרב זכריה גורי )זצ”ל(
רב ומו"צ בנתיבות, ארה"ק

הרב אברהם יפרח
חבר לשכת הרבנות טבריה, ארה"ק

הרב דב טייכמן

ראש ישיבת ראשל"צ – כפר-חב"ד, ארה"ק
הרב ברוך בליז'ינסקי

ראש ישיבת חסידי חב"ד חיפה ארה"ק
הרב מנחם מענדל ווילשאנסקי

רב בברדיצ'ב חבר העמים
הרב שמואל פלאטקין 

רב בקווינס, ארה"ב
הרב שרגא בראווד

רב בבנימינה, ארה"ק
הרב יהושע אדוט

משפיע בירושלים ובצפת, ארה"ק
הרב יוסף יצחק אופן

בית מנחם מענדל ווסטון, ארה"ב
הרב משה גורקאו

רב בית הכנסת בראשון לציון, ארה"ק
הרב חנן כוחונובסקי

רב קהילת אור אביב מרסיי, צרפת
הרב עמנואל טובנבלאט

רב ביהכנ"ס 'אור המאיר', רחובות, ארה"ק
הרב אליהו שטרן

רב הישוב כרם-בן-זמרה
הרב שלמה ממן

רב ביהכנ“ס "סנטר" בופלו
הרב שמריהו חריטונוב

רב ביהכנ“ס "בית מנחם" רסיפי, ברזיל
הרב יוסף בן-זכרי

רב קהילת יוצאי ארגנטינה, ירושלים, ארה"ק
הרב שאול אליטוב

רב קהילת חב"ד עכו
הרב נתן אוירכמן

רב קהילת חב"ד אלעד
הרב דניאל גרבסקי

רב ביהכנ“ס "שערי גאולה" קרית גת
הרב מאיר מאירי

חבר לשכת הרבנות אור-יהודה, ארה"ק
הרב יעקב אדרעי

מנהל בית חב"ד מירטל ביטש, דרום קרולינה
הרב דורון חיים אייזנמן

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח סרסל, צרפת
הרב יעקב ביטון

משפיע ישיבת אהלי מנחם פאסטוויל איוה, ארה"ב
הרב יהושע זליג הכהן אראנאוו

משגיח ראשי בישיבת תו"ת ליובאוויטש המרכזית ניו-יורק
הרב יצחק שפרינגער

רב קהילת הרשב"י פורט לודרדיל, פלורידה
הרב דניאל שהינו 

רב קהילת יוצאי גרוזי'ה הילסייד, ניו גרז'י
הרב אהרון חן

רב ביהכ"נ והספריה החסידית ביתר עלית ארה"ק
הרב שאול רוזנבלט

הרב הראשי למדינת בוליביא, דרום אמריקה
הרב  יוסף שמעון הכהן סמיערק

רב בית הכנסת "אהבת ישראל" עכו, ארה"ק
הרב שמשון פיזם

רב קהילת יוצאי אירן ורב שכונת מרכז כפר סבא, ארה"ק
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ"ס "משכן ישראל", מעלות, ארה"ק
הרב יגאל כספי

רב ביהכנ"ס "פרנקלס שול" ברוקלין 
הרב משה ניסן וולבוסקי

רב קהילת חב"ד נס ציונה, ארה"ק
הרב שגיא הר – שפר

רב העיר אדעלעיד, אוסטרליה
הרב יוסף ענגעל

רב ביהכנ“ס בית"מנחם מענדל"  מונטפלייר, צרפת
הרב פרץ פרטוש

רב ברידזפארט קאנעקטיקאל, ארה"ב
הרב שלום דובער שטאק

רב ברוסטוב, חבר העמים, רוסיא
הרב אלישיב הכהן קפלון

קאלאגרי אלברטה, קנדה
הרב מנחם מענדל מטוסוב

ישיבת המקובלים ירושלים ,ארה"ק
הרב יעקב דוד שכטר

רב בית-הכנסת 'אהל ישראל', רחובות, ארה"ק
הרב אליהו גבאי

רב בית כנסת מחזיקי הדת, שיקאגו
הרב דוד וולפמאן

רב קהילת קודש שבט אחים ברוקלין
הרב יאשיהו שאמע

רב קהילת אהבת אחים ברוקלין
הרב אליהו עקיבא דיוויק

רב בתי הכנסת קרית חתני פרס נובל, ראשון-לציון, ארה"ק
הרב אריאל גורן 

רב בית הכנסת המעונות אוניברסיטת ת"א ומחבר ספרי הלכה
הרב ירוחם פישל הלוי גייקובס 

רב בית הכנסת "טללי אורות" ומורה צדק בראש העין, ארה"ק
הרב ליאור רוזנבוים 

בית חב"ד פדיזסט פאולו ברזיל
הרב שניאור זלמן סלונים

מנהל ועד ישיבת תות"ל פאולו, ברזיל
הרב נח גאנזבורג

מנהל בית-חב"ד קיטסלאנאו – 
וואנקובער, קנדה

הרב אליעזר ליפמאן דובראווסקי

מנהל בית חב"ד ובי"ס גבוה בית חנה 
שעוויאט, קאליפורניא

הרב אהרון בעגון
שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח מזכרת בתיה, ארה"ק

הרב אריה גרינברג
ראש כולל "שושן מאיר" עמנואל, ארה"ק

הרב מאיר שמעון דרורי
משיב בליובאוויטשער ישיבה, דניו-יורק

הרב שמואל חיים בלומינג
ראש ישיבת תו"ת ליובאוויטש, מוסקבה, רוסיא

הרב משה הויכברג
רב בתי הסוהר וואסטער, מסטשוסטס

הרב יעקב יצחק בלאטנער
רב באסטנה, קאזחסטן

הרב יהודה קובלקין
קהילת יוצאי צרפת – ירושלים, ארה“ק

הרב יצחק חביב

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
אובערוויליע, צרפת

הרב מאיר שמחה קלמנסון

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
מירטל ביטש דרום קרוליינה

הרב יוסף יצחק נפרסטק
רב בית חב"ד  ס. פאולו ברזיל

הרב יוסף שילדקרויט
מנהל בית חב"ד דלינדהוכסט קיו
הרב אלכסנדר מענדל קארלעבך

רב ראשי דמדינת גרוזי’ 
הרב אברהם ד.מ. מיכאלשוילי

רב בז'פרוז'ה, אוקריינא
הרב נחום חיים ערנטריי

רב אוניברסיטת מנהטן, נ.י.
הרב אליהו כהן

רב באורנבורג, רוסיה
הרב גואל ישראל מיירס

רב במנצ'סטר, אינדיאנה
הרב אריה לייב דודאוויץ

רב מורה הוראה ברוקלין, ניו-יארק
הרב נטע קופרמן

רב בסימפרופל, אוקראינא
הרב יצחק מאיר הכהן ליפשיץ

רב העיר קלינינגרבד, רוסיא
הרב דוד שועדיק

ראש ישיבת "בית מנחם" ירושלים, ארה"ק
הרב גרשון מנחם מענדל אבצן

רב העיר יערעוואן, ארמניה, חבר העמים
הרב מאיר בורשטיין

רב בבולוניה, איטליא
הרב אליהו דוד הכהן בארענשטיין

מורה צדק בקראון הייטס, ברוקלין, ניו יארק
הרב שמעון חיריק

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח פושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, לוס אנג'לס, קליפורניא
הרב ישעי'ה בערקאביץ'

ראש ישיבת “מאור מנחם“ רחובות
הרב חיים אהרון

רב בית חב"ד מילבייסין , ניו-יארק, ארה"ב
הרב יהודה פרידמן

מנהל בית חב"ד פלטבוש, ניו-יארק, ארה"ב
הרב שניאור זלמן ליברוב

מנהל בית חב"ד ווירג'יניא ביטש
הרב אהרון מרגולין

רב שכונת ק. משה רחובות, ארה"ק
הרב שמעון שאער

רב רובע 4 פריז
הרב יוסף מרגי

רב שכונת בן גוריון, לוד, ארה"ק
הרב נפתלי ועקנין

רב שכונת יד התשעה הרצליה, ארה"ק
הרב יוסף יעקב נקי

רב שכונת עמידר, נהריה, ארה"ק
הרב שמעון גרליק

רב קהילת חב“ד אופקים
הרב ישראל הרשקוביץ

רב הישוב בלפוריה, ארה“ק
הרב נועם ברטוב

רב היישוב ניר-צבי, ארה"ק
הרב יהונתן בנימין הלוי בורגן )זצ”ל(

רב ישובי גליל תחתון, ארה"ק
הרב יוסף חיים רוזנבלט

ראש ישיבת תפארת בחורים סיגייט, ניו-יורק
הרב אברהם ליפסקר

רב העיר בבריאנסק, רוסיא
הרב יצחק רויטמן

שליח ראשי וינה, אוסטריה,
הרב יעקב יוסף בידרמן

רב קהילת יוצאי אירן ורב ביהכנ"ס 
"זכור ליוסף", נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב קהילה בקנסינגטון ניו־יורק
הרב משה חיים לוין

רב קהילת יוצאי גרוזיה  ש. חב"ד, לוד, ארה"ק
הרב יצחק מיכאלשוילי

רב קהילת יוצאי חבר העמים פיירלנד ניו ג'רסי
הרב חיים דובער זלצמן

רב בכיר בשב"ס  )גוש דרום( 
הרב מיכאל מלכא

רב קהילת חב“ד עמנואל, ארה“ק
הרב יהודה אלחרר

רב קהילת "עזרת אחים" ניס, צרפת
הרב יוסף יצחק פינסון

רב שכונה במגדל העמק, ארה"ק
הרב דוד אסייג

רב ביהכנ“ס "בני ישראל" ווייסר, ניו ג'רסי
הרב יוסף צבי קרליבך

רב שכונת רמת יוסף, בת ים, ארה"ק
הרב משה חזן

רב מוס‘ ברית אברהם וביה“כ שומרי תורה 
אוהלי י“י, רג‘ו־פארק, ניו
הרב מרדכי קנלסקי

מנהל צא"ח מיאמי ביטש
הרב צבי ברקוביץ

חבר הבית דין צדק עמנואל, ארה"ק
הרב חיים קיז'נר

מרכז לצעירים חב"ד, ארגנטינה
הרב שלמה לוי

מנהל בית חב"ד בענטלי, אוסטרליא
הרב מנחם מענדל ראסקין

רב בית הכנסת "חומאני עלוש" צפת, ארה"ק
הרב רחמים עמרוסי 

רב מושב עזריאל, ארה"ק
הרב יוסף יצחק תעיזי

מנהל בית חב"ד קרעטיי, צרפת
הרב חיים מלול

רב ביהכנ“ס  וקהילת "בית רחמים", ערד, ארה"ק
הרב רפאל בוסי

רב ביהכ“נ קיסטון גו‘איש סנטר, צפון מיאמי
הרב דניאל גרין

שליח ראשי - דיזו‘ן, צרפת
הרב חיים סלונים

ראש ישיבת חב”ד באר שבע, אה”ק
הרב מנחם הכהן כהן

רב קהילת הבוכרים וביהכ”נ “שערי מתתיהו”, רחובות, אה”ק
הרב יונתן בורוכוב

שליח כ”ק אד”ש מה”מ לטפפה, פלורידה
הרב אליעזר ריבקין

שליח כ”ק אד”ש מה”מ לפרפניון, צרפת
הרב חיים מרדכי פעווזנער

רב ושליח באיי הים פרצת - האיים הקאריביים
הרב דוד אליהו פרטוש

רב ק”ק קארסטין, אוקראינא
הרב אהרן ליב ברגר 

רב מושב אדרת - משמר השבעה, ארה"ק
הרב מיכאל מויאל

מנהל בית חב"ד פיליפינים )מנילה(
הרב יוסף יצחק הלוי לוי

מנהל בית חב”ד ורב ביהכ”נ “היכל חנה, חיפה, אה”ק
הרב משה דב גינזבורג

רב ביהכ”נ “בית התלמוד”, מילאנו, איטליא
הרב צמח דוד שלום מזרחי

רב ביהמ”ד “זגייאר־דרנה”, נתני’, אה”ק
הרב עמוס גואטה

כבוד קדושת אדמו”ר מליובאוויטש בשיחת קודש שבת פרשת שופטים ה’תנש”א קובע קביעה הלכה למעשה שיש לדורנו זה נביא וחייבים לשמוע בקולו, וכפי שנפסק ברמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ז. 
וזה לשונו הקדוש: . . צריכים לפרסם לכל אנשי הדור, שזכינו שהקדוש־ברוך־הוא בחר ומינה בעל בחירה, שמצד עצמו הוא שלא בערך נעלה מאנשי הדור, שיהי' ה"שופטיך” וה"יועציך” ונביא

הדור, שיורה הוראות ויתן עצות בנוגע לעבודת כל בני ישראל . . עד הנבואה העיקרית – הנבואה ש"לאלתר לגאולה” ותיכף ומיד ממש "הנה זה )משיח( בא”. עד־כאן־לשונו־הקדוש בשיחה הנ”ל.
בשיחת קודש פר’ וירא ה’תשנ”ב אומר כבוד־קדושת אדמו”ר: . . בימינו אלו נתבטלו כל המניעות והעיכובים כו’, וכיון שכן, ישנה )לא רק המציאות דמשיח, אלא( גם ההתגלות דמשיח,

ועכשיו צריכים רק לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש”. עד־כאן־לשונו־הקדוש.
בשיחת קודש פר' משפטים ה’תשנ”ב אומר כבוד־קדושת אדמו”ר: . . וכן הפסק דין של הרבנים ומורי הוראה בישראל שהגיע זמן הגאולה, "יעמוד מלך מבית דוד וכו’, בחזקת שהוא משיח”,

ועוד הוסיף על פסק־דין הנ”ל את המילים: ועד להמעמד ומצב ד"הרי זה משיח בודאי”, ובשיחה זו רמז הרבי בצורה ברורה על היותו מלך המשיח.
הרינו קובעים בזה פסק הלכה על־פי דין תורתנו הקדושה – מבוסס על ההלכה שברמב”ם פרק ז’ הלכות יסודי התורה הלכה א’, פרק ט’ הלכה ב’ ופרק י’ הלכה א’ – שכבוד קדושת אדמו”ר מלך המשיח יש לו דין נביא.

ומפורש בשיחותיו הקדושות שמרמז על עצמו שהוא נביא, ומובן משיחותיו הקדושות שהוא הוא המלך המשיח, וכן עודד שירת "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד”, 
וכבר אמר לעיני כל ישראל ולעיני כל העולם דברים העתידים להיות ובאו דבריו ונתקיימו במילואם ב'מלחמת ששת הימים’ וב'מלחמת המפרץ’ ועוד ועוד

ועל כן מחוייבים אנו לשמוע לכל אשר יאמר לנו, מגדר החיוב לשמוע לדברי הנביא, ובכלל זה – שהוא המלך המשיח ויתגלה אלינו מיד ממש.

ב”ה, ערב ראש השנה ה’תשנ”ח - ז’ אדר ה’תש”ע

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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רב גבעת משה וראש כולל חזון יעקב, 
ירושלים, ארה"ק

הרב יעקב יוסף )בהגר"ע(
אב בית-דין באר שבע ורב בירושלים, 

הרב אליהו אברג'ל
זקן וחבר בית-דין רבני חב"ד, ארה"ק

הרב דוד חנזין )זצ"ל(
סגן יו"ר אגודת הרבנים – ארה"ב
הרב שניאור זלמן גורארי' )זצ"ל(

חבר בית-דין צדק ומרא דאתרא קראון 
הייטס, ברוקלין, ניו יארק

הרב יהודה קלמן מארלאו )זצ"ל(
רב ומד"א כפר חב"ד וחבר ביה"ד רבני חב"ד – ארה"ק

הרב מרדכי ש. אשכנזי
ראש מוסדות 'רב פעלים' נתיבות, ארה"ק

הרב יורם אברג'ל 
זקן רבני חב"ד – ארה"ב וקנדה וראב"ד מאנטריאול, קנדה

הרב יצחק הכהן הענדל
ראש ישיבות צאנז וחבר הנהלת 'מפעל הש"ס'

הרב אליהו שמואל שמרלר
כבוד-קדושת האדמו"ר מפינסק קרלין

הרב אהרן הכהן רוזנפלד )זצ"ל(
כבוד-קדושת האדמו"ר מנדבורנא
הרב אהרון יחיאל לייפער )זצ"ל(

גאון, חסיד ואיש מסירות נפש – בני ברק, 
ארה"ק

הרב זלמן לייב אסטולין )זצ"ל(

אב"ד ורב ראשי ק"ק שערי ציון ועדות 
המזרח, ברוקלין

הרב שאול יעקב קצין
אב בית-דין חיפה, ארה"ק

הרב גדליה אקסלרוד
הרב הראשי למדינת רוסיא

הרב בערל לאזאר
זקן רבני חב"ד בארה"ק ורב קהילת חב"ד תל-אביב, ארה"ק

הרב משה אשכנזי )זצ”ל(
כבוד-קדושת האדמו"ר מזידשטוב, ארה"ב

 הרב אשר ישעיה אייכנשטיין
חבר בד"ץ סידני, אוסטרליא

הרב יהורם אולמן

רב העיר קרית ביאליק, ארה"ק
וחתנא דבי נשיאה הצדיק רבי מאיר אבוחצירה זצוקלל“ה

הרב עמינדב מכלוף קריספין
ראב”ד רבני ליובאוויטש, צרפת

הרב מרדכי בלינוב

חבר בית-דין צדק ומרא דאתרא קראון הייטס, 
ברוקלין, ניו יארק

הרב אהרון יעקב שוויי
ראב“ד נווה אחיעז בני-ברק, ארה“ק 

הרב משה יעקב וויס

מרא דאתרא קהילת קודש "בית תורה" 
ברוקלין, ניו יארק

הרב זבולון ליברמן 

רב קהילת חב"ד רחובות 
וחבר ביה"ד רבני חב“ד – ארה"ק

הרב מנחם מענדל גלוכובסקי
רב הישוב יסודות, ארה"ק

הרב דוד בן ציון קליין
רב לב השרון ובני ציון ויו"ר הרבנים בהתיישבות, ארה"ק

הרב אשר זמל
דיין וחבר בית-הדין וראש ישיבת תות"ל, בראזיל

הרב שמאי ענדע
כבוד-קדושת האדמו"ר מלוקווע ולבורז'

הרב צבי הכהן טורנהיים )זצ"ל(
רב ישובי מעלה יוסף, ארה"ק

הרב מכלוף ועקנין
הרב הראשי למדינת טשקנט

הרב אבא דוד גורביץ
הרב הראשי למדינת מולדביא ורב העיר דקישינוב

הרב זלמן הכהן אבעלסקי
הרב הראשי ללטביא ורב העיר ריגא 

הרב נתן נטע הכהן ברכהן )זצ"ל(
רב ראשי דמדינת באדן, וירטנברג, גרמניא

הרב חיים נפתלין )זצ“ל(

אב בית-דין מעלבורן, אוסטרליא
הרב שלום דובער הכהן גוטניק 

רב שכונת קרית אליעזר, חיפה, ארה"ק
הרב דוד אבוחצירא

ראב"ד דפעטערסאן ניו ג'רסי וחבר "אגודת הרבנים" דארה"ב
הרב מאיר גרינברג )זצ”ל(

הרב הראשי למדינת קאזחסטאן
הרב ישעי'ה הכהן

רב ק"ק בני ישראל לינדען הייטס ומנהל 
איגוד הרבנים

הרב גרשון טעננבוים
רב העיר קרית-מלאכי, ארה"ק
הרב ישראל גרשטנקורן )זצ"ל(

יו"ר אגו"ח רוסיה ורב ביהכנ“ס בלשייא ברודניא, מוסקבא
הרב יצחק קוגן

רב ראשי ליהודי יוצאי גרוזיה
חכם רפאל אלאשוילי )זצ"ל(

רב, מורה צדק וראש ישיבת "עטרת 
צדיקים", בני ברק, ארה"ק

הרב יונה לייב לבל

דיין ומורה-צדק בלאוואל וחבר בד"ץ 
מאנטריאול, קנדה

הרב דוד רפאל באנון

אב בית-דין הקהילה הבוכרית וחבר ביה"ד הספרדי 
בוינה, אוסטריא

הרב יצחק ניאזוב

רב העיר קרית-ים, ארה"ק
הרב יוסף הלוי אברקי 

רב העיר חולון, ארה"ק
הרב יוחנן גור-אריה 

ראש ישיבת "עוד יוסף חי" שכם וחברון, ארה"ק
הרב יצחק פייוויש גינזבורג

רב העיר קרית-גת, ארה"ק
הרב משה הבלין

רב העיר יהוד, ארה"ק
הרב שלמה טובים

הרב הראשי לצפון מדינת צרפת וחבר 'ועד הרבנים צרפת'
הרב אליהו דהאן

רב העיר חדרה, ארה"ק
הרב שמעון ביטון

רב קהילת חב"ד יבנה  ורב אזורי גדרות, ארה"ק
הרב יחיאל גברא

רב קהילת חב"ד לוד, ארה"ק
הרב ברוך יורקוביץ

רב קהילת יוצאי גרוזיה נחה"ח  וחבר נשיאות 
"אגודת רבני יהדות גרוזיה"

חכם משה מיכאלשוילי

אב בית-דין ושליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
בקהילת קודש מילאנו, איטליא

הרב גרשון מענדל גרליק 

רב הישובים נאות הכיכר ועין תמר, ארה"ק
הרב יעקב מנדלסון 

רב אזורי, חבל מודיעין, ארה"ק
הרב שלום מעטוף

רב ישובי מרום הגליל, ארה"ק
הרב יוסף אלמשעלי

חבר לשכת הרבנות עכו, ארה"ק
הרב שלמה יצחק פראנק

רב העיר חצור הגלילית, ארה"ק
הרב מרדכי דיעי

רב העיר זיטומיר, אוקראינא
הרב שלמה וילהלם 

רב העיר דנייפרופטרובסק והמחוז, חבר העמים
הרב שמואל קמינצקי 

אב בית-דין דק"ק אייווי היל, נוארק, ניו ג'רסי
הרב שמואל פסח בוגומילסקי 

רב העיר רמת ישי, ארה"ק
הרב יוסף יצחק וולוסוב 

רב קהילת חב"ד מגדל העמק
הרב ישראל יוסף הכהן הנדל

רב העיר נצרת-עילית, ארה"ק
הרב ישעיה הרצל

כבוד-קדושת האדמו“ר מביאלא
הרב יעקב מנחם רבינוביץ

רב קהילת חב"ד בנתיבות וחתן הצדיק 
ה"בבא סאלי", ארה"ק

הרב ישר אדרעי
רב קהילת חב"ד קרית שמואל

הרב יגאל פיזם
רב ביהכנ“ס חב"ד קרית – גת
הרב שלום דובער הלוי וולפא 

רב קהילת ומוסדות חב”ד, מלבורן אוסטרלי’
הרב צבי הירש טלזנר

רב דקהילת הספרדים במילאנו, איטליא
הרב ישועה חדד

חבר ב'איגוד הרבנים ארה"ב וקנדה'
הרב יצחק העכט

רב דק"ק "בני יחיאל אשכנז" ברייטן, ברוקלין, ניו יארק
הרב שלום מענדל סימפסון 

רב היישוב בית דגן וראש השוחטים ירושלים, 
הרב ששון גריידי

רב שכונת גילה, ירושלים, ארה"ק
הרב משה בן אבו 

רב אזורי חוף הכרמל, ארה"ק
גבריאל סוראני

רב נוה מונסון, ארה"ק
הרב יואל סויסא

רב הישוב כפר גבירול, ארה"ק
הרב שלמה מזרחי

רב העיר אוטרעכט, הולנד
הרב אריה לייב היינץ

רב העיר קמרובה, רוסיה
הרב דוד דה-ברעסער

רב ומקובל ירושלים, ארה"ק
הרב יוסף חיים ביטון

רב העיר אושן-סיטי, מרילנד, ארה"ב
הרב נועם כהן

רב באשדוד מלפנים, רב העיר נצרת עלית, ארה"ק
הרב אליהו אבוחצירא

רב העיר סאטן, אנגליא
הרב אברהם ישעיהו גראנער

רב העיר ריאו דה-ז'נרו, ברזיל
הרב יעקב  בלומנפלד

חבר לשכת הרבנות ראש העין, ארה"ק
הרב מנשה זכריהו

חבר לשכת הרבנות רמלה, ארה"ק
הרב יוסף כהן

ראש ישיבת רמת אביב ורב הקהילה, 
תל-אביב, ארה"ק
הרב יוסף גינזבורג

 רב ק"ק כפר ורדים, ארה"ק
הרב שלמה דניאל גולדפרב

רב קהילת ברסלב וראש כולל עבודת הקודש צפת, ארה"ק
הרב מסעוד גבאי

ראש ישיבת תו"ת ברינוא, צרפת
הרב יחיאל מנחם מענדל קלמנסון

יו"ר חברת "דוד המלך",  מזקני רבני תוניס
הרב ברוך חורי

רב קהילת יוצאי חבר העמים, טורונטו
הרב יוסף יצחק זלצמן

רב קהילת יוצאי רוסיה,  לוס אנג'לס
הרב נפתלי אסטולין

כבוד-קדושת אדמו“ר מנישכיז
הרב ישראל שטרן

רב שכונה א', באר שבע רב מועצה איזורית רמת נגב, ארה"ק
הרב מאיר סויסא

רב הישוב עתלית, ארה"ק
הרב שמעון אלמליח

רב היישוב מנחמיה, ארה"ק
הרב דוד חנניה ועקנין

רב ק"ק יוצאי גרוזיה ברמלה  וחבר נשיאות 
"אגודת רבני יהדות גרוזיה"
הרב בן-ציון מיכאלשוילי

רב יקטרינבורג ומחוז אוראל, חבר העמים
הרב עזריאל זליג אשכנזי

רב הישוב מורג, גוש-קטיף, ארה"ק
הרב יום טוב מנשה

רב העיר בלומינטון אינדיאנא
הרב יהושע הרצל צ'ינצלקר

ממונה מטעם כ”ק אד”ש מה”מ על מדינת 
עיראק; רב ומשפיע קהילת חב"ד חבל תענך

הרב  יצחק ידגר
רב העיר טשעליאבעסק  רוסיא

הרב מאיר הלוי קירש
ראש ישיבת "אור גבריאל" ירושלים, ארה"ק

הרב חי ברכץ
רב מרכז יקנעם, ארה"ק

הרב נועם דקל
שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח מנצ'סטר

הרב חיים הכהן פארו
רב ומורה הוראה בפריז

הרב יוסף יצחק פעווזנער
משפיע אנ"ש בירושלים, ארה"ק

הרב פנחס לייבוש הרצל

רב שכונת בית אליעזר, חדרה, ארה"ק
הרב אליהו אסולין

רב שכונת האירוסים, נתניה, ארה"ק
הרב מנחם מענדל חיים ברוך הלוי וולפא

רב שכונת התימנים, רחובות, ארה"ק
הרב ישי שרעבי

רב שכונה בגבעתיים, ארה"ק
הרב משה אהרון ברוידא

רב מושב גבעתי, ארה"ק
הרב אברהם חיים מזרחי

רב הישוב מרחביה, ארה"ק
הרב ברוך ליפקין    

רב הישוב פורת, ארה"ק
הרב מרדכי יצחקי

רב כפר ברוך והיוגב, ארה"ק
הרב אריה וועג

רב מושב ינוב, ארה"ק
הרב צמח אברהם

רב הישוב ברקת, ארה"ק
הרב סעדיה מעטוף

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א מלך המשיח, יפן
הרב בנימין אדרעי

מחבר ספר אותיות הרב, ד‘ מינים
ורב בית הכנסת חב“ד רמות ג‘, ארה“ק

הרב משה ווינר

רב בק"ק וינסן ושליח כ"ק אדמו"ר שליט"א 
מלך המשיח, צרפת

הרב יוסף טייב 
רב ומורה צדק בכנען, צפת, ארה"ק

הרב שלמה זלמן לבקיבקר 
רב בית הכנסת 'בית משיח' שיקאגו

הרב אליעזר טורין
רב בית הכנסת בית נחום ורב בתי הסוהר מרסיי, צרפת

הרב יוסף יצחק לאבקאוובסקי
רב קהילת הפרסים מילאנו, איטלי'ה

הרב לוי חזקי'ה 
רב ביהכנ“ס "אוהל דוד"  פונה, הודו

הרב בצלאל קופציק
רב ביהכנ"ס ויקטרברג  יהונסבורג,  ד. אפריקה

הרב יוסף בוימגרטן
רב קהילת יוצאי גרוזיה, ירושלים, ארה"ק

הרב רחמים רפאל ציקואשוילי
רב ביהכנ“ס "אוהל דבורה" מלבורן

הרב חיים צבי גרונער
רב ביהכנ"ס המרכזי כפר יונה

הרב נחמיה שמרלינג

רב העיר חמילנצקי, אוקראינה
הרב יהושוע רסקין

ראש כולל תפארת זקנים לוי יצחק ניו-הייבן
הרב בערל הלוי לוויטין

ראש ישיבת גדולה קאראקאס, ונצואלה
הרב אברהם לייב שוחאט

ראש ישיבת "אור תמימים" כפר-חב"ד ארה"ק
הרב שניאור זלמן גפני

ראש ישיבת בני שלמה, באר שבע, ארה"ק
הרב שלמה אמסלם

ראש ישיבת חסידי חב"ד צפת, ארה"ק
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב בנורוואד יוהנסבורג, דרום אפריקה
הרב מרדכי אברהם ישעי' הכהן ראדל

רב בגרינובל, צרפת 
הרב יחיא לחיאני

נארוואלק קאנעטיקייט, ארה"ב
הרב יהושע העכט

רב בית כנסת עדת ישראל נוסח האר"י מנצ'סטר
הרב אלכסנדר סענדר ליבעראוו 

רב בית הכנסת "בית מנחם" אבן יהודה, ארה"ק
הרב מנחם נוימן

שליח ראשי זלצבורג, אוסטריה
הרב דוד נוסבאום

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
סינסנטי אוהיו, ארה"ב

הרב שלום דובער קלמנסון
משפיע אנ"ש ירושלים, ארה"ק

הרב חיים מנחם טייכטל
משפיע בישיבת "אהלי תורה" ניו יורק

הרב פינחס קארף
משפיע בישיבת "תומכי תמימים" לידו, אנגליה

הרב חיים מילר
שליח ראשי למדינת ספרד

הרב יצחק גולדשטיין
משפיע אור מנחם חב"ד דרום אפריקה

הרב יוסף יצחק קסלמן
ראש ישיבת "בית אל" ירושלים, ארה"ק

הרב ניסים פרץ
ראש ישיבת "נחלי יצחק", נחלים, ארה"ק

הרב יוסף בא-גד
ראש כולל "עוז מאיר" ירושלים, ארה"ק

הרב אברהם קוט
ראש ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש, דרום אפריקא

הרב נועם וגנר

רב העיר נובוסיבירסק והמחוז
הרב שניאור זלמן זקלס

מנהל בית חב"ד "שערי בינה" פאריז, צרפת
הרב פנחס פאשטר

מנהל בית חב"ד לדוברי עברית לוס – אנג'לס, קאליפורניא
הרב אמיתי ימיני

בית חב"ד פרו
הרב שניאור זלמן בלומנפילד

שליח ומנהל ישיבת תו"ת וונציה, איטליה
הרב רחמים בנין

רב ביהכנ“ס וקהילת “בית רחמים“, ערד, ארה“ק
הרב אלעזר בקשי

רב קהילת "עץ חיים – ליובאוויטש ליאון, צרפת
הרב שמואל גורביץ 

רב “אוהל משה חברה תהילים“ פלטבוש
הרב משה חיים קארענבליט

רב ומנהל מוסדות חב"ד צ'ילי, דרום אמריקא
הרב מנשה פרמן

רב קהילת חב"ד הרצליה, ארה"ק
הרב ישראל הלפרין

רב העיר וולוגראד, רוסיא
הרב זלמן יפה

רב הישוב גבע כרמל, ארה"ק
הרב יוסף שלום דרעי

רב היישוב תלמי-יחיאל, ארה"ק
הרב אבינועם תעיזי

רב הישוב כפר אחים, ארה"ק
הרב שלמה ליפש

רב היישוב סתריה, ארה"ק
הרב יוסף יצחק קפלן

רב היישוב שתולים, ארה"ק
הרב זכריה כרמי

אב בית-דין הקהילה הגרוזינית וחבר 
ביה"ד הספרדי בוינה אוסטריא
הרב אברהם מיכאלשוילי

רב היישוב גן-נר, ארה"ק
הרב אבשלום קיל

רב מושב רינתי-ה, ארה"ק
הרב בנימין כהן

ממונה מטעם כ”ק אד”ש מה”מ על מדינת תימן, 
ומלפנים רב מושב תענך, ארה"ק

הרב זכריה גורי )זצ”ל(
רב ומו"צ בנתיבות, ארה"ק

הרב אברהם יפרח
חבר לשכת הרבנות טבריה, ארה"ק

הרב דב טייכמן

ראש ישיבת ראשל"צ – כפר-חב"ד, ארה"ק
הרב ברוך בליז'ינסקי

ראש ישיבת חסידי חב"ד חיפה ארה"ק
הרב מנחם מענדל ווילשאנסקי

רב בברדיצ'ב חבר העמים
הרב שמואל פלאטקין 

רב בקווינס, ארה"ב
הרב שרגא בראווד

רב בבנימינה, ארה"ק
הרב יהושע אדוט

משפיע בירושלים ובצפת, ארה"ק
הרב יוסף יצחק אופן

בית מנחם מענדל ווסטון, ארה"ב
הרב משה גורקאו

רב בית הכנסת בראשון לציון, ארה"ק
הרב חנן כוחונובסקי

רב קהילת אור אביב מרסיי, צרפת
הרב עמנואל טובנבלאט

רב ביהכנ"ס 'אור המאיר', רחובות, ארה"ק
הרב אליהו שטרן

רב הישוב כרם-בן-זמרה
הרב שלמה ממן

רב ביהכנ“ס "סנטר" בופלו
הרב שמריהו חריטונוב

רב ביהכנ“ס "בית מנחם" רסיפי, ברזיל
הרב יוסף בן-זכרי

רב קהילת יוצאי ארגנטינה, ירושלים, ארה"ק
הרב שאול אליטוב

רב קהילת חב"ד עכו
הרב נתן אוירכמן

רב קהילת חב"ד אלעד
הרב דניאל גרבסקי

רב ביהכנ“ס "שערי גאולה" קרית גת
הרב מאיר מאירי

חבר לשכת הרבנות אור-יהודה, ארה"ק
הרב יעקב אדרעי

מנהל בית חב"ד מירטל ביטש, דרום קרולינה
הרב דורון חיים אייזנמן

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח סרסל, צרפת
הרב יעקב ביטון

משפיע ישיבת אהלי מנחם פאסטוויל איוה, ארה"ב
הרב יהושע זליג הכהן אראנאוו

משגיח ראשי בישיבת תו"ת ליובאוויטש המרכזית ניו-יורק
הרב יצחק שפרינגער

רב קהילת הרשב"י פורט לודרדיל, פלורידה
הרב דניאל שהינו 

רב קהילת יוצאי גרוזי'ה הילסייד, ניו גרז'י
הרב אהרון חן

רב ביהכ"נ והספריה החסידית ביתר עלית ארה"ק
הרב שאול רוזנבלט

הרב הראשי למדינת בוליביא, דרום אמריקה
הרב  יוסף שמעון הכהן סמיערק

רב בית הכנסת "אהבת ישראל" עכו, ארה"ק
הרב שמשון פיזם

רב קהילת יוצאי אירן ורב שכונת מרכז כפר סבא, ארה"ק
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ"ס "משכן ישראל", מעלות, ארה"ק
הרב יגאל כספי

רב ביהכנ"ס "פרנקלס שול" ברוקלין 
הרב משה ניסן וולבוסקי

רב קהילת חב"ד נס ציונה, ארה"ק
הרב שגיא הר – שפר

רב העיר אדעלעיד, אוסטרליה
הרב יוסף ענגעל

רב ביהכנ“ס בית"מנחם מענדל"  מונטפלייר, צרפת
הרב פרץ פרטוש

רב ברידזפארט קאנעקטיקאל, ארה"ב
הרב שלום דובער שטאק

רב ברוסטוב, חבר העמים, רוסיא
הרב אלישיב הכהן קפלון

קאלאגרי אלברטה, קנדה
הרב מנחם מענדל מטוסוב

ישיבת המקובלים ירושלים ,ארה"ק
הרב יעקב דוד שכטר

רב בית-הכנסת 'אהל ישראל', רחובות, ארה"ק
הרב אליהו גבאי

רב בית כנסת מחזיקי הדת, שיקאגו
הרב דוד וולפמאן

רב קהילת קודש שבט אחים ברוקלין
הרב יאשיהו שאמע

רב קהילת אהבת אחים ברוקלין
הרב אליהו עקיבא דיוויק

רב בתי הכנסת קרית חתני פרס נובל, ראשון-לציון, ארה"ק
הרב אריאל גורן 

רב בית הכנסת המעונות אוניברסיטת ת"א ומחבר ספרי הלכה
הרב ירוחם פישל הלוי גייקובס 

רב בית הכנסת "טללי אורות" ומורה צדק בראש העין, ארה"ק
הרב ליאור רוזנבוים 

בית חב"ד פדיזסט פאולו ברזיל
הרב שניאור זלמן סלונים

מנהל ועד ישיבת תות"ל פאולו, ברזיל
הרב נח גאנזבורג

מנהל בית-חב"ד קיטסלאנאו – 
וואנקובער, קנדה

הרב אליעזר ליפמאן דובראווסקי

מנהל בית חב"ד ובי"ס גבוה בית חנה 
שעוויאט, קאליפורניא

הרב אהרון בעגון
שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח מזכרת בתיה, ארה"ק

הרב אריה גרינברג
ראש כולל "שושן מאיר" עמנואל, ארה"ק

הרב מאיר שמעון דרורי
משיב בליובאוויטשער ישיבה, דניו-יורק

הרב שמואל חיים בלומינג
ראש ישיבת תו"ת ליובאוויטש, מוסקבה, רוסיא

הרב משה הויכברג
רב בתי הסוהר וואסטער, מסטשוסטס

הרב יעקב יצחק בלאטנער
רב באסטנה, קאזחסטן

הרב יהודה קובלקין
קהילת יוצאי צרפת – ירושלים, ארה“ק

הרב יצחק חביב

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
אובערוויליע, צרפת

הרב מאיר שמחה קלמנסון

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
מירטל ביטש דרום קרוליינה

הרב יוסף יצחק נפרסטק
רב בית חב"ד  ס. פאולו ברזיל

הרב יוסף שילדקרויט
מנהל בית חב"ד דלינדהוכסט קיו
הרב אלכסנדר מענדל קארלעבך

רב ראשי דמדינת גרוזי’ 
הרב אברהם ד.מ. מיכאלשוילי

רב בז'פרוז'ה, אוקריינא
הרב נחום חיים ערנטריי

רב אוניברסיטת מנהטן, נ.י.
הרב אליהו כהן

רב באורנבורג, רוסיה
הרב גואל ישראל מיירס

רב במנצ'סטר, אינדיאנה
הרב אריה לייב דודאוויץ

רב מורה הוראה ברוקלין, ניו-יארק
הרב נטע קופרמן

רב בסימפרופל, אוקראינא
הרב יצחק מאיר הכהן ליפשיץ

רב העיר קלינינגרבד, רוסיא
הרב דוד שועדיק

ראש ישיבת "בית מנחם" ירושלים, ארה"ק
הרב גרשון מנחם מענדל אבצן

רב העיר יערעוואן, ארמניה, חבר העמים
הרב מאיר בורשטיין

רב בבולוניה, איטליא
הרב אליהו דוד הכהן בארענשטיין

מורה צדק בקראון הייטס, ברוקלין, ניו יארק
הרב שמעון חיריק

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח פושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, לוס אנג'לס, קליפורניא
הרב ישעי'ה בערקאביץ'

ראש ישיבת “מאור מנחם“ רחובות
הרב חיים אהרון

רב בית חב"ד מילבייסין , ניו-יארק, ארה"ב
הרב יהודה פרידמן

מנהל בית חב"ד פלטבוש, ניו-יארק, ארה"ב
הרב שניאור זלמן ליברוב

מנהל בית חב"ד ווירג'יניא ביטש
הרב אהרון מרגולין

רב שכונת ק. משה רחובות, ארה"ק
הרב שמעון שאער

רב רובע 4 פריז
הרב יוסף מרגי

רב שכונת בן גוריון, לוד, ארה"ק
הרב נפתלי ועקנין

רב שכונת יד התשעה הרצליה, ארה"ק
הרב יוסף יעקב נקי

רב שכונת עמידר, נהריה, ארה"ק
הרב שמעון גרליק

רב קהילת חב“ד אופקים
הרב ישראל הרשקוביץ

רב הישוב בלפוריה, ארה“ק
הרב נועם ברטוב

רב היישוב ניר-צבי, ארה"ק
הרב יהונתן בנימין הלוי בורגן )זצ”ל(

רב ישובי גליל תחתון, ארה"ק
הרב יוסף חיים רוזנבלט

ראש ישיבת תפארת בחורים סיגייט, ניו-יורק
הרב אברהם ליפסקר

רב העיר בבריאנסק, רוסיא
הרב יצחק רויטמן

שליח ראשי וינה, אוסטריה,
הרב יעקב יוסף בידרמן

רב קהילת יוצאי אירן ורב ביהכנ"ס 
"זכור ליוסף", נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב קהילה בקנסינגטון ניו־יורק
הרב משה חיים לוין

רב קהילת יוצאי גרוזיה  ש. חב"ד, לוד, ארה"ק
הרב יצחק מיכאלשוילי

רב קהילת יוצאי חבר העמים פיירלנד ניו ג'רסי
הרב חיים דובער זלצמן

רב בכיר בשב"ס  )גוש דרום( 
הרב מיכאל מלכא

רב קהילת חב“ד עמנואל, ארה“ק
הרב יהודה אלחרר

רב קהילת "עזרת אחים" ניס, צרפת
הרב יוסף יצחק פינסון

רב שכונה במגדל העמק, ארה"ק
הרב דוד אסייג

רב ביהכנ“ס "בני ישראל" ווייסר, ניו ג'רסי
הרב יוסף צבי קרליבך

רב שכונת רמת יוסף, בת ים, ארה"ק
הרב משה חזן

רב מוס‘ ברית אברהם וביה“כ שומרי תורה 
אוהלי י“י, רג‘ו־פארק, ניו
הרב מרדכי קנלסקי

מנהל צא"ח מיאמי ביטש
הרב צבי ברקוביץ

חבר הבית דין צדק עמנואל, ארה"ק
הרב חיים קיז'נר

מרכז לצעירים חב"ד, ארגנטינה
הרב שלמה לוי

מנהל בית חב"ד בענטלי, אוסטרליא
הרב מנחם מענדל ראסקין

רב בית הכנסת "חומאני עלוש" צפת, ארה"ק
הרב רחמים עמרוסי 

רב מושב עזריאל, ארה"ק
הרב יוסף יצחק תעיזי

מנהל בית חב"ד קרעטיי, צרפת
הרב חיים מלול

רב ביהכנ“ס  וקהילת "בית רחמים", ערד, ארה"ק
הרב רפאל בוסי

רב ביהכ“נ קיסטון גו‘איש סנטר, צפון מיאמי
הרב דניאל גרין

שליח ראשי - דיזו‘ן, צרפת
הרב חיים סלונים

ראש ישיבת חב”ד באר שבע, אה”ק
הרב מנחם הכהן כהן

רב קהילת הבוכרים וביהכ”נ “שערי מתתיהו”, רחובות, אה”ק
הרב יונתן בורוכוב

שליח כ”ק אד”ש מה”מ לטפפה, פלורידה
הרב אליעזר ריבקין

שליח כ”ק אד”ש מה”מ לפרפניון, צרפת
הרב חיים מרדכי פעווזנער

רב ושליח באיי הים פרצת - האיים הקאריביים
הרב דוד אליהו פרטוש

רב ק”ק קארסטין, אוקראינא
הרב אהרן ליב ברגר 

רב מושב אדרת - משמר השבעה, ארה"ק
הרב מיכאל מויאל

מנהל בית חב"ד פיליפינים )מנילה(
הרב יוסף יצחק הלוי לוי

מנהל בית חב”ד ורב ביהכ”נ “היכל חנה, חיפה, אה”ק
הרב משה דב גינזבורג

רב ביהכ”נ “בית התלמוד”, מילאנו, איטליא
הרב צמח דוד שלום מזרחי

רב ביהמ”ד “זגייאר־דרנה”, נתני’, אה”ק
הרב עמוס גואטה

כבוד קדושת אדמו”ר מליובאוויטש בשיחת קודש שבת פרשת שופטים ה’תנש”א קובע קביעה הלכה למעשה שיש לדורנו זה נביא וחייבים לשמוע בקולו, וכפי שנפסק ברמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ז. 
וזה לשונו הקדוש: . . צריכים לפרסם לכל אנשי הדור, שזכינו שהקדוש־ברוך־הוא בחר ומינה בעל בחירה, שמצד עצמו הוא שלא בערך נעלה מאנשי הדור, שיהי' ה"שופטיך” וה"יועציך” ונביא

הדור, שיורה הוראות ויתן עצות בנוגע לעבודת כל בני ישראל . . עד הנבואה העיקרית – הנבואה ש"לאלתר לגאולה” ותיכף ומיד ממש "הנה זה )משיח( בא”. עד־כאן־לשונו־הקדוש בשיחה הנ”ל.
בשיחת קודש פר’ וירא ה’תשנ”ב אומר כבוד־קדושת אדמו”ר: . . בימינו אלו נתבטלו כל המניעות והעיכובים כו’, וכיון שכן, ישנה )לא רק המציאות דמשיח, אלא( גם ההתגלות דמשיח,

ועכשיו צריכים רק לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש”. עד־כאן־לשונו־הקדוש.
בשיחת קודש פר' משפטים ה’תשנ”ב אומר כבוד־קדושת אדמו”ר: . . וכן הפסק דין של הרבנים ומורי הוראה בישראל שהגיע זמן הגאולה, "יעמוד מלך מבית דוד וכו’, בחזקת שהוא משיח”,

ועוד הוסיף על פסק־דין הנ”ל את המילים: ועד להמעמד ומצב ד"הרי זה משיח בודאי”, ובשיחה זו רמז הרבי בצורה ברורה על היותו מלך המשיח.
הרינו קובעים בזה פסק הלכה על־פי דין תורתנו הקדושה – מבוסס על ההלכה שברמב”ם פרק ז’ הלכות יסודי התורה הלכה א’, פרק ט’ הלכה ב’ ופרק י’ הלכה א’ – שכבוד קדושת אדמו”ר מלך המשיח יש לו דין נביא.

ומפורש בשיחותיו הקדושות שמרמז על עצמו שהוא נביא, ומובן משיחותיו הקדושות שהוא הוא המלך המשיח, וכן עודד שירת "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד”, 
וכבר אמר לעיני כל ישראל ולעיני כל העולם דברים העתידים להיות ובאו דבריו ונתקיימו במילואם ב'מלחמת ששת הימים’ וב'מלחמת המפרץ’ ועוד ועוד

ועל כן מחוייבים אנו לשמוע לכל אשר יאמר לנו, מגדר החיוב לשמוע לדברי הנביא, ובכלל זה – שהוא המלך המשיח ויתגלה אלינו מיד ממש.

ב”ה, ערב ראש השנה ה’תשנ”ח - ז’ אדר ה’תש”ע

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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רב גבעת משה וראש כולל חזון יעקב, 
ירושלים, ארה"ק

הרב יעקב יוסף )בהגר"ע(
אב בית-דין באר שבע ורב בירושלים, 

הרב אליהו אברג'ל
זקן וחבר בית-דין רבני חב"ד, ארה"ק

הרב דוד חנזין )זצ"ל(
סגן יו"ר אגודת הרבנים – ארה"ב
הרב שניאור זלמן גורארי' )זצ"ל(

חבר בית-דין צדק ומרא דאתרא קראון 
הייטס, ברוקלין, ניו יארק

הרב יהודה קלמן מארלאו )זצ"ל(
רב ומד"א כפר חב"ד וחבר ביה"ד רבני חב"ד – ארה"ק

הרב מרדכי ש. אשכנזי
ראש מוסדות 'רב פעלים' נתיבות, ארה"ק

הרב יורם אברג'ל 
זקן רבני חב"ד – ארה"ב וקנדה וראב"ד מאנטריאול, קנדה

הרב יצחק הכהן הענדל
ראש ישיבות צאנז וחבר הנהלת 'מפעל הש"ס'

הרב אליהו שמואל שמרלר
כבוד-קדושת האדמו"ר מפינסק קרלין

הרב אהרן הכהן רוזנפלד )זצ"ל(
כבוד-קדושת האדמו"ר מנדבורנא
הרב אהרון יחיאל לייפער )זצ"ל(

גאון, חסיד ואיש מסירות נפש – בני ברק, 
ארה"ק

הרב זלמן לייב אסטולין )זצ"ל(

אב"ד ורב ראשי ק"ק שערי ציון ועדות 
המזרח, ברוקלין

הרב שאול יעקב קצין
אב בית-דין חיפה, ארה"ק

הרב גדליה אקסלרוד
הרב הראשי למדינת רוסיא

הרב בערל לאזאר
זקן רבני חב"ד בארה"ק ורב קהילת חב"ד תל-אביב, ארה"ק

הרב משה אשכנזי )זצ”ל(
כבוד-קדושת האדמו"ר מזידשטוב, ארה"ב

 הרב אשר ישעיה אייכנשטיין
חבר בד"ץ סידני, אוסטרליא

הרב יהורם אולמן

רב העיר קרית ביאליק, ארה"ק
וחתנא דבי נשיאה הצדיק רבי מאיר אבוחצירה זצוקלל“ה

הרב עמינדב מכלוף קריספין
ראב”ד רבני ליובאוויטש, צרפת

הרב מרדכי בלינוב

חבר בית-דין צדק ומרא דאתרא קראון הייטס, 
ברוקלין, ניו יארק

הרב אהרון יעקב שוויי
ראב“ד נווה אחיעז בני-ברק, ארה“ק 

הרב משה יעקב וויס

מרא דאתרא קהילת קודש "בית תורה" 
ברוקלין, ניו יארק

הרב זבולון ליברמן 

רב קהילת חב"ד רחובות 
וחבר ביה"ד רבני חב“ד – ארה"ק

הרב מנחם מענדל גלוכובסקי
רב הישוב יסודות, ארה"ק

הרב דוד בן ציון קליין
רב לב השרון ובני ציון ויו"ר הרבנים בהתיישבות, ארה"ק

הרב אשר זמל
דיין וחבר בית-הדין וראש ישיבת תות"ל, בראזיל

הרב שמאי ענדע
כבוד-קדושת האדמו"ר מלוקווע ולבורז'

הרב צבי הכהן טורנהיים )זצ"ל(
רב ישובי מעלה יוסף, ארה"ק

הרב מכלוף ועקנין
הרב הראשי למדינת טשקנט

הרב אבא דוד גורביץ
הרב הראשי למדינת מולדביא ורב העיר דקישינוב

הרב זלמן הכהן אבעלסקי
הרב הראשי ללטביא ורב העיר ריגא 

הרב נתן נטע הכהן ברכהן )זצ"ל(
רב ראשי דמדינת באדן, וירטנברג, גרמניא

הרב חיים נפתלין )זצ“ל(

אב בית-דין מעלבורן, אוסטרליא
הרב שלום דובער הכהן גוטניק 

רב שכונת קרית אליעזר, חיפה, ארה"ק
הרב דוד אבוחצירא

ראב"ד דפעטערסאן ניו ג'רסי וחבר "אגודת הרבנים" דארה"ב
הרב מאיר גרינברג )זצ”ל(

הרב הראשי למדינת קאזחסטאן
הרב ישעי'ה הכהן

רב ק"ק בני ישראל לינדען הייטס ומנהל 
איגוד הרבנים

הרב גרשון טעננבוים
רב העיר קרית-מלאכי, ארה"ק
הרב ישראל גרשטנקורן )זצ"ל(

יו"ר אגו"ח רוסיה ורב ביהכנ“ס בלשייא ברודניא, מוסקבא
הרב יצחק קוגן

רב ראשי ליהודי יוצאי גרוזיה
חכם רפאל אלאשוילי )זצ"ל(

רב, מורה צדק וראש ישיבת "עטרת 
צדיקים", בני ברק, ארה"ק

הרב יונה לייב לבל

דיין ומורה-צדק בלאוואל וחבר בד"ץ 
מאנטריאול, קנדה

הרב דוד רפאל באנון

אב בית-דין הקהילה הבוכרית וחבר ביה"ד הספרדי 
בוינה, אוסטריא

הרב יצחק ניאזוב

רב העיר קרית-ים, ארה"ק
הרב יוסף הלוי אברקי 

רב העיר חולון, ארה"ק
הרב יוחנן גור-אריה 

ראש ישיבת "עוד יוסף חי" שכם וחברון, ארה"ק
הרב יצחק פייוויש גינזבורג

רב העיר קרית-גת, ארה"ק
הרב משה הבלין

רב העיר יהוד, ארה"ק
הרב שלמה טובים

הרב הראשי לצפון מדינת צרפת וחבר 'ועד הרבנים צרפת'
הרב אליהו דהאן

רב העיר חדרה, ארה"ק
הרב שמעון ביטון

רב קהילת חב"ד יבנה  ורב אזורי גדרות, ארה"ק
הרב יחיאל גברא

רב קהילת חב"ד לוד, ארה"ק
הרב ברוך יורקוביץ

רב קהילת יוצאי גרוזיה נחה"ח  וחבר נשיאות 
"אגודת רבני יהדות גרוזיה"

חכם משה מיכאלשוילי

אב בית-דין ושליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
בקהילת קודש מילאנו, איטליא

הרב גרשון מענדל גרליק 

רב הישובים נאות הכיכר ועין תמר, ארה"ק
הרב יעקב מנדלסון 

רב אזורי, חבל מודיעין, ארה"ק
הרב שלום מעטוף

רב ישובי מרום הגליל, ארה"ק
הרב יוסף אלמשעלי

חבר לשכת הרבנות עכו, ארה"ק
הרב שלמה יצחק פראנק

רב העיר חצור הגלילית, ארה"ק
הרב מרדכי דיעי

רב העיר זיטומיר, אוקראינא
הרב שלמה וילהלם 

רב העיר דנייפרופטרובסק והמחוז, חבר העמים
הרב שמואל קמינצקי 

אב בית-דין דק"ק אייווי היל, נוארק, ניו ג'רסי
הרב שמואל פסח בוגומילסקי 

רב העיר רמת ישי, ארה"ק
הרב יוסף יצחק וולוסוב 

רב קהילת חב"ד מגדל העמק
הרב ישראל יוסף הכהן הנדל

רב העיר נצרת-עילית, ארה"ק
הרב ישעיה הרצל

כבוד-קדושת האדמו“ר מביאלא
הרב יעקב מנחם רבינוביץ

רב קהילת חב"ד בנתיבות וחתן הצדיק 
ה"בבא סאלי", ארה"ק

הרב ישר אדרעי
רב קהילת חב"ד קרית שמואל

הרב יגאל פיזם
רב ביהכנ“ס חב"ד קרית – גת
הרב שלום דובער הלוי וולפא 

רב קהילת ומוסדות חב”ד, מלבורן אוסטרלי’
הרב צבי הירש טלזנר

רב דקהילת הספרדים במילאנו, איטליא
הרב ישועה חדד

חבר ב'איגוד הרבנים ארה"ב וקנדה'
הרב יצחק העכט

רב דק"ק "בני יחיאל אשכנז" ברייטן, ברוקלין, ניו יארק
הרב שלום מענדל סימפסון 

רב היישוב בית דגן וראש השוחטים ירושלים, 
הרב ששון גריידי

רב שכונת גילה, ירושלים, ארה"ק
הרב משה בן אבו 

רב אזורי חוף הכרמל, ארה"ק
גבריאל סוראני

רב נוה מונסון, ארה"ק
הרב יואל סויסא

רב הישוב כפר גבירול, ארה"ק
הרב שלמה מזרחי

רב העיר אוטרעכט, הולנד
הרב אריה לייב היינץ

רב העיר קמרובה, רוסיה
הרב דוד דה-ברעסער

רב ומקובל ירושלים, ארה"ק
הרב יוסף חיים ביטון

רב העיר אושן-סיטי, מרילנד, ארה"ב
הרב נועם כהן

רב באשדוד מלפנים, רב העיר נצרת עלית, ארה"ק
הרב אליהו אבוחצירא

רב העיר סאטן, אנגליא
הרב אברהם ישעיהו גראנער

רב העיר ריאו דה-ז'נרו, ברזיל
הרב יעקב  בלומנפלד

חבר לשכת הרבנות ראש העין, ארה"ק
הרב מנשה זכריהו

חבר לשכת הרבנות רמלה, ארה"ק
הרב יוסף כהן

ראש ישיבת רמת אביב ורב הקהילה, 
תל-אביב, ארה"ק
הרב יוסף גינזבורג

 רב ק"ק כפר ורדים, ארה"ק
הרב שלמה דניאל גולדפרב

רב קהילת ברסלב וראש כולל עבודת הקודש צפת, ארה"ק
הרב מסעוד גבאי

ראש ישיבת תו"ת ברינוא, צרפת
הרב יחיאל מנחם מענדל קלמנסון

יו"ר חברת "דוד המלך",  מזקני רבני תוניס
הרב ברוך חורי

רב קהילת יוצאי חבר העמים, טורונטו
הרב יוסף יצחק זלצמן

רב קהילת יוצאי רוסיה,  לוס אנג'לס
הרב נפתלי אסטולין

כבוד-קדושת אדמו“ר מנישכיז
הרב ישראל שטרן

רב שכונה א', באר שבע רב מועצה איזורית רמת נגב, ארה"ק
הרב מאיר סויסא

רב הישוב עתלית, ארה"ק
הרב שמעון אלמליח

רב היישוב מנחמיה, ארה"ק
הרב דוד חנניה ועקנין

רב ק"ק יוצאי גרוזיה ברמלה  וחבר נשיאות 
"אגודת רבני יהדות גרוזיה"
הרב בן-ציון מיכאלשוילי

רב יקטרינבורג ומחוז אוראל, חבר העמים
הרב עזריאל זליג אשכנזי

רב הישוב מורג, גוש-קטיף, ארה"ק
הרב יום טוב מנשה

רב העיר בלומינטון אינדיאנא
הרב יהושע הרצל צ'ינצלקר

ממונה מטעם כ”ק אד”ש מה”מ על מדינת 
עיראק; רב ומשפיע קהילת חב"ד חבל תענך

הרב  יצחק ידגר
רב העיר טשעליאבעסק  רוסיא

הרב מאיר הלוי קירש
ראש ישיבת "אור גבריאל" ירושלים, ארה"ק

הרב חי ברכץ
רב מרכז יקנעם, ארה"ק

הרב נועם דקל
שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח מנצ'סטר

הרב חיים הכהן פארו
רב ומורה הוראה בפריז

הרב יוסף יצחק פעווזנער
משפיע אנ"ש בירושלים, ארה"ק

הרב פנחס לייבוש הרצל

רב שכונת בית אליעזר, חדרה, ארה"ק
הרב אליהו אסולין

רב שכונת האירוסים, נתניה, ארה"ק
הרב מנחם מענדל חיים ברוך הלוי וולפא

רב שכונת התימנים, רחובות, ארה"ק
הרב ישי שרעבי

רב שכונה בגבעתיים, ארה"ק
הרב משה אהרון ברוידא

רב מושב גבעתי, ארה"ק
הרב אברהם חיים מזרחי

רב הישוב מרחביה, ארה"ק
הרב ברוך ליפקין    

רב הישוב פורת, ארה"ק
הרב מרדכי יצחקי

רב כפר ברוך והיוגב, ארה"ק
הרב אריה וועג

רב מושב ינוב, ארה"ק
הרב צמח אברהם

רב הישוב ברקת, ארה"ק
הרב סעדיה מעטוף

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א מלך המשיח, יפן
הרב בנימין אדרעי

מחבר ספר אותיות הרב, ד‘ מינים
ורב בית הכנסת חב“ד רמות ג‘, ארה“ק

הרב משה ווינר

רב בק"ק וינסן ושליח כ"ק אדמו"ר שליט"א 
מלך המשיח, צרפת

הרב יוסף טייב 
רב ומורה צדק בכנען, צפת, ארה"ק

הרב שלמה זלמן לבקיבקר 
רב בית הכנסת 'בית משיח' שיקאגו

הרב אליעזר טורין
רב בית הכנסת בית נחום ורב בתי הסוהר מרסיי, צרפת

הרב יוסף יצחק לאבקאוובסקי
רב קהילת הפרסים מילאנו, איטלי'ה

הרב לוי חזקי'ה 
רב ביהכנ“ס "אוהל דוד"  פונה, הודו

הרב בצלאל קופציק
רב ביהכנ"ס ויקטרברג  יהונסבורג,  ד. אפריקה

הרב יוסף בוימגרטן
רב קהילת יוצאי גרוזיה, ירושלים, ארה"ק

הרב רחמים רפאל ציקואשוילי
רב ביהכנ“ס "אוהל דבורה" מלבורן

הרב חיים צבי גרונער
רב ביהכנ"ס המרכזי כפר יונה

הרב נחמיה שמרלינג

רב העיר חמילנצקי, אוקראינה
הרב יהושוע רסקין

ראש כולל תפארת זקנים לוי יצחק ניו-הייבן
הרב בערל הלוי לוויטין

ראש ישיבת גדולה קאראקאס, ונצואלה
הרב אברהם לייב שוחאט

ראש ישיבת "אור תמימים" כפר-חב"ד ארה"ק
הרב שניאור זלמן גפני

ראש ישיבת בני שלמה, באר שבע, ארה"ק
הרב שלמה אמסלם

ראש ישיבת חסידי חב"ד צפת, ארה"ק
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב בנורוואד יוהנסבורג, דרום אפריקה
הרב מרדכי אברהם ישעי' הכהן ראדל

רב בגרינובל, צרפת 
הרב יחיא לחיאני

נארוואלק קאנעטיקייט, ארה"ב
הרב יהושע העכט

רב בית כנסת עדת ישראל נוסח האר"י מנצ'סטר
הרב אלכסנדר סענדר ליבעראוו 

רב בית הכנסת "בית מנחם" אבן יהודה, ארה"ק
הרב מנחם נוימן

שליח ראשי זלצבורג, אוסטריה
הרב דוד נוסבאום

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
סינסנטי אוהיו, ארה"ב

הרב שלום דובער קלמנסון
משפיע אנ"ש ירושלים, ארה"ק

הרב חיים מנחם טייכטל
משפיע בישיבת "אהלי תורה" ניו יורק

הרב פינחס קארף
משפיע בישיבת "תומכי תמימים" לידו, אנגליה

הרב חיים מילר
שליח ראשי למדינת ספרד

הרב יצחק גולדשטיין
משפיע אור מנחם חב"ד דרום אפריקה

הרב יוסף יצחק קסלמן
ראש ישיבת "בית אל" ירושלים, ארה"ק

הרב ניסים פרץ
ראש ישיבת "נחלי יצחק", נחלים, ארה"ק

הרב יוסף בא-גד
ראש כולל "עוז מאיר" ירושלים, ארה"ק

הרב אברהם קוט
ראש ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש, דרום אפריקא

הרב נועם וגנר

רב העיר נובוסיבירסק והמחוז
הרב שניאור זלמן זקלס

מנהל בית חב"ד "שערי בינה" פאריז, צרפת
הרב פנחס פאשטר

מנהל בית חב"ד לדוברי עברית לוס – אנג'לס, קאליפורניא
הרב אמיתי ימיני

בית חב"ד פרו
הרב שניאור זלמן בלומנפילד

שליח ומנהל ישיבת תו"ת וונציה, איטליה
הרב רחמים בנין

רב ביהכנ“ס וקהילת “בית רחמים“, ערד, ארה“ק
הרב אלעזר בקשי

רב קהילת "עץ חיים – ליובאוויטש ליאון, צרפת
הרב שמואל גורביץ 

רב “אוהל משה חברה תהילים“ פלטבוש
הרב משה חיים קארענבליט

רב ומנהל מוסדות חב"ד צ'ילי, דרום אמריקא
הרב מנשה פרמן

רב קהילת חב"ד הרצליה, ארה"ק
הרב ישראל הלפרין

רב העיר וולוגראד, רוסיא
הרב זלמן יפה

רב הישוב גבע כרמל, ארה"ק
הרב יוסף שלום דרעי

רב היישוב תלמי-יחיאל, ארה"ק
הרב אבינועם תעיזי

רב הישוב כפר אחים, ארה"ק
הרב שלמה ליפש

רב היישוב סתריה, ארה"ק
הרב יוסף יצחק קפלן

רב היישוב שתולים, ארה"ק
הרב זכריה כרמי

אב בית-דין הקהילה הגרוזינית וחבר 
ביה"ד הספרדי בוינה אוסטריא
הרב אברהם מיכאלשוילי

רב היישוב גן-נר, ארה"ק
הרב אבשלום קיל

רב מושב רינתי-ה, ארה"ק
הרב בנימין כהן

ממונה מטעם כ”ק אד”ש מה”מ על מדינת תימן, 
ומלפנים רב מושב תענך, ארה"ק

הרב זכריה גורי )זצ”ל(
רב ומו"צ בנתיבות, ארה"ק

הרב אברהם יפרח
חבר לשכת הרבנות טבריה, ארה"ק

הרב דב טייכמן

ראש ישיבת ראשל"צ – כפר-חב"ד, ארה"ק
הרב ברוך בליז'ינסקי

ראש ישיבת חסידי חב"ד חיפה ארה"ק
הרב מנחם מענדל ווילשאנסקי

רב בברדיצ'ב חבר העמים
הרב שמואל פלאטקין 

רב בקווינס, ארה"ב
הרב שרגא בראווד

רב בבנימינה, ארה"ק
הרב יהושע אדוט

משפיע בירושלים ובצפת, ארה"ק
הרב יוסף יצחק אופן

בית מנחם מענדל ווסטון, ארה"ב
הרב משה גורקאו

רב בית הכנסת בראשון לציון, ארה"ק
הרב חנן כוחונובסקי

רב קהילת אור אביב מרסיי, צרפת
הרב עמנואל טובנבלאט

רב ביהכנ"ס 'אור המאיר', רחובות, ארה"ק
הרב אליהו שטרן

רב הישוב כרם-בן-זמרה
הרב שלמה ממן

רב ביהכנ“ס "סנטר" בופלו
הרב שמריהו חריטונוב

רב ביהכנ“ס "בית מנחם" רסיפי, ברזיל
הרב יוסף בן-זכרי

רב קהילת יוצאי ארגנטינה, ירושלים, ארה"ק
הרב שאול אליטוב

רב קהילת חב"ד עכו
הרב נתן אוירכמן

רב קהילת חב"ד אלעד
הרב דניאל גרבסקי

רב ביהכנ“ס "שערי גאולה" קרית גת
הרב מאיר מאירי

חבר לשכת הרבנות אור-יהודה, ארה"ק
הרב יעקב אדרעי

מנהל בית חב"ד מירטל ביטש, דרום קרולינה
הרב דורון חיים אייזנמן

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח סרסל, צרפת
הרב יעקב ביטון

משפיע ישיבת אהלי מנחם פאסטוויל איוה, ארה"ב
הרב יהושע זליג הכהן אראנאוו

משגיח ראשי בישיבת תו"ת ליובאוויטש המרכזית ניו-יורק
הרב יצחק שפרינגער

רב קהילת הרשב"י פורט לודרדיל, פלורידה
הרב דניאל שהינו 

רב קהילת יוצאי גרוזי'ה הילסייד, ניו גרז'י
הרב אהרון חן

רב ביהכ"נ והספריה החסידית ביתר עלית ארה"ק
הרב שאול רוזנבלט

הרב הראשי למדינת בוליביא, דרום אמריקה
הרב  יוסף שמעון הכהן סמיערק

רב בית הכנסת "אהבת ישראל" עכו, ארה"ק
הרב שמשון פיזם

רב קהילת יוצאי אירן ורב שכונת מרכז כפר סבא, ארה"ק
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ"ס "משכן ישראל", מעלות, ארה"ק
הרב יגאל כספי

רב ביהכנ"ס "פרנקלס שול" ברוקלין 
הרב משה ניסן וולבוסקי

רב קהילת חב"ד נס ציונה, ארה"ק
הרב שגיא הר – שפר

רב העיר אדעלעיד, אוסטרליה
הרב יוסף ענגעל

רב ביהכנ“ס בית"מנחם מענדל"  מונטפלייר, צרפת
הרב פרץ פרטוש

רב ברידזפארט קאנעקטיקאל, ארה"ב
הרב שלום דובער שטאק

רב ברוסטוב, חבר העמים, רוסיא
הרב אלישיב הכהן קפלון

קאלאגרי אלברטה, קנדה
הרב מנחם מענדל מטוסוב

ישיבת המקובלים ירושלים ,ארה"ק
הרב יעקב דוד שכטר

רב בית-הכנסת 'אהל ישראל', רחובות, ארה"ק
הרב אליהו גבאי

רב בית כנסת מחזיקי הדת, שיקאגו
הרב דוד וולפמאן

רב קהילת קודש שבט אחים ברוקלין
הרב יאשיהו שאמע

רב קהילת אהבת אחים ברוקלין
הרב אליהו עקיבא דיוויק

רב בתי הכנסת קרית חתני פרס נובל, ראשון-לציון, ארה"ק
הרב אריאל גורן 

רב בית הכנסת המעונות אוניברסיטת ת"א ומחבר ספרי הלכה
הרב ירוחם פישל הלוי גייקובס 

רב בית הכנסת "טללי אורות" ומורה צדק בראש העין, ארה"ק
הרב ליאור רוזנבוים 

בית חב"ד פדיזסט פאולו ברזיל
הרב שניאור זלמן סלונים

מנהל ועד ישיבת תות"ל פאולו, ברזיל
הרב נח גאנזבורג

מנהל בית-חב"ד קיטסלאנאו – 
וואנקובער, קנדה

הרב אליעזר ליפמאן דובראווסקי

מנהל בית חב"ד ובי"ס גבוה בית חנה 
שעוויאט, קאליפורניא

הרב אהרון בעגון
שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח מזכרת בתיה, ארה"ק

הרב אריה גרינברג
ראש כולל "שושן מאיר" עמנואל, ארה"ק

הרב מאיר שמעון דרורי
משיב בליובאוויטשער ישיבה, דניו-יורק

הרב שמואל חיים בלומינג
ראש ישיבת תו"ת ליובאוויטש, מוסקבה, רוסיא

הרב משה הויכברג
רב בתי הסוהר וואסטער, מסטשוסטס

הרב יעקב יצחק בלאטנער
רב באסטנה, קאזחסטן

הרב יהודה קובלקין
קהילת יוצאי צרפת – ירושלים, ארה“ק

הרב יצחק חביב

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
אובערוויליע, צרפת

הרב מאיר שמחה קלמנסון

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
מירטל ביטש דרום קרוליינה

הרב יוסף יצחק נפרסטק
רב בית חב"ד  ס. פאולו ברזיל

הרב יוסף שילדקרויט
מנהל בית חב"ד דלינדהוכסט קיו
הרב אלכסנדר מענדל קארלעבך

רב ראשי דמדינת גרוזי’ 
הרב אברהם ד.מ. מיכאלשוילי

רב בז'פרוז'ה, אוקריינא
הרב נחום חיים ערנטריי

רב אוניברסיטת מנהטן, נ.י.
הרב אליהו כהן

רב באורנבורג, רוסיה
הרב גואל ישראל מיירס

רב במנצ'סטר, אינדיאנה
הרב אריה לייב דודאוויץ

רב מורה הוראה ברוקלין, ניו-יארק
הרב נטע קופרמן

רב בסימפרופל, אוקראינא
הרב יצחק מאיר הכהן ליפשיץ

רב העיר קלינינגרבד, רוסיא
הרב דוד שועדיק

ראש ישיבת "בית מנחם" ירושלים, ארה"ק
הרב גרשון מנחם מענדל אבצן

רב העיר יערעוואן, ארמניה, חבר העמים
הרב מאיר בורשטיין

רב בבולוניה, איטליא
הרב אליהו דוד הכהן בארענשטיין

מורה צדק בקראון הייטס, ברוקלין, ניו יארק
הרב שמעון חיריק

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח פושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, לוס אנג'לס, קליפורניא
הרב ישעי'ה בערקאביץ'

ראש ישיבת “מאור מנחם“ רחובות
הרב חיים אהרון

רב בית חב"ד מילבייסין , ניו-יארק, ארה"ב
הרב יהודה פרידמן

מנהל בית חב"ד פלטבוש, ניו-יארק, ארה"ב
הרב שניאור זלמן ליברוב

מנהל בית חב"ד ווירג'יניא ביטש
הרב אהרון מרגולין

רב שכונת ק. משה רחובות, ארה"ק
הרב שמעון שאער

רב רובע 4 פריז
הרב יוסף מרגי

רב שכונת בן גוריון, לוד, ארה"ק
הרב נפתלי ועקנין

רב שכונת יד התשעה הרצליה, ארה"ק
הרב יוסף יעקב נקי

רב שכונת עמידר, נהריה, ארה"ק
הרב שמעון גרליק

רב קהילת חב“ד אופקים
הרב ישראל הרשקוביץ

רב הישוב בלפוריה, ארה“ק
הרב נועם ברטוב

רב היישוב ניר-צבי, ארה"ק
הרב יהונתן בנימין הלוי בורגן )זצ”ל(

רב ישובי גליל תחתון, ארה"ק
הרב יוסף חיים רוזנבלט

ראש ישיבת תפארת בחורים סיגייט, ניו-יורק
הרב אברהם ליפסקר

רב העיר בבריאנסק, רוסיא
הרב יצחק רויטמן

שליח ראשי וינה, אוסטריה,
הרב יעקב יוסף בידרמן

רב קהילת יוצאי אירן ורב ביהכנ"ס 
"זכור ליוסף", נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב קהילה בקנסינגטון ניו־יורק
הרב משה חיים לוין

רב קהילת יוצאי גרוזיה  ש. חב"ד, לוד, ארה"ק
הרב יצחק מיכאלשוילי

רב קהילת יוצאי חבר העמים פיירלנד ניו ג'רסי
הרב חיים דובער זלצמן

רב בכיר בשב"ס  )גוש דרום( 
הרב מיכאל מלכא

רב קהילת חב“ד עמנואל, ארה“ק
הרב יהודה אלחרר

רב קהילת "עזרת אחים" ניס, צרפת
הרב יוסף יצחק פינסון

רב שכונה במגדל העמק, ארה"ק
הרב דוד אסייג

רב ביהכנ“ס "בני ישראל" ווייסר, ניו ג'רסי
הרב יוסף צבי קרליבך

רב שכונת רמת יוסף, בת ים, ארה"ק
הרב משה חזן

רב מוס‘ ברית אברהם וביה“כ שומרי תורה 
אוהלי י“י, רג‘ו־פארק, ניו
הרב מרדכי קנלסקי

מנהל צא"ח מיאמי ביטש
הרב צבי ברקוביץ

חבר הבית דין צדק עמנואל, ארה"ק
הרב חיים קיז'נר

מרכז לצעירים חב"ד, ארגנטינה
הרב שלמה לוי

מנהל בית חב"ד בענטלי, אוסטרליא
הרב מנחם מענדל ראסקין

רב בית הכנסת "חומאני עלוש" צפת, ארה"ק
הרב רחמים עמרוסי 

רב מושב עזריאל, ארה"ק
הרב יוסף יצחק תעיזי

מנהל בית חב"ד קרעטיי, צרפת
הרב חיים מלול

רב ביהכנ“ס  וקהילת "בית רחמים", ערד, ארה"ק
הרב רפאל בוסי

רב ביהכ“נ קיסטון גו‘איש סנטר, צפון מיאמי
הרב דניאל גרין

שליח ראשי - דיזו‘ן, צרפת
הרב חיים סלונים

ראש ישיבת חב”ד באר שבע, אה”ק
הרב מנחם הכהן כהן

רב קהילת הבוכרים וביהכ”נ “שערי מתתיהו”, רחובות, אה”ק
הרב יונתן בורוכוב

שליח כ”ק אד”ש מה”מ לטפפה, פלורידה
הרב אליעזר ריבקין

שליח כ”ק אד”ש מה”מ לפרפניון, צרפת
הרב חיים מרדכי פעווזנער

רב ושליח באיי הים פרצת - האיים הקאריביים
הרב דוד אליהו פרטוש

רב ק”ק קארסטין, אוקראינא
הרב אהרן ליב ברגר 

רב מושב אדרת - משמר השבעה, ארה"ק
הרב מיכאל מויאל

מנהל בית חב"ד פיליפינים )מנילה(
הרב יוסף יצחק הלוי לוי

מנהל בית חב”ד ורב ביהכ”נ “היכל חנה, חיפה, אה”ק
הרב משה דב גינזבורג

רב ביהכ”נ “בית התלמוד”, מילאנו, איטליא
הרב צמח דוד שלום מזרחי

רב ביהמ”ד “זגייאר־דרנה”, נתני’, אה”ק
הרב עמוס גואטה

כבוד קדושת אדמו”ר מליובאוויטש בשיחת קודש שבת פרשת שופטים ה’תנש”א קובע קביעה הלכה למעשה שיש לדורנו זה נביא וחייבים לשמוע בקולו, וכפי שנפסק ברמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ז. 
וזה לשונו הקדוש: . . צריכים לפרסם לכל אנשי הדור, שזכינו שהקדוש־ברוך־הוא בחר ומינה בעל בחירה, שמצד עצמו הוא שלא בערך נעלה מאנשי הדור, שיהי' ה"שופטיך” וה"יועציך” ונביא

הדור, שיורה הוראות ויתן עצות בנוגע לעבודת כל בני ישראל . . עד הנבואה העיקרית – הנבואה ש"לאלתר לגאולה” ותיכף ומיד ממש "הנה זה )משיח( בא”. עד־כאן־לשונו־הקדוש בשיחה הנ”ל.
בשיחת קודש פר’ וירא ה’תשנ”ב אומר כבוד־קדושת אדמו”ר: . . בימינו אלו נתבטלו כל המניעות והעיכובים כו’, וכיון שכן, ישנה )לא רק המציאות דמשיח, אלא( גם ההתגלות דמשיח,

ועכשיו צריכים רק לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש”. עד־כאן־לשונו־הקדוש.
בשיחת קודש פר' משפטים ה’תשנ”ב אומר כבוד־קדושת אדמו”ר: . . וכן הפסק דין של הרבנים ומורי הוראה בישראל שהגיע זמן הגאולה, "יעמוד מלך מבית דוד וכו’, בחזקת שהוא משיח”,

ועוד הוסיף על פסק־דין הנ”ל את המילים: ועד להמעמד ומצב ד"הרי זה משיח בודאי”, ובשיחה זו רמז הרבי בצורה ברורה על היותו מלך המשיח.
הרינו קובעים בזה פסק הלכה על־פי דין תורתנו הקדושה – מבוסס על ההלכה שברמב”ם פרק ז’ הלכות יסודי התורה הלכה א’, פרק ט’ הלכה ב’ ופרק י’ הלכה א’ – שכבוד קדושת אדמו”ר מלך המשיח יש לו דין נביא.

ומפורש בשיחותיו הקדושות שמרמז על עצמו שהוא נביא, ומובן משיחותיו הקדושות שהוא הוא המלך המשיח, וכן עודד שירת "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד”, 
וכבר אמר לעיני כל ישראל ולעיני כל העולם דברים העתידים להיות ובאו דבריו ונתקיימו במילואם ב'מלחמת ששת הימים’ וב'מלחמת המפרץ’ ועוד ועוד

ועל כן מחוייבים אנו לשמוע לכל אשר יאמר לנו, מגדר החיוב לשמוע לדברי הנביא, ובכלל זה – שהוא המלך המשיח ויתגלה אלינו מיד ממש.

ב”ה, ערב ראש השנה ה’תשנ”ח - ז’ אדר ה’תש”ע

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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רב גבעת משה וראש כולל חזון יעקב, 
ירושלים, ארה"ק

הרב יעקב יוסף )בהגר"ע(
אב בית-דין באר שבע ורב בירושלים, 

הרב אליהו אברג'ל
זקן וחבר בית-דין רבני חב"ד, ארה"ק

הרב דוד חנזין )זצ"ל(
סגן יו"ר אגודת הרבנים – ארה"ב
הרב שניאור זלמן גורארי' )זצ"ל(

חבר בית-דין צדק ומרא דאתרא קראון 
הייטס, ברוקלין, ניו יארק

הרב יהודה קלמן מארלאו )זצ"ל(
רב ומד"א כפר חב"ד וחבר ביה"ד רבני חב"ד – ארה"ק

הרב מרדכי ש. אשכנזי
ראש מוסדות 'רב פעלים' נתיבות, ארה"ק

הרב יורם אברג'ל 
זקן רבני חב"ד – ארה"ב וקנדה וראב"ד מאנטריאול, קנדה

הרב יצחק הכהן הענדל
ראש ישיבות צאנז וחבר הנהלת 'מפעל הש"ס'

הרב אליהו שמואל שמרלר
כבוד-קדושת האדמו"ר מפינסק קרלין

הרב אהרן הכהן רוזנפלד )זצ"ל(
כבוד-קדושת האדמו"ר מנדבורנא
הרב אהרון יחיאל לייפער )זצ"ל(

גאון, חסיד ואיש מסירות נפש – בני ברק, 
ארה"ק

הרב זלמן לייב אסטולין )זצ"ל(

אב"ד ורב ראשי ק"ק שערי ציון ועדות 
המזרח, ברוקלין

הרב שאול יעקב קצין
אב בית-דין חיפה, ארה"ק

הרב גדליה אקסלרוד
הרב הראשי למדינת רוסיא

הרב בערל לאזאר
זקן רבני חב"ד בארה"ק ורב קהילת חב"ד תל-אביב, ארה"ק

הרב משה אשכנזי )זצ”ל(
כבוד-קדושת האדמו"ר מזידשטוב, ארה"ב

 הרב אשר ישעיה אייכנשטיין
חבר בד"ץ סידני, אוסטרליא

הרב יהורם אולמן

רב העיר קרית ביאליק, ארה"ק
וחתנא דבי נשיאה הצדיק רבי מאיר אבוחצירה זצוקלל“ה

הרב עמינדב מכלוף קריספין
ראב”ד רבני ליובאוויטש, צרפת

הרב מרדכי בלינוב

חבר בית-דין צדק ומרא דאתרא קראון הייטס, 
ברוקלין, ניו יארק

הרב אהרון יעקב שוויי
ראב“ד נווה אחיעז בני-ברק, ארה“ק 

הרב משה יעקב וויס

מרא דאתרא קהילת קודש "בית תורה" 
ברוקלין, ניו יארק

הרב זבולון ליברמן 

רב קהילת חב"ד רחובות 
וחבר ביה"ד רבני חב“ד – ארה"ק

הרב מנחם מענדל גלוכובסקי
רב הישוב יסודות, ארה"ק

הרב דוד בן ציון קליין
רב לב השרון ובני ציון ויו"ר הרבנים בהתיישבות, ארה"ק

הרב אשר זמל
דיין וחבר בית-הדין וראש ישיבת תות"ל, בראזיל

הרב שמאי ענדע
כבוד-קדושת האדמו"ר מלוקווע ולבורז'

הרב צבי הכהן טורנהיים )זצ"ל(
רב ישובי מעלה יוסף, ארה"ק

הרב מכלוף ועקנין
הרב הראשי למדינת טשקנט

הרב אבא דוד גורביץ
הרב הראשי למדינת מולדביא ורב העיר דקישינוב

הרב זלמן הכהן אבעלסקי
הרב הראשי ללטביא ורב העיר ריגא 

הרב נתן נטע הכהן ברכהן )זצ"ל(
רב ראשי דמדינת באדן, וירטנברג, גרמניא

הרב חיים נפתלין )זצ“ל(

אב בית-דין מעלבורן, אוסטרליא
הרב שלום דובער הכהן גוטניק 

רב שכונת קרית אליעזר, חיפה, ארה"ק
הרב דוד אבוחצירא

ראב"ד דפעטערסאן ניו ג'רסי וחבר "אגודת הרבנים" דארה"ב
הרב מאיר גרינברג )זצ”ל(

הרב הראשי למדינת קאזחסטאן
הרב ישעי'ה הכהן

רב ק"ק בני ישראל לינדען הייטס ומנהל 
איגוד הרבנים

הרב גרשון טעננבוים
רב העיר קרית-מלאכי, ארה"ק
הרב ישראל גרשטנקורן )זצ"ל(

יו"ר אגו"ח רוסיה ורב ביהכנ“ס בלשייא ברודניא, מוסקבא
הרב יצחק קוגן

רב ראשי ליהודי יוצאי גרוזיה
חכם רפאל אלאשוילי )זצ"ל(

רב, מורה צדק וראש ישיבת "עטרת 
צדיקים", בני ברק, ארה"ק

הרב יונה לייב לבל

דיין ומורה-צדק בלאוואל וחבר בד"ץ 
מאנטריאול, קנדה

הרב דוד רפאל באנון

אב בית-דין הקהילה הבוכרית וחבר ביה"ד הספרדי 
בוינה, אוסטריא

הרב יצחק ניאזוב

רב העיר קרית-ים, ארה"ק
הרב יוסף הלוי אברקי 

רב העיר חולון, ארה"ק
הרב יוחנן גור-אריה 

ראש ישיבת "עוד יוסף חי" שכם וחברון, ארה"ק
הרב יצחק פייוויש גינזבורג

רב העיר קרית-גת, ארה"ק
הרב משה הבלין

רב העיר יהוד, ארה"ק
הרב שלמה טובים

הרב הראשי לצפון מדינת צרפת וחבר 'ועד הרבנים צרפת'
הרב אליהו דהאן

רב העיר חדרה, ארה"ק
הרב שמעון ביטון

רב קהילת חב"ד יבנה  ורב אזורי גדרות, ארה"ק
הרב יחיאל גברא

רב קהילת חב"ד לוד, ארה"ק
הרב ברוך יורקוביץ

רב קהילת יוצאי גרוזיה נחה"ח  וחבר נשיאות 
"אגודת רבני יהדות גרוזיה"

חכם משה מיכאלשוילי

אב בית-דין ושליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
בקהילת קודש מילאנו, איטליא

הרב גרשון מענדל גרליק 

רב הישובים נאות הכיכר ועין תמר, ארה"ק
הרב יעקב מנדלסון 

רב אזורי, חבל מודיעין, ארה"ק
הרב שלום מעטוף

רב ישובי מרום הגליל, ארה"ק
הרב יוסף אלמשעלי

חבר לשכת הרבנות עכו, ארה"ק
הרב שלמה יצחק פראנק

רב העיר חצור הגלילית, ארה"ק
הרב מרדכי דיעי

רב העיר זיטומיר, אוקראינא
הרב שלמה וילהלם 

רב העיר דנייפרופטרובסק והמחוז, חבר העמים
הרב שמואל קמינצקי 

אב בית-דין דק"ק אייווי היל, נוארק, ניו ג'רסי
הרב שמואל פסח בוגומילסקי 

רב העיר רמת ישי, ארה"ק
הרב יוסף יצחק וולוסוב 

רב קהילת חב"ד מגדל העמק
הרב ישראל יוסף הכהן הנדל

רב העיר נצרת-עילית, ארה"ק
הרב ישעיה הרצל

כבוד-קדושת האדמו“ר מביאלא
הרב יעקב מנחם רבינוביץ

רב קהילת חב"ד בנתיבות וחתן הצדיק 
ה"בבא סאלי", ארה"ק

הרב ישר אדרעי
רב קהילת חב"ד קרית שמואל

הרב יגאל פיזם
רב ביהכנ“ס חב"ד קרית – גת
הרב שלום דובער הלוי וולפא 

רב קהילת ומוסדות חב”ד, מלבורן אוסטרלי’
הרב צבי הירש טלזנר

רב דקהילת הספרדים במילאנו, איטליא
הרב ישועה חדד

חבר ב'איגוד הרבנים ארה"ב וקנדה'
הרב יצחק העכט

רב דק"ק "בני יחיאל אשכנז" ברייטן, ברוקלין, ניו יארק
הרב שלום מענדל סימפסון 

רב היישוב בית דגן וראש השוחטים ירושלים, 
הרב ששון גריידי

רב שכונת גילה, ירושלים, ארה"ק
הרב משה בן אבו 

רב אזורי חוף הכרמל, ארה"ק
גבריאל סוראני

רב נוה מונסון, ארה"ק
הרב יואל סויסא

רב הישוב כפר גבירול, ארה"ק
הרב שלמה מזרחי

רב העיר אוטרעכט, הולנד
הרב אריה לייב היינץ

רב העיר קמרובה, רוסיה
הרב דוד דה-ברעסער

רב ומקובל ירושלים, ארה"ק
הרב יוסף חיים ביטון

רב העיר אושן-סיטי, מרילנד, ארה"ב
הרב נועם כהן

רב באשדוד מלפנים, רב העיר נצרת עלית, ארה"ק
הרב אליהו אבוחצירא

רב העיר סאטן, אנגליא
הרב אברהם ישעיהו גראנער

רב העיר ריאו דה-ז'נרו, ברזיל
הרב יעקב  בלומנפלד

חבר לשכת הרבנות ראש העין, ארה"ק
הרב מנשה זכריהו

חבר לשכת הרבנות רמלה, ארה"ק
הרב יוסף כהן

ראש ישיבת רמת אביב ורב הקהילה, 
תל-אביב, ארה"ק
הרב יוסף גינזבורג

 רב ק"ק כפר ורדים, ארה"ק
הרב שלמה דניאל גולדפרב

רב קהילת ברסלב וראש כולל עבודת הקודש צפת, ארה"ק
הרב מסעוד גבאי

ראש ישיבת תו"ת ברינוא, צרפת
הרב יחיאל מנחם מענדל קלמנסון

יו"ר חברת "דוד המלך",  מזקני רבני תוניס
הרב ברוך חורי

רב קהילת יוצאי חבר העמים, טורונטו
הרב יוסף יצחק זלצמן

רב קהילת יוצאי רוסיה,  לוס אנג'לס
הרב נפתלי אסטולין

כבוד-קדושת אדמו“ר מנישכיז
הרב ישראל שטרן

רב שכונה א', באר שבע רב מועצה איזורית רמת נגב, ארה"ק
הרב מאיר סויסא

רב הישוב עתלית, ארה"ק
הרב שמעון אלמליח

רב היישוב מנחמיה, ארה"ק
הרב דוד חנניה ועקנין

רב ק"ק יוצאי גרוזיה ברמלה  וחבר נשיאות 
"אגודת רבני יהדות גרוזיה"
הרב בן-ציון מיכאלשוילי

רב יקטרינבורג ומחוז אוראל, חבר העמים
הרב עזריאל זליג אשכנזי

רב הישוב מורג, גוש-קטיף, ארה"ק
הרב יום טוב מנשה

רב העיר בלומינטון אינדיאנא
הרב יהושע הרצל צ'ינצלקר

ממונה מטעם כ”ק אד”ש מה”מ על מדינת 
עיראק; רב ומשפיע קהילת חב"ד חבל תענך

הרב  יצחק ידגר
רב העיר טשעליאבעסק  רוסיא

הרב מאיר הלוי קירש
ראש ישיבת "אור גבריאל" ירושלים, ארה"ק

הרב חי ברכץ
רב מרכז יקנעם, ארה"ק

הרב נועם דקל
שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח מנצ'סטר

הרב חיים הכהן פארו
רב ומורה הוראה בפריז

הרב יוסף יצחק פעווזנער
משפיע אנ"ש בירושלים, ארה"ק

הרב פנחס לייבוש הרצל

רב שכונת בית אליעזר, חדרה, ארה"ק
הרב אליהו אסולין

רב שכונת האירוסים, נתניה, ארה"ק
הרב מנחם מענדל חיים ברוך הלוי וולפא

רב שכונת התימנים, רחובות, ארה"ק
הרב ישי שרעבי

רב שכונה בגבעתיים, ארה"ק
הרב משה אהרון ברוידא

רב מושב גבעתי, ארה"ק
הרב אברהם חיים מזרחי

רב הישוב מרחביה, ארה"ק
הרב ברוך ליפקין    

רב הישוב פורת, ארה"ק
הרב מרדכי יצחקי

רב כפר ברוך והיוגב, ארה"ק
הרב אריה וועג

רב מושב ינוב, ארה"ק
הרב צמח אברהם

רב הישוב ברקת, ארה"ק
הרב סעדיה מעטוף

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א מלך המשיח, יפן
הרב בנימין אדרעי

מחבר ספר אותיות הרב, ד‘ מינים
ורב בית הכנסת חב“ד רמות ג‘, ארה“ק

הרב משה ווינר

רב בק"ק וינסן ושליח כ"ק אדמו"ר שליט"א 
מלך המשיח, צרפת

הרב יוסף טייב 
רב ומורה צדק בכנען, צפת, ארה"ק

הרב שלמה זלמן לבקיבקר 
רב בית הכנסת 'בית משיח' שיקאגו

הרב אליעזר טורין
רב בית הכנסת בית נחום ורב בתי הסוהר מרסיי, צרפת

הרב יוסף יצחק לאבקאוובסקי
רב קהילת הפרסים מילאנו, איטלי'ה

הרב לוי חזקי'ה 
רב ביהכנ“ס "אוהל דוד"  פונה, הודו

הרב בצלאל קופציק
רב ביהכנ"ס ויקטרברג  יהונסבורג,  ד. אפריקה

הרב יוסף בוימגרטן
רב קהילת יוצאי גרוזיה, ירושלים, ארה"ק

הרב רחמים רפאל ציקואשוילי
רב ביהכנ“ס "אוהל דבורה" מלבורן

הרב חיים צבי גרונער
רב ביהכנ"ס המרכזי כפר יונה

הרב נחמיה שמרלינג

רב העיר חמילנצקי, אוקראינה
הרב יהושוע רסקין

ראש כולל תפארת זקנים לוי יצחק ניו-הייבן
הרב בערל הלוי לוויטין

ראש ישיבת גדולה קאראקאס, ונצואלה
הרב אברהם לייב שוחאט

ראש ישיבת "אור תמימים" כפר-חב"ד ארה"ק
הרב שניאור זלמן גפני

ראש ישיבת בני שלמה, באר שבע, ארה"ק
הרב שלמה אמסלם

ראש ישיבת חסידי חב"ד צפת, ארה"ק
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב בנורוואד יוהנסבורג, דרום אפריקה
הרב מרדכי אברהם ישעי' הכהן ראדל

רב בגרינובל, צרפת 
הרב יחיא לחיאני

נארוואלק קאנעטיקייט, ארה"ב
הרב יהושע העכט

רב בית כנסת עדת ישראל נוסח האר"י מנצ'סטר
הרב אלכסנדר סענדר ליבעראוו 

רב בית הכנסת "בית מנחם" אבן יהודה, ארה"ק
הרב מנחם נוימן

שליח ראשי זלצבורג, אוסטריה
הרב דוד נוסבאום

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
סינסנטי אוהיו, ארה"ב

הרב שלום דובער קלמנסון
משפיע אנ"ש ירושלים, ארה"ק

הרב חיים מנחם טייכטל
משפיע בישיבת "אהלי תורה" ניו יורק

הרב פינחס קארף
משפיע בישיבת "תומכי תמימים" לידו, אנגליה

הרב חיים מילר
שליח ראשי למדינת ספרד

הרב יצחק גולדשטיין
משפיע אור מנחם חב"ד דרום אפריקה

הרב יוסף יצחק קסלמן
ראש ישיבת "בית אל" ירושלים, ארה"ק

הרב ניסים פרץ
ראש ישיבת "נחלי יצחק", נחלים, ארה"ק

הרב יוסף בא-גד
ראש כולל "עוז מאיר" ירושלים, ארה"ק

הרב אברהם קוט
ראש ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש, דרום אפריקא

הרב נועם וגנר

רב העיר נובוסיבירסק והמחוז
הרב שניאור זלמן זקלס

מנהל בית חב"ד "שערי בינה" פאריז, צרפת
הרב פנחס פאשטר

מנהל בית חב"ד לדוברי עברית לוס – אנג'לס, קאליפורניא
הרב אמיתי ימיני

בית חב"ד פרו
הרב שניאור זלמן בלומנפילד

שליח ומנהל ישיבת תו"ת וונציה, איטליה
הרב רחמים בנין

רב ביהכנ“ס וקהילת “בית רחמים“, ערד, ארה“ק
הרב אלעזר בקשי

רב קהילת "עץ חיים – ליובאוויטש ליאון, צרפת
הרב שמואל גורביץ 

רב “אוהל משה חברה תהילים“ פלטבוש
הרב משה חיים קארענבליט

רב ומנהל מוסדות חב"ד צ'ילי, דרום אמריקא
הרב מנשה פרמן

רב קהילת חב"ד הרצליה, ארה"ק
הרב ישראל הלפרין

רב העיר וולוגראד, רוסיא
הרב זלמן יפה

רב הישוב גבע כרמל, ארה"ק
הרב יוסף שלום דרעי

רב היישוב תלמי-יחיאל, ארה"ק
הרב אבינועם תעיזי

רב הישוב כפר אחים, ארה"ק
הרב שלמה ליפש

רב היישוב סתריה, ארה"ק
הרב יוסף יצחק קפלן

רב היישוב שתולים, ארה"ק
הרב זכריה כרמי

אב בית-דין הקהילה הגרוזינית וחבר 
ביה"ד הספרדי בוינה אוסטריא
הרב אברהם מיכאלשוילי

רב היישוב גן-נר, ארה"ק
הרב אבשלום קיל

רב מושב רינתי-ה, ארה"ק
הרב בנימין כהן

ממונה מטעם כ”ק אד”ש מה”מ על מדינת תימן, 
ומלפנים רב מושב תענך, ארה"ק

הרב זכריה גורי )זצ”ל(
רב ומו"צ בנתיבות, ארה"ק

הרב אברהם יפרח
חבר לשכת הרבנות טבריה, ארה"ק

הרב דב טייכמן

ראש ישיבת ראשל"צ – כפר-חב"ד, ארה"ק
הרב ברוך בליז'ינסקי

ראש ישיבת חסידי חב"ד חיפה ארה"ק
הרב מנחם מענדל ווילשאנסקי

רב בברדיצ'ב חבר העמים
הרב שמואל פלאטקין 

רב בקווינס, ארה"ב
הרב שרגא בראווד

רב בבנימינה, ארה"ק
הרב יהושע אדוט

משפיע בירושלים ובצפת, ארה"ק
הרב יוסף יצחק אופן

בית מנחם מענדל ווסטון, ארה"ב
הרב משה גורקאו

רב בית הכנסת בראשון לציון, ארה"ק
הרב חנן כוחונובסקי

רב קהילת אור אביב מרסיי, צרפת
הרב עמנואל טובנבלאט

רב ביהכנ"ס 'אור המאיר', רחובות, ארה"ק
הרב אליהו שטרן

רב הישוב כרם-בן-זמרה
הרב שלמה ממן

רב ביהכנ“ס "סנטר" בופלו
הרב שמריהו חריטונוב

רב ביהכנ“ס "בית מנחם" רסיפי, ברזיל
הרב יוסף בן-זכרי

רב קהילת יוצאי ארגנטינה, ירושלים, ארה"ק
הרב שאול אליטוב

רב קהילת חב"ד עכו
הרב נתן אוירכמן

רב קהילת חב"ד אלעד
הרב דניאל גרבסקי

רב ביהכנ“ס "שערי גאולה" קרית גת
הרב מאיר מאירי

חבר לשכת הרבנות אור-יהודה, ארה"ק
הרב יעקב אדרעי

מנהל בית חב"ד מירטל ביטש, דרום קרולינה
הרב דורון חיים אייזנמן

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח סרסל, צרפת
הרב יעקב ביטון

משפיע ישיבת אהלי מנחם פאסטוויל איוה, ארה"ב
הרב יהושע זליג הכהן אראנאוו

משגיח ראשי בישיבת תו"ת ליובאוויטש המרכזית ניו-יורק
הרב יצחק שפרינגער

רב קהילת הרשב"י פורט לודרדיל, פלורידה
הרב דניאל שהינו 

רב קהילת יוצאי גרוזי'ה הילסייד, ניו גרז'י
הרב אהרון חן

רב ביהכ"נ והספריה החסידית ביתר עלית ארה"ק
הרב שאול רוזנבלט

הרב הראשי למדינת בוליביא, דרום אמריקה
הרב  יוסף שמעון הכהן סמיערק

רב בית הכנסת "אהבת ישראל" עכו, ארה"ק
הרב שמשון פיזם

רב קהילת יוצאי אירן ורב שכונת מרכז כפר סבא, ארה"ק
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ"ס "משכן ישראל", מעלות, ארה"ק
הרב יגאל כספי

רב ביהכנ"ס "פרנקלס שול" ברוקלין 
הרב משה ניסן וולבוסקי

רב קהילת חב"ד נס ציונה, ארה"ק
הרב שגיא הר – שפר

רב העיר אדעלעיד, אוסטרליה
הרב יוסף ענגעל

רב ביהכנ“ס בית"מנחם מענדל"  מונטפלייר, צרפת
הרב פרץ פרטוש

רב ברידזפארט קאנעקטיקאל, ארה"ב
הרב שלום דובער שטאק

רב ברוסטוב, חבר העמים, רוסיא
הרב אלישיב הכהן קפלון

קאלאגרי אלברטה, קנדה
הרב מנחם מענדל מטוסוב

ישיבת המקובלים ירושלים ,ארה"ק
הרב יעקב דוד שכטר

רב בית-הכנסת 'אהל ישראל', רחובות, ארה"ק
הרב אליהו גבאי

רב בית כנסת מחזיקי הדת, שיקאגו
הרב דוד וולפמאן

רב קהילת קודש שבט אחים ברוקלין
הרב יאשיהו שאמע

רב קהילת אהבת אחים ברוקלין
הרב אליהו עקיבא דיוויק

רב בתי הכנסת קרית חתני פרס נובל, ראשון-לציון, ארה"ק
הרב אריאל גורן 

רב בית הכנסת המעונות אוניברסיטת ת"א ומחבר ספרי הלכה
הרב ירוחם פישל הלוי גייקובס 

רב בית הכנסת "טללי אורות" ומורה צדק בראש העין, ארה"ק
הרב ליאור רוזנבוים 

בית חב"ד פדיזסט פאולו ברזיל
הרב שניאור זלמן סלונים

מנהל ועד ישיבת תות"ל פאולו, ברזיל
הרב נח גאנזבורג

מנהל בית-חב"ד קיטסלאנאו – 
וואנקובער, קנדה

הרב אליעזר ליפמאן דובראווסקי

מנהל בית חב"ד ובי"ס גבוה בית חנה 
שעוויאט, קאליפורניא

הרב אהרון בעגון
שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח מזכרת בתיה, ארה"ק

הרב אריה גרינברג
ראש כולל "שושן מאיר" עמנואל, ארה"ק

הרב מאיר שמעון דרורי
משיב בליובאוויטשער ישיבה, דניו-יורק

הרב שמואל חיים בלומינג
ראש ישיבת תו"ת ליובאוויטש, מוסקבה, רוסיא

הרב משה הויכברג
רב בתי הסוהר וואסטער, מסטשוסטס

הרב יעקב יצחק בלאטנער
רב באסטנה, קאזחסטן

הרב יהודה קובלקין
קהילת יוצאי צרפת – ירושלים, ארה“ק

הרב יצחק חביב

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
אובערוויליע, צרפת

הרב מאיר שמחה קלמנסון

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
מירטל ביטש דרום קרוליינה

הרב יוסף יצחק נפרסטק
רב בית חב"ד  ס. פאולו ברזיל

הרב יוסף שילדקרויט
מנהל בית חב"ד דלינדהוכסט קיו
הרב אלכסנדר מענדל קארלעבך

רב ראשי דמדינת גרוזי’ 
הרב אברהם ד.מ. מיכאלשוילי

רב בז'פרוז'ה, אוקריינא
הרב נחום חיים ערנטריי

רב אוניברסיטת מנהטן, נ.י.
הרב אליהו כהן

רב באורנבורג, רוסיה
הרב גואל ישראל מיירס

רב במנצ'סטר, אינדיאנה
הרב אריה לייב דודאוויץ

רב מורה הוראה ברוקלין, ניו-יארק
הרב נטע קופרמן

רב בסימפרופל, אוקראינא
הרב יצחק מאיר הכהן ליפשיץ

רב העיר קלינינגרבד, רוסיא
הרב דוד שועדיק

ראש ישיבת "בית מנחם" ירושלים, ארה"ק
הרב גרשון מנחם מענדל אבצן

רב העיר יערעוואן, ארמניה, חבר העמים
הרב מאיר בורשטיין

רב בבולוניה, איטליא
הרב אליהו דוד הכהן בארענשטיין

מורה צדק בקראון הייטס, ברוקלין, ניו יארק
הרב שמעון חיריק

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח פושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, לוס אנג'לס, קליפורניא
הרב ישעי'ה בערקאביץ'

ראש ישיבת “מאור מנחם“ רחובות
הרב חיים אהרון

רב בית חב"ד מילבייסין , ניו-יארק, ארה"ב
הרב יהודה פרידמן

מנהל בית חב"ד פלטבוש, ניו-יארק, ארה"ב
הרב שניאור זלמן ליברוב

מנהל בית חב"ד ווירג'יניא ביטש
הרב אהרון מרגולין

רב שכונת ק. משה רחובות, ארה"ק
הרב שמעון שאער

רב רובע 4 פריז
הרב יוסף מרגי

רב שכונת בן גוריון, לוד, ארה"ק
הרב נפתלי ועקנין

רב שכונת יד התשעה הרצליה, ארה"ק
הרב יוסף יעקב נקי

רב שכונת עמידר, נהריה, ארה"ק
הרב שמעון גרליק

רב קהילת חב“ד אופקים
הרב ישראל הרשקוביץ

רב הישוב בלפוריה, ארה“ק
הרב נועם ברטוב

רב היישוב ניר-צבי, ארה"ק
הרב יהונתן בנימין הלוי בורגן )זצ”ל(

רב ישובי גליל תחתון, ארה"ק
הרב יוסף חיים רוזנבלט

ראש ישיבת תפארת בחורים סיגייט, ניו-יורק
הרב אברהם ליפסקר

רב העיר בבריאנסק, רוסיא
הרב יצחק רויטמן

שליח ראשי וינה, אוסטריה,
הרב יעקב יוסף בידרמן

רב קהילת יוצאי אירן ורב ביהכנ"ס 
"זכור ליוסף", נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב קהילה בקנסינגטון ניו־יורק
הרב משה חיים לוין

רב קהילת יוצאי גרוזיה  ש. חב"ד, לוד, ארה"ק
הרב יצחק מיכאלשוילי

רב קהילת יוצאי חבר העמים פיירלנד ניו ג'רסי
הרב חיים דובער זלצמן

רב בכיר בשב"ס  )גוש דרום( 
הרב מיכאל מלכא

רב קהילת חב“ד עמנואל, ארה“ק
הרב יהודה אלחרר

רב קהילת "עזרת אחים" ניס, צרפת
הרב יוסף יצחק פינסון

רב שכונה במגדל העמק, ארה"ק
הרב דוד אסייג

רב ביהכנ“ס "בני ישראל" ווייסר, ניו ג'רסי
הרב יוסף צבי קרליבך

רב שכונת רמת יוסף, בת ים, ארה"ק
הרב משה חזן

רב מוס‘ ברית אברהם וביה“כ שומרי תורה 
אוהלי י“י, רג‘ו־פארק, ניו
הרב מרדכי קנלסקי

מנהל צא"ח מיאמי ביטש
הרב צבי ברקוביץ

חבר הבית דין צדק עמנואל, ארה"ק
הרב חיים קיז'נר

מרכז לצעירים חב"ד, ארגנטינה
הרב שלמה לוי

מנהל בית חב"ד בענטלי, אוסטרליא
הרב מנחם מענדל ראסקין

רב בית הכנסת "חומאני עלוש" צפת, ארה"ק
הרב רחמים עמרוסי 

רב מושב עזריאל, ארה"ק
הרב יוסף יצחק תעיזי

מנהל בית חב"ד קרעטיי, צרפת
הרב חיים מלול

רב ביהכנ“ס  וקהילת "בית רחמים", ערד, ארה"ק
הרב רפאל בוסי

רב ביהכ“נ קיסטון גו‘איש סנטר, צפון מיאמי
הרב דניאל גרין

שליח ראשי - דיזו‘ן, צרפת
הרב חיים סלונים

ראש ישיבת חב”ד באר שבע, אה”ק
הרב מנחם הכהן כהן

רב קהילת הבוכרים וביהכ”נ “שערי מתתיהו”, רחובות, אה”ק
הרב יונתן בורוכוב

שליח כ”ק אד”ש מה”מ לטפפה, פלורידה
הרב אליעזר ריבקין

שליח כ”ק אד”ש מה”מ לפרפניון, צרפת
הרב חיים מרדכי פעווזנער

רב ושליח באיי הים פרצת - האיים הקאריביים
הרב דוד אליהו פרטוש

רב ק”ק קארסטין, אוקראינא
הרב אהרן ליב ברגר 

רב מושב אדרת - משמר השבעה, ארה"ק
הרב מיכאל מויאל

מנהל בית חב"ד פיליפינים )מנילה(
הרב יוסף יצחק הלוי לוי

מנהל בית חב”ד ורב ביהכ”נ “היכל חנה, חיפה, אה”ק
הרב משה דב גינזבורג

רב ביהכ”נ “בית התלמוד”, מילאנו, איטליא
הרב צמח דוד שלום מזרחי

רב ביהמ”ד “זגייאר־דרנה”, נתני’, אה”ק
הרב עמוס גואטה

כבוד קדושת אדמו”ר מליובאוויטש בשיחת קודש שבת פרשת שופטים ה’תנש”א קובע קביעה הלכה למעשה שיש לדורנו זה נביא וחייבים לשמוע בקולו, וכפי שנפסק ברמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ז. 
וזה לשונו הקדוש: . . צריכים לפרסם לכל אנשי הדור, שזכינו שהקדוש־ברוך־הוא בחר ומינה בעל בחירה, שמצד עצמו הוא שלא בערך נעלה מאנשי הדור, שיהי' ה"שופטיך” וה"יועציך” ונביא

הדור, שיורה הוראות ויתן עצות בנוגע לעבודת כל בני ישראל . . עד הנבואה העיקרית – הנבואה ש"לאלתר לגאולה” ותיכף ומיד ממש "הנה זה )משיח( בא”. עד־כאן־לשונו־הקדוש בשיחה הנ”ל.
בשיחת קודש פר’ וירא ה’תשנ”ב אומר כבוד־קדושת אדמו”ר: . . בימינו אלו נתבטלו כל המניעות והעיכובים כו’, וכיון שכן, ישנה )לא רק המציאות דמשיח, אלא( גם ההתגלות דמשיח,

ועכשיו צריכים רק לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש”. עד־כאן־לשונו־הקדוש.
בשיחת קודש פר' משפטים ה’תשנ”ב אומר כבוד־קדושת אדמו”ר: . . וכן הפסק דין של הרבנים ומורי הוראה בישראל שהגיע זמן הגאולה, "יעמוד מלך מבית דוד וכו’, בחזקת שהוא משיח”,

ועוד הוסיף על פסק־דין הנ”ל את המילים: ועד להמעמד ומצב ד"הרי זה משיח בודאי”, ובשיחה זו רמז הרבי בצורה ברורה על היותו מלך המשיח.
הרינו קובעים בזה פסק הלכה על־פי דין תורתנו הקדושה – מבוסס על ההלכה שברמב”ם פרק ז’ הלכות יסודי התורה הלכה א’, פרק ט’ הלכה ב’ ופרק י’ הלכה א’ – שכבוד קדושת אדמו”ר מלך המשיח יש לו דין נביא.

ומפורש בשיחותיו הקדושות שמרמז על עצמו שהוא נביא, ומובן משיחותיו הקדושות שהוא הוא המלך המשיח, וכן עודד שירת "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד”, 
וכבר אמר לעיני כל ישראל ולעיני כל העולם דברים העתידים להיות ובאו דבריו ונתקיימו במילואם ב'מלחמת ששת הימים’ וב'מלחמת המפרץ’ ועוד ועוד

ועל כן מחוייבים אנו לשמוע לכל אשר יאמר לנו, מגדר החיוב לשמוע לדברי הנביא, ובכלל זה – שהוא המלך המשיח ויתגלה אלינו מיד ממש.

ב”ה, ערב ראש השנה ה’תשנ”ח - ז’ אדר ה’תש”ע


