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ב"ה, ימים הסמוכים ל- י-יא שבט יום קבלת הנשיאות ע"י כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א

שלום וברכה!

א. במשך עשרות שנים עודד הרבי:  אדמורי"ם, רבנים ומורי הוראה, לפסוק 

פסק דין שמשיח צריך לבוא תיכף ומיד.

ב. כהמשך לכך מאות רבנים פסקו –כתבו וחתמו פס"ד, ורבים מהם שלחו 

אל הרבי את הפס"ד עם חתימתם.

ג. חלק מהפסקי דין זכו להתייחסויות בשיחת קודש ברבים, ע"י הרבי 

בהתוועדויות. 

ד. מצ"ב החוברת לקט מחלק מהפסקי דין )שהגיע לידינו(, וכן חלק 

מההתייחסויות מהרבי להנ"ל.

בחוברת ישנם כמה וכמה נוסחאות ופסקי דין אודות הגאולה השלימה ואודות 

משיח וכו'

* הפסק דין הראשון המודפס בחוברת נערך ע"י רבנים מורי הוראה, ועל 

סמך הצעות והלכות שהרבי אמר למספר רבנים, מקורות הלכתיים שעליהם 

יתבסס הפסקי דין.

* פסקי דין נוספים הנמצאים בחוברת הגיעו אל המערכת, וחלקם הגיעו אל 

הרבי, ועל חלק מהן הרבי "הצביע" שהחלו לפעול את פעולתן.

בוודאי רבנים ישמחו לצרף את חתימתם לא' מפסקי הדין, ולזרז את הגאולה 

האמתית והשלימה –שתבוא תיכף ומיד ממש.

כתובת המערכת 

ת.ד. 4857 

 יצחק ליפש צפת   

לע"נ

ר' אלעזר ב"ר יוסף יהודה

ור' קלמן ב"ר אריה

ומרת רחל בת אליעזר נח הלוי
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א. פסק דין שצריך להיות ביאת משיח צדקנו ובנין תיכף ומיד ממש = עמוד 4

ב. בקשת הרבי שיפסקו שמשיח צדקנו צריך לבוא תיכף ומיד, 

פסיקת הראשל"צ ועשרות רבנים – בתשמ"ו, שיחת הרבי לאחר השיחה = עמוד 6

ג. פסקי דין הגיע זמן הגאולה תשמ"ו –תשנ"א = עמודים 8-13

ד. הרבנים צריכים לפרסם הפסק דין ש"כלו כל הקיצין" = עמוד 10

ה. חיוב התגלות משיח צדקנו = עמוד 14

ו. הרבי צריך להתגלות כמלך המשיח = עמוד 15 

ז. "הוא הוא כבר מלך" = עמוד 16

ח. הרבי בחזקת משיח ועליו להיות במעמד ובמצב של משיח וודאי = עמוד 17 / 25

ט. ישנו מלך – בחזקת משיח = עמוד 17 

י. דורנו דור זכאי וראוי לגאולה = עמוד 18 

יא. מצב דורנו מחייב ביאת משיח צדקנו ובנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש = 

עמודים 20-23

יב. מהפסק דין – זוכים תיכף ומיד לקיום הייעוד של חזרת הנבואה  = עמוד 24 

יג. פסק דין "יעמוד מלך מבית דוד" חודר בגדרי העולם – "וכתתו חרבותם" = עמוד 25 

יד. הרבי הוא בחזקת משיח ולא יכבה נרו לעולם ועד מתוך בריאות הנכונה = עמוד 26 

טו. קבלת המלכות ובריאות כ"ק אד"ש מה"מ = עמוד 27 

טז. פרסום "יחי אדוננו" בשער העתון = עמוד 28 

יז. מלכינו משיחנו שיל"ו יתגלה בפועל ממש עמוד 31 

יח. "לא תלין פעולת שכיר" ויש מצב של פיקוח נפש = עמוד 33 

יט. צריך להאמין שהרבי מליובאוויטש נביא והוא הוא המלך המשיח = עמוד 35 

כ. ללמוד בתורת הגאולה ומלך המשיח = עמוד 36

כא. הגיע הזמן של גאולת ישראל גאולת עולמים ובנין ביהמ"ק השלישי והרבי מלך 

המשיח צריך להתגלות מיד ממש = עמוד 37-38

כב. דוד מלך ישראל –הרבי מלך המשיח - חי וקיים = עמודים 39-40 

***

הזכות והחובה להיות שותף לפסק דין – מדברי הרבי מה"מ בכמה וכמה הזדמנויות = 

עמודים 42 - 44

שיחות קודש ופסקי דינים ותוכנם:
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 א. פסק דין שצריך להיות ביאת משיח צדקנו
ובנין בית המקדש תיכף ומיד ממש

בכוח התורה הקדושה וכפי שכתוב בשולחן ערוך
נפסק בשולחן ערוך יורה דעה סימן קפט סעיף ו' ובש"ך וכן בשו"ע אדמו"ר 
הזקן שם סעיף כג: וזה לה"ק "שכל מה שבית דין של מטה עושים בית דין 
על  רז"ל  שדרשו  כמו  הגוף  חידושי  בכל  אף  עמהם  מסכימים  מעלה  של 

פסוק "לא-ל גומר עלי".
על-פי בקשת הרבי מליובאוויטש מספר פעמים:

־כ"ז אדר שני תשמ"ו בעת ביקור הרבנים הראשיים אומר הרבי: ".. אולי ית
קבצו כל הרבנים ויוציאו פסק דין שמשיח צדקנו צריך לבוא תיכף ומיד!.. כפי 
הנראה, הדבר היחיד שחסר הוא החוצפה של בני-ישראל, לדרוש ולתבוע 

־מהקב"ה שיביא את הגאולה, - גם בענין זה צריכים להתחיל הרבנים הרא
גדול".. שהרבנים  ד"קהל  ובאופן  גדול",  ב"קול   – וכל העם אחריהם  שיים.. 
צריכים לפסוק שצריך להיות "מסמך גאולה לגאולה" בפועל ממש! ..- פסק 
"את   – וכו'  וספרדים  אשכנזים  ומתנגדים,  חסידים  ישראל,  בני  כל  של  דין 
צמח דוד עבדך מהרה תצמיח", וכל שאר הבקשות בנוגע לגאולה השלימה 

ובניין בית המקדש". 
על-פי  דין  פסק  פוסקים  למטה  "כשישראל  מהרבי:  תשמ"ט  אנכי  מאמר 
תורה שהגיע כבר זמן הגאולה )כי כלו כל הקיצין וישראל כבר עשו תשובה( 

– כן יקום ותיכף ומיד באה הגאולה. ]ןעוד ובכמה מקומות[.
מבוא ומקורות לפס"ד:

א. כבר כלו כל הקיצין כמובא בגמ' סנהדרין צז עמוד ב', ועאכו"כ לאחר כל 
הקיציו שהיו במשך הדורות )ראה בהערות הרב מרגליות לשו"ת מן השמים 

סימן ע"ב(
ה                                                                                    הלכה  ז  פרק  תשובה  הלכות  ברמב"ם  להלכה  נפסק  ב. 
ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה, וכבר  כל הנביאים כולן צוו על התשובה 
נגאלין  הן  ומיד  גלותן  בסוף  תשובה  לעשות  ישראל  שסוף  תורה  הבטיחה 
שנאמר והיה כי יבאו עליך כל הדברים וגו' ושבת עד ה' אלהיך ושב ה' אלהיך 

וגו'.
והעידו הצדיקים נשיאי ישראל הרבי הרייץ והרבי מליובאוויטש, )ו' מר חשוון 
תשנ"ב ועוד(  שעם ישראל עשו תשובה ]לפחות הרהור תשובה בלב שעי"ז 
נעשה צדיק )קידושין דף מ"ט ע"ב, שולחן ערוך אבן העזר סימן ל"ח סעיף 

ל"א( 
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שמקרבת  צדקה  "גדולה  ע"א  י'  דף  בתרא  בבא  במסכת  חז"ל  הבטיחו  ג. 
הגאולה שנאמר בספר ישעיהו נ"ו: כה אמר ה' שמרו משפט ועשו צדקה כי 

קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להגלות וכפסק דין הרמב"ם והטור: 
רמב"ם הלכות מתנות עניים פרק י הלכה א: 

־"ואין ישראל נגאלין אלא בצדקה שנאמר ציון במשפט תפדה ושביה בצד
קה". 

טור יורה דעה סימן רמז  הלכות צדקה: 
"..ואין ישראל נגאלין אלא בצדקה שנאמר ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה 
ואומר שמרו משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבא וצדקתי להגלות ..".                                                                                                                      
בספר המאמרים מלוקט ח"א עמ' קט אומר הרבי: "וזהו לימוד זכות גדול )א 
גוואלדיגער לימוד זכות( על דור זה, שכל ישראל שבדור זה בכל המדינות 

מצטיינים ביותר בנתינת הצדקה, באופן שלא היה כן בדורות הקודמים" 
ד. כתב מרן הבית יוסף אורח חיים סימן קפח:  "משבלי הלקט שאין ישראל 
נגאלין עד שיתוודו ויתבעו מלכות שמים, מלכות בית דוד ובית המקדש". וגם 
כבר היתה תביעת ובקשת בני ישראל למלכות בית דוד ובניין בית המקדש 
– שיחת ש"פ וירא תשנ"ב אות י"ג ".כבר נתקיים מה שכתוב "ובקשו את ה' 

א-לוקיהם ואת דוד מלכם"
 

לסיכום: א. כלו כל הקיצין.  ב. עם ישראל עשו תשובה. ג. כל ישראל בדור 
זה מצטיינים בנתינת הצדקה. ד. עם ישראל תובעים את מלכות שמים ואת 

מלכות דוד – מלך המשיח 
־ואי לזאת – אנו פוסקים - שצריך להיות ביאת משיח צדקנו ובנין בית המק

דש השלישי תיכף ומיד ממש. שכבר הגיע זמן הגאולה ומשיח צדקנו צריך 
לבוא תיכף ומיד ממש.

ועל זה באנו על החתום היום יום ____________

שם הרב: _________________ 
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פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה38

א. בקשת הרבי שיפסקו שמשיח צדקינו
צריך לבוא תיכף ומיד

בעת ביקור הרבנים הראשיים 
. . אולי יתקבצו כל הרבנים ויוציאו פסק-דין שמשיח צדקנו צריך לבוא תיכף ומיד! ... א' הסימנים  
ולדרוש  – לבקש  יש להשתמש ב"חוצפה" לצד הטוב  ובכן,  יסגא",  – "חוצפה  ד"עקבות משיחא" הוא 
מהקב"ה, עד לחוצפה ותביעה הכי גדולה, שמשיח צדקנו יבוא בפועל ממש, ובודאי יהיה הקב"ה שבע-

רצון מדרישה ותביעה זו, ויביא את משיח צדקנו בפועל ממש. ...כפי הנראה, הדבר היחיד שחסר הוא 
החוצפה של בנ"י, לדרוש ולתבוע מהקב"ה שיביא את הגאולה. – גם בענין זה צריכים להתחיל הרבנים 
הראשיים ... וכל העם אחריהם – ב"קול גדול", ובאופן ד"קהל גדול"! ...הנני חוזר לדברים האמורים לעיל 
. . שהרבנים צריכים לפסוק שצריך להיות "מסמך גאולה לגאולה" בפועל ממש! ... והעיקר, כאמור, 
– פס"ד של כל בנ"י, חסידים  וכפי שאמרנו זה-עתה בתפלת ערבית  שיהיה באופן ד"וירא כל העם", 
בנוגע  וכל שאר הבקשות  דוד עבדך מהרה תצמיח",  "את צמח   – וכו'  וספרדים  ומתנגדים, אשכנזים 

לגאולה השלימה ובנין בית המקדש. 
)אור ליום ב' פ' תזריע, בעת ביקור הרבנים הראשיים, כ"ז אדר שני ה'תשמ"ו – מוגה(

ב. פסקי דין הגיע זמן הגאולה תשמ"ו-תנש"א

 בשנת תנש"א הגיש הת' חיים מאיר כהן לרבי שליט"א מלך המשיח קובץ כרוך של פסקי דין באותו 
נוסח עליו חתמו עשרות רבנים, אודות כך שהגיע זמן הגאולה. רשימת הרבנים מופיע בפתח דבר לספר 

וכפי המודפס להלן,

'ספר' זה היה אחד משנים-עשר ספרים שנשאר על שולחנו של הרבי שליט"א מלך המשיח בכ"ז אדר 
תשנ"ב, כפי שסיפר הרב גרונר – מזכיר כ"ק אדמו"ר מה"מ.

ב.

בכ"ז אדר שני תשמ"ו הרבי מבקש מהרבנים הראשים – הראשל"צ הרב מרדכי אליהו והרב אברהם 

שפירא

"אולי יתקבצו  כל הרבנים ויוציאו פסק דין שמשיח צדקנו צריך לבוא תיכף ומיד..

 – יש להשתמש ב"חוצפה" לצד הטוב  ובכן,  יסגא".  – חוצפה  אחד הסימנים ד"עקבות משיחא" הוא 

לבקש ולדרוש מהקב"ה, עד לחוצפה ותביעה הכי גדולה, שמשיח צדקנו יבוא בפועל ממש, ובודאי 

יהיה הקב"ה שבע-רצון מדרישה ותביעה זו, ויביא את משיח צדקנו בפועל ממש." 

ב"ה

כ"ד אייר ה'תשמ"ו

עיר הקודש ירושלים תובב"א

פסק דין

נתאספנו כאן כו"כ רבנים ובראש הראשון לציון שליט"א,

והננו פוסקים בזה ותובעים אשר משיח צדקנו יבוא ויגאלנו

ויוליכנו קוממיות לארצנו תיכף ומיד ממש.

ופסק זה חל על עליונים ותחתונים, על משיח צדקנו שיבוא מיד ממש,

ועל הקב"ה רחום וחנון שישלח לנו משיח צדקנו עם אליהו

מבשר הגאולה מיד, אכי"ר.

ועל זה באנו על החתום:

הראשל"צ  הרב המקובל מרדכי אליהו

רב כפר – חב"ד, וחבר ביה"ד רבני חב"ד הרב מרדכי אשכנזי     רב העיר קריית מוצקין הרב דוד דרוקמן

רב העיר אילת הרב יוסף העכט                                             רב מרכז ירושלים הרב זאב דב סלונים

רב העיר חולון הרב יוחנן גוראריה                                               רב העיר קריית גת הרב משה הבלין

רב שכונת גבעת שפירא הרב מכאל הלפרין                             שליח הרבי ומנהל המוסדות בחיפה 

הרב יהודה שילקרוט    

רב העיר קריית ביאליק הרב עמינדב מכלוף קריספין                 רב בעכו הרב שמואל סבח

רב היישוב מנחמיה הרב דוד ועקנין                                      רב קהילת חב"ד קריית אתא הרב אברהם 

ש. בוקעט

רב העיר יקנעם הרב מכאל ועקנין                                        רב קהילת חב"ד רחובות הרב מ. מענדל 

גלוכובסקי

רב ומו"צ בירושלים הרב יקותיאל פרקש                          "הפרטיזן" שליחו של הרבי הרב זושא וילמובסקי

מזכיר ביה"ד רבני חב"ד ורב נחלת הר חב"ד הרב יהודה ירוסלבסקי

רב היישוב יסוד המעלה הרב יעקב רייצעס                            רב ומו"צ וראש כולל בירושלים הרב חיים 

שלום דייטש

רב ביהכנ"ס בעלי המלאכה תל-אביב הרב יוסף גרליצקי          הרב משה גלבשטיין

רב העיר ערד הרב בן-ציון ליפסקר                                       רב היישוב מעלה אפרים הרב מנחם 

גליצנשטיין

רב ביהכנ"ס בחולון הרב משה פינקוביץ'                               רב ומחבר ספרים הרב שלום דב  וולפא

רב שכונת קריית יובל – הרב רלבג                                     רב ומו"צ ר"י בירושלים הרב חנניה אייזנבך

רב ביהכנ"ס בחולון הרב מרדכי נחימובסקי

רב העיר רמת ישי הרב יוסף יצחק וולוסוב

רב העיר נשר הרב מיכל כץ 
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כמה ימים לאחר קבלת הפסק הרבי אומר בשיחת ערב חג השבועות תשמ"ו :

"..כמדובר כמ"פ, כבר נפסק בתורה ש"כלו כל הקיצין ואין הדבר תלוי אלא בתשובה", וזהו לכל הדיעות, 

ולכן צריך יהודי להראות שהוא רוצה את זה באמת..

ולכן עליו לצפות לביאת המשיח ולתבוע אותו עד באופן של "חוצפה", שחוצפה כלפי שמיא מהניא,

)כפי שהובא  כן הוא פס"ד ברור בתורה  כביכול, אבל  זוהי חוצפה כלפי שמיא  כי למרות שלכאורה 

והן  לספרדים  הן  בפשטות  המובן  עניין  שזהו  היינו  לחיד"א,  עד  ספרים  וכמה  הרוקח  מהמדרש, 

לאשכנזים(.שזהו ענין הכרחי וביחד עם זה זכות הכי גדולה, שיהודי צריך להתפלל וכו' אשר "את צמח 

דוד עבדך מהרה תצמיח" – יהיה במהרה בימינו ממש.

וזהו ציווי התורה שהוא גם נתינת כח, שבאם הגאולה מתעכבת לכהרף עין, או אפילו לחלק מזה, עליו 

לתבוע ובכחו לדרוש והקב"ה ממלא את בקשתו שזה יהיה בעגלא דידן ממש, עד – במהרה בימינו 

ממש... בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו" 
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39 פרק ד

 דוגמא של נוסח הפסק דין עליו חתמו הרבנים, 
וכן רשימה של כל הרבנים ובתי הדין שחתמו:

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה38

א. בקשת הרבי שיפסקו שמשיח צדקינו
צריך לבוא תיכף ומיד

בעת ביקור הרבנים הראשיים 
. . אולי יתקבצו כל הרבנים ויוציאו פסק-דין שמשיח צדקנו צריך לבוא תיכף ומיד! ... א' הסימנים  
ולדרוש  – לבקש  יש להשתמש ב"חוצפה" לצד הטוב  ובכן,  יסגא",  – "חוצפה  ד"עקבות משיחא" הוא 
מהקב"ה, עד לחוצפה ותביעה הכי גדולה, שמשיח צדקנו יבוא בפועל ממש, ובודאי יהיה הקב"ה שבע-

רצון מדרישה ותביעה זו, ויביא את משיח צדקנו בפועל ממש. ...כפי הנראה, הדבר היחיד שחסר הוא 
החוצפה של בנ"י, לדרוש ולתבוע מהקב"ה שיביא את הגאולה. – גם בענין זה צריכים להתחיל הרבנים 
הראשיים ... וכל העם אחריהם – ב"קול גדול", ובאופן ד"קהל גדול"! ...הנני חוזר לדברים האמורים לעיל 
. . שהרבנים צריכים לפסוק שצריך להיות "מסמך גאולה לגאולה" בפועל ממש! ... והעיקר, כאמור, 
– פס"ד של כל בנ"י, חסידים  וכפי שאמרנו זה-עתה בתפלת ערבית  שיהיה באופן ד"וירא כל העם", 
בנוגע  וכל שאר הבקשות  דוד עבדך מהרה תצמיח",  "את צמח   – וכו'  וספרדים  ומתנגדים, אשכנזים 

לגאולה השלימה ובנין בית המקדש. 
)אור ליום ב' פ' תזריע, בעת ביקור הרבנים הראשיים, כ"ז אדר שני ה'תשמ"ו – מוגה(

ב. פסקי דין הגיע זמן הגאולה תשמ"ו-תנש"א

 בשנת תנש"א הגיש הת' חיים מאיר כהן לרבי שליט"א מלך המשיח קובץ כרוך של פסקי דין באותו 
נוסח עליו חתמו עשרות רבנים, אודות כך שהגיע זמן הגאולה. רשימת הרבנים מופיע בפתח דבר לספר 

וכפי המודפס להלן,

'ספר' זה היה אחד משנים-עשר ספרים שנשאר על שולחנו של הרבי שליט"א מלך המשיח בכ"ז אדר 
תשנ"ב, כפי שסיפר הרב גרונר – מזכיר כ"ק אדמו"ר מה"מ.

ג.

6
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פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה40
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41 פרק ד

חתימות בית דין רבני חב"ד על פס"ד הנ"ל:

יצחק יהודא ב"ר משה זאב 
ירוסלבסקי

אברהם מיכאל בן בריינדל 
הלפרין

לוי בן איטא ביסטריצקי
אלי' יוחנן בן טעמא גורארי'

מנחם מענדל בן פריידא ראצא 
גלוכאווסקי

מרדכי שמואל בן דבורה 
אשכנזי

דובער בן שיינא אליעזרוב
דוד בן פריידיל חנזין

ג. הרבנים צריכים לפרסם הפסק דין ש"כלו כל הקיצין"

שהרבנים  פעמים(  כמה  שאמרתי  )כפי  הפעם  עוד  לעורר  יש  לזה  ובהמשך  כ"ק אדמו"ר שליט"א: 
צריכים לפרסם הפסק דין ש"כלו כל הקיצין" ובנוגע לתשובה )כהמשך דברי הגמרא "ואין הדבר תלוי 

אלא בתשובה"( כבר עשו תשובה )כפי שאמר כ"ק מו"ח אדמו"ר כמ"פ(.
)ר"ד ושקו"ט בעת ביקור הרב מרדכי אליהו, ו' מר חשון ה'תשנ"ב(

ד.
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פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה42

 רשימת הרבנים ובתי הדין שפסקו שהגיע זמן הגאולה
בשנים תשמ"ו-תנש"א )מתוך מפתח התדפיס(
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43 פרק ד
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פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה44
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45 פרק ד

ד. הרבנים צריכים לפרסם הפסק דין ש"כלו כל הקיצין"

ביום ראשון, עשרה בטבת ה'תשמ"ז, נכנסו רבני אנ"ש על מנת למסור לכ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א את 
פסק הדין הנ"ל על-דבר חיוב התגלות משיח צדקנו תיכף ומיד )נאו!(. את פסק-הדין מסר הרה"ח הגרי"ק 

מארלאוו, ראש הבד"צ דקראון הייטס. כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א עיין בפס"ד במשך זמן, ואח"כ אמר:

השי"ת ימלא משאלות לבבכם לטובה בכל הדברים הכתובים כאן, ובלשון הרמב"ם: אמן כן יהי רצון. 
ושכ"ז יהי' בעגלא דידן ממש, ובפרט שנמצאים שלשים יום לפני יו"ד שבט. 

שנשמע בשורות טובות, ויהפכו ימים אלה "לששון ושמחה ולמועדים טובים".
)ספר השיחות תשמ"ז ח"א ע' 230(

ה. חיוב התגלות משיח צדקנו



15

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה46

ה. הרבי צריך להתגלות כמלך המשיח

מרדכי שמואל בן דבורה אשכנזי
לוי בן יהודה לייב ביסטריצקי

הרבנים דלקמן הצטרפו אחר ד' סיון

דוד בן פריידיל חנזין
אלי' יוחנן בן שיינע טעמא גורארי'

בן ציון בן מלכה ליפסקר
יהוסף גדלי' בן הרב מנחם רלב"ג

זאב דוב בן יהודה לייב סלונים
יצחק יהודא בן חיה אסתר 

ירוסלבסקי
יוסף בן רבקה העכט

אברהם מיכאל בן בריינדל הלפרין

ל' ניסן תנש"א - ערב חג השבועות תנש"א

ו.
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47 פרק ד

אולי לזה התכוון כ"ק אד"ש מה"מ עם סייומו של חודש ניסן:

...כיון שבימינו אלה ממש )עם סיומו של חודש ניסן דהי' תהא שנת אראנו נפלאות( "כלו כל הקיצין" 
)"קץ הימים" ו"קץ הימין"( כפשוטו ממש, ובודאי שתיכף ומיד בא משיח צדקנו, וכאו"א מראה באצבעו 

ואומר "הנה זה )מלך המשיח( בא", שכבר בא )בלשון עבר( ברגע שלפני רגע זה.

◆ ◆ ◆

משיח נמצא בעולם בזמן ומקום הגלות, ובמצב של גלות, שסובל תחלואי הגלות ]כהמשך הגמרא "אמר 
רב אי מן חייא הוא כגון רבינו הקדוש, "אם משיח מאותן שחיין עכשיו ]הערה 66 וע"פ פס"ד הרמב"ם 
– הלכות מלכים ספי"א- היינו שהוא שהוא כבר מלך }=דבר מלכות עם פיענוחים עמ' 360{[ ודאי היינו 
רבינו הקדוש", דסובל תחלואים וחסיד גדול הוה[, מצפה בקוצר רוח ובכליון עינים להתגלות )מההעלם 
בזמן ומצב הגלות(, דמלך המשיח גואל את ישראל בגאולה האמיתית והשלימה שאין אחרי' גלות, כפס"ד 

הרמב"ם "יעמוד מלך מבית דוד וכו'".

◆ ◆ ◆

... ושם )בהתחלת הסוגיא(: "דבי רבי שילא אמרי שילה שמו, שנאמר עד כי יבוא שילה, דבי רבי ינאי 
אמרי ינון שמו)כמו ינאי, כל אחד היה דורש אחר שמו(, שנאמר יהי שמו לעולם לפני שמש ינון שמו, דבי 

רבי חנינה אמרי חנינה שמו, שנאמר אשר לא אתן לכם חנינה,  

◆ ◆ ◆

 ויש אומרים מנחם בן חזקיה שמו1. שנאמר כי רחק ממני מנחם משיב נפשי".

ואנן )חסידים( נעני' אבתרייהו )בנוגע לרבותינו נשיאנו, ובפרט כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו( – יוסף 
שמו, שנאמר "יוסיף א-דני שנית ידו גו' ואסף נדחי ישראל גו'", יצחק שמו, שנאמר "אז ימלא שחוק פינו".
)תזו"מ ו' אייר תנש"א(

1( כ"ה )"בן חזקי'"( בדפוסים שלפנינו, ובירושלמי ואיכ"ר: "מנחם" סתם.

ז. "הוא הוא כבר מלך"
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פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה48

ו . הרבי בחזקת משיח ועליו להיות
במעמד ובמצב של משיח וודאי

ח – יא סיון תשנ"א

אולי לשני הפס"ד דלעיל התכוון כ"ק אד"ש מה"מ:

מדובר כמ"פ שע"פ כל הסימנים שבדברי חז"ל אודות אחרית הימים )נוסף על ההודעה הכללית בזמן הגמרא ש"כלו כל 
הקיצין"(, דורנו זה הוא דור האחרון של הגלות ודור הראשון של הגאולה, כפי שהעיד כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו – בקשר 
ובשייכות להכרזתו הידועה "לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה" – שבימיו )לפני עשרות שנים( סיימו כל עניני העבודה, וצריכים 
והיהדות  ריבוי העבודה דהפצת התורה  לאחרי  ועאכו"כ  צדקנו,  פני משיח  לקבלת  הכן  ולעמוד  "לצחצח הכפתורים"  רק 
והמעיינות חוצה מאז ועד עתה, כולל ובמיוחד השלימות דארבעים שנה )לאחרי הסתלקותו( ש"קאי איניש אדעתי' דרבי'" , "לב 
לדעת ועינים לראות ואזנים לשמוע" – בודאי ובודאי שסיימו גם "לצחצח הכפתורים", ועומדים הכן לקבלת פני משיח צדקנו.

וענין זה מודגש ביותר וביותר בשנה זו –שנת ה'תנש"א, שסימנה מרומז בפסוק "תנשא מלכותו" )דקאי על דוד ושלמה, 
שמלך המשיח הוא מזרעם( בכל העולם כולו, והר"ת שלה "הי' תהי' שנת אראנו נפלאות", "כימי צאתך מארץ מצרים 
אראנו נפלאות" – מתחיל מה"נפלאות" שכבר ראו )נוסף על אלה שיראו בעתיד, "אראנו"( בפועל ובגלוי לעיני כל העמים 
בשנה זו, שבהם נתקיימו דברי הילקוט שמעוני: שנה שמלך המשיח נגלה בו כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה, 
מלך פרס כו' מלך ערבי כו', ואומר להם )הקב"ה לישראל( בני אל תתיראו, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם . . 
הגיע זמן גאולתכם, ומאז )ובפרט בחודש ניסן, חודש הגאולה( עומדים כבר "בשעה שמלך המשיח בא )"הנה זה בא"( . . 

ומשמיע להם לישראל ואומר ענוים הגיע זמן גאולתכם".
)משיחת ש"פ נשא, י"ב סיון תנש"א(

ט. ישנו מלך – בחזקת משיח

דבר מלכות פרשת שמות תשנ"ב וזה לשון קדשו:
אות יד.. "ויהי רצון,..שלאחרי שישנו כבר ה"מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו.. ויכוף כל ישראל 
לילך בה ולחזק בדקה וילחם מלחמות ה' – שהוא "בחזקת שהוא  משיח" – שכבר יהיה מיד "משיח בודאי", על ידי 

זה ש"עשה והצליח ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל..ויתקן את העולם כלו לעבוד את ה' ביחד כו' ".

ח.
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י. "דורנו זה דור זכאי וראוי לגאולה"

 פס"ד הראשל"צ הרב מרדכי אליהו - ה'תשנ"ה
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רשימה חלקית

דיין בתל-אביב הרב אליעזר כהן

דיין בית דין בירושלים הרב בנימין הלוי

דיין בירושלים הרב אליעזר צבי שיינפלד

אב"ד צפת הרב חיים בזק

אב"ד אריאל הרב יהודה גליק

ר"מ ישיבת פורת יוסף

הרב יצחק אטיאס 

ר"מ בשעלבים ומחבר ספרים

הרב משה צוריאל

 אב"ד בתל-אביב הרב עמנואל זרביב

דיין בתל-אביב הרב שלום ביבי

 רב ודיין שכונת משכנות שאננים,

ירושלים הרב רפאל בנימין לוין

מגאוני ירושלים – הרב בן ציון פריימן

 מחבר ספרים בירושלים הרב יצחק

עזרא מזרחי

 אב"ד בי"ד ירושלים ורב שכונת רמת

אשכול הרב מאיר יששכר מזוז

 רב שכונת גבעת שפירא ירושלים

הרב מיכאל הלפרין

הרב חיים סויסה

מקובל בירושלים הרב אליהו רפול

 מקובל בישיבת סוכת דוד ירושלים

הרב יצחק בצרי
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49 פרק ד

ז. מהפסק דין - זוכים תיכף ומיד
לקיום הייעוד של חזרת הנבואה

יא. מצב דורנו מחייב ביאת משיח צדקנו 
ובנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש 
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פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה50
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51 פרק ד
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פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה52

לפס"ד הנ"ל במשך כשבועיים הצטרפו כו"כ רבנים
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אולי לזה מתכוון הרבי שליט"א מה"מ:

והבקשות  התפלות  ריבוי  על  שנוסף  ובפרט 
ומורי  רבנים  כו"כ  של  הפס"ד  גם  ישנו  דבנ"י, 
שהקב"ה  וגדל(  הולך  )ומספרם  שליט"א  הוראה 
ומיד  תיכף  הגאולה  את  להביא  )כביכול(  מוכרח 
ממש, נוסף על הפס"ד המפורש בתורה ש"כלו כל 
הקיצין", ההכרזה והפס"ד של כ"ק מו"ח אדמו"ר 
"לאלתר  שנה:  מארבעים  יותר  לפני  דורנו  נשיא 
כל  סיימו  שכבר  כיון  לגאולה",  לאלתר  לתשובה 

עניני העבודה, ואין הדבר תלוי אלא בהקב"ה!... 

ומהפס"ד של רבנים ומורי הוראה זוכים תיכף 
ומיד לקיום היעוד שבסיום ההפטורה דשבת חזון: 
"בטבריא  וגו'",  כבראשונה  שופטיך  "ואשיבה 
למקדש",  נעתקין  ומשם  תחלה  לחזור  עתידין 

בלשכת הגזית.
)ש"פ דברים ה'תש"נ, בסופה(

חזרה הנבואה לישראל
... אח"כ – "יפוצו מעינותיך חוצה" ע"י רבותינו 
לישראל"  נבואה  "תחזור  ידם  שעל   - נשיאינו 
עבדיו  אל  סודו  "גלה  הנ"ל(,  הרמב"ם  )בלשון 
הנביאים", הם הנם נביאי דורנו עד "נביא מקרבך 
גו' כמוני" )בהיותו אתפשטותא דמשה שבכל דרא 

ודרא(, והם שופטיך ויועציך דדורנו: 

הן "שופטיך" - בהיותם נשיאינו, שנשיא )מלשון 
התנשאות( הוא למעלה שלא בערך מאלו שעליהם 
משכמו  העם  מכל  "ויגבה  מ"ש  )ע"ד  נשיא  הוא 
ומעלה"(, והן רבותינו המלמדים תורה לכל העם 
"יועציך" - הנותנים עצות  - ע"ד "שופטיך"; והן 
בעניני תורה ויראת שמים, עד גם עצות בענינים 

גשמיים )ענין הנביאים(.

חב"ד,  חסידות  דתורת  הגילוי  ע"י  ובפרט 

והשגה,  בהבנה  ודעת  בינה  בחכמה  בהתלבשות 
הבהמית  דנפש  בשכל  אפילו  מובן  שזה  באופן 
שמתקבלת   - קמ"ל"  טובה  "עצה  בבחי'  עכ"פ   -
התורה  פנימיות  גילוי  וע"י  האדם,  ורגש  בשכל 
בחב"ד שבשכל )"יועציך"( - עד באופן ד"טועמי' 
חיים זכו" "שע"י טעימה טועמים את עצם הדבר( 
)"יועציך  והתחלה  )"שעריך"(  שער  נעשה   -
וע"י  לע"ל,  התורה  פנימיות  לגילוי  כבתחלה"( 
וכל  בנ"י  נעשים   - עכשיו  וההתחלה  הטעימה 
העולם כלי פנימי לגילוי פנימיות התורה שלאחרי 

זה ע"י משיח צדקנו.

 - זה  בדורנו  יותר  עוד  נתוסף  גופא  זה  ובכל 
חוצה  מעינותיך  דיפוצו  השלימות  ישנה  כאשר 
אדם,  בני  בשכל  המובן  ובאופן  תבל,  קצוי  בכל 
הימנו,  חוצה  שאין  בחוצה  הנמצא  דאחד  אפילו 
החסידות  ותורת  התורה  פנימיות  תרגום  וגם 
מו"ח  כ"ק  ע"י  וכיו"ב[  ]רוסית,  ועם  עם  בלשון 
אדמו"ר נשיא דורנו, ובאופן דהולך ומוסיף ואור, 
התניא,  )ספר  נדפס  גם   - האחרונים  בימים  עד 
"סגי  עבור  הכתב  ב"ּברַייל",  דחסידות(  תושב"כ 

נהור" ר"ל. 

וע"פ ההכרזה הנ"ל דכ"ק מו"ח אדמו"ר, שכבר 
העבודה  כולל  העבודה,  עניני  כל  את  סיימו 
דרבותינו נשיאינו כ"שופטיך" ו"יועציך" עד היום 
בא  שכבר  מובן,   – כפשוטו  דרי"  ו"אכשור  הזה, 
כבראשונה  שופטיך  ד"ואשיבה  הזמן  בשלימות 
)ואין  השלימות  בתכלית  כבתחלה"  ויועציך 
צריכים לשוטרים, כיון שכבר הכל מבורר(, לאחרי 

הטעימה והתחלה בזה ע"י רבותינו נשיאינו.
)משיחת ש"פ שופטים ה'תנש"א(

יב. מהפסק דין – זוכים תיכף ומיד 
לקיום הייעוד של חזרת הנבואה
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מנהיגי  והכרזת  שהחלטת  לומר,  יש  ועפ"ז 
אוה"ע בערב שבת פרשת משפטים ע"ד המעמד 
כתוצאה  היא,  לאתים",  חרבותם  ד"וכתתו  ומצב 
)מלך  זה  ש"הנה  רבנן"  "מלכי  והכרזת  מהחלטת 
המשיח( בא", החל מהפס"ד של כ"ק מו"ח אדמו"ר 
ועבודתינו  מעשינו  נשלמו  שמכבר  דורנו  נשיא 
דמשך זמן הגלות ומוכנים כבר לקבלת פני משיח 
ומורי-הוראה  הרבנים  של  הפס"ד  וכן  צדקנו, 
בישראל שהגיע זמן הגאולה, "יעמוד מלך מבית 
דוד וכו' בחזקת שהוא משיח" ועד להמעמד ומצב 
ד"הרי זה משיח בודאי" - פס"ד "מסיני", שנמשך 
וחדר גם בגדרי העולם, עד כדי כך שמנהיגי אוה"ע 
מחליטים ומכריזים מדעתם )ו"בערכאות שלהם", 
שיש  בהם התוקף  ד"דינא דמלכותא דינא"( ע"ד 

המעמד ומצב ד"כתתו חרבותם לאתים". 

החלטה  של  שייכותה  שהדגשת  לומר,  ויש 
והכרזה זו להפס"ד מ"סיני" מתגלית ביום השבת 
]שבו נעשית העלי' דכל עניני ערב שבת )כולל גם 
המאורע דהכרזת מנהיגי אוה"ע( להקדושה דיום 
השבת )"יאכל בשבת", באופן ש"טורף מלפניו"([ - 
שאז קורין בתורה פרשת משפטים כולה )בציבור, 
שגם  מודגש  שבה  ולאחרי'(,  לפני'  ובברכה 
ה"משפטים" הם מ"סיני", ועד"ז בנדו"ד, שהכרזת 
לאתים"  חרבותם  "וכתתו  ע"ד  אוה"ע  מנהיגי 
אוה"ע  גם  שדנין  )"משפטים"  שכלם  חיוב  ע"פ 
התורה  מפס"ד  כתוצאה  היא  שלהם(  בערכאות 

)"מסיני"( ע"ד ביאת משיח צדקנו.
)משיחת ש"פ משפטים ה'תשנ"ב(

הרבי שליט"א מה"מ מצטט הפס"ד דלעיל

 פסק דין "יעמוד מלך מבית דוד"
חודר בגדרי העולם 'וכתתו חרבותם
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מנהיגי  והכרזת  שהחלטת  לומר,  יש  ועפ"ז 
אוה"ע בערב שבת פרשת משפטים ע"ד המעמד 
כתוצאה  היא,  לאתים",  חרבותם  ד"וכתתו  ומצב 
)מלך  זה  ש"הנה  רבנן"  "מלכי  והכרזת  מהחלטת 
המשיח( בא", החל מהפס"ד של כ"ק מו"ח אדמו"ר 
ועבודתינו  מעשינו  נשלמו  שמכבר  דורנו  נשיא 
דמשך זמן הגלות ומוכנים כבר לקבלת פני משיח 
ומורי-הוראה  הרבנים  של  הפס"ד  וכן  צדקנו, 
בישראל שהגיע זמן הגאולה, "יעמוד מלך מבית 
דוד וכו' בחזקת שהוא משיח" ועד להמעמד ומצב 
ד"הרי זה משיח בודאי" - פס"ד "מסיני", שנמשך 
וחדר גם בגדרי העולם, עד כדי כך שמנהיגי אוה"ע 
מחליטים ומכריזים מדעתם )ו"בערכאות שלהם", 
שיש  בהם התוקף  ד"דינא דמלכותא דינא"( ע"ד 

המעמד ומצב ד"כתתו חרבותם לאתים". 

החלטה  של  שייכותה  שהדגשת  לומר,  ויש 
והכרזה זו להפס"ד מ"סיני" מתגלית ביום השבת 
]שבו נעשית העלי' דכל עניני ערב שבת )כולל גם 
המאורע דהכרזת מנהיגי אוה"ע( להקדושה דיום 
השבת )"יאכל בשבת", באופן ש"טורף מלפניו"([ - 
שאז קורין בתורה פרשת משפטים כולה )בציבור, 
שגם  מודגש  שבה  ולאחרי'(,  לפני'  ובברכה 
ה"משפטים" הם מ"סיני", ועד"ז בנדו"ד, שהכרזת 
לאתים"  חרבותם  "וכתתו  ע"ד  אוה"ע  מנהיגי 
אוה"ע  גם  שדנין  )"משפטים"  שכלם  חיוב  ע"פ 
התורה  מפס"ד  כתוצאה  היא  שלהם(  בערכאות 

)"מסיני"( ע"ד ביאת משיח צדקנו.
)משיחת ש"פ משפטים ה'תשנ"ב(

הרבי שליט"א מה"מ מצטט הפס"ד דלעיל

 פסק דין "יעמוד מלך מבית דוד"
חודר בגדרי העולם 'וכתתו חרבותם

יג. פסק דין "יעמוד מלך מבית דוד"
 חודר בגדרי העולם – "וכתתו חרבותם"
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ח. הרבי הוא בחזקת משיח ולא יכבה נרו לעולם
ועד מתוך בריאות הנכונה

יד.
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טו. קבלת המלכות ובריאות כ"ק אד"ש מה"מט. קבלת המלכות ובריאות כ"ק אדמו"ר מה"מ
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ב"ה ד', ו' תמוז התשנ"ד

כבוד הנהלת מערכת עתון כפ"ח

ה' עליהם יחיו.

שלום רב וברכה.

באסיפת וועד רבני אנ"ש עם רבני אנ"ש היום נידון ענין הדפסת יחי אדוננו וכו' כפי שהיה עד היום בעיתון כפר חב"ד.

והוחלט ע"פ הרוב לא לשנות ולהמשיך להדפיס כן גם עתה ללא שינויים.

בתוך העתון יודפס שיחת כ"ק אדמו"ר שליט"א מב' ניסן ה'תשמ"ח המסבירה זאת.

בכ"ר ובברכה

יצחק ירוסלבסקי

ברוך יורקוביץ

לאחר הפסיקה התאספו פחות מ-10 רבנים וניסו לערער על הפסיקה הנ"ל

הבהרה להנ"ל

ב"ה. יום רביעי לסדר "הנני נותן לו את בריתי שלום" ה'תשנ"ד.

הבהרה בעניין פסקי-הדין:

במענה לשאלת רבים הננו להבהיר כי ביום רביעי ו' תמוז נערכה בכפר-חב"ד אסיפת רבנים אשר זומנו ע"י בי"ד רבני 
חב"ד בארה"ק ת"ו )ונתבקשו ע"י הועד להשתתף גם בהכרעות( בה השתתפו גם חלק מן הח"מ, )בסה"כ 18 רבנים( 

ובנוכחות הנהלת-אגו"ח באה"ק ת"ו.

נושא הדיון נסב על אופן ההתנהגות וההסברה בעניין הכנת העם לקבלת פני מה"מ. ההחלטות שנתקבלו הינן כדלקמן:

א. כינוס מעגל רחב של רבני חב"ד, המייצג את מעגלי צבור אנ"ש השונים באופן הוגן – שיזומן ע"י בית-דין רבני חב"ד 
– אשר יתעמק בכל שיחות והוראות כ"ק אדמו"ר מה"מ בנושא, ויזמן כל החפץ להשמיע הצעותיו ודעתו. )בהתאם לכך 
מוזמן כו"א מאנ"ש החפץ להביע דעתו, ניתן גם לשלוח בכתב(. כמו"כ יזומנו עסקנים בראשות אגו"ח לשמיעת חוות-

דעתם. – וכ"ז ע"מ לקבל בקיאות מתאימה בנושא אשר תאפשר הלכתית ומוסרית, יכולת הכרעה. וללא קרע במחנה 
ר"ל. )ראה רמב" הל' ממרים פ"ב ה"ה .."צריכין להתישב בדבר ולידע תחילה עם רוב הצבור יכולין לעמוד בה"(. גוף 

רבנים הנ"ל יכריע ויחליט על הקו הראוי )כלפי חוץ( לאחר שקול דעת המתאים בכל הנ"ל.

- ההחלטה נתקבלה פה אחד.

ב. אין לשנות ולהחסיר מהוראות כ"ק אדמו"ר מה"מ בכל הענינים וכמובן וגם פשוט כך גם בעניני גאולה ומשיח.

הוחלט כי היות וקריאת "יחי אדמו"ר מה"מ לעולם ועד" זכתה לאישור פעמים רבות ביותר ע"י נענוע ראשו הקדוש 
של כ"ק אדמו"ר מה"מ , לא ניתן להוציאה מכלל הוראה לעניין זה, ולא ניתן לשנות ולהורידה לא משימוש בע"פ ולא 

משימוש בכתב.

לכן גם בעיתון כפר-חב"ד יש להמשיך ולהדפיס זאת. את הביאור משיחת הק' ב' ניסן ה' תשמ"ח על הקריאה יש 
להדפיס בדף השער הפנימי )ולא בחוץ(.

- ההחלטה נתקבלה ברוב של 13 רבנים בעד. 4 נגד, ואחד נמנע.

ג. כל פירסום בכתב וכן הראיונות בע"פ לתקשורת )כולל של צאגו"ח ודובר חב"ד( חייב לעבור אישור מוקדם ע"י 
וועדת רבנים מיוחדת אשר נקבעה לנושא וחברי'ה, ה"ה: הרב י. יהודא ירוסלבסקי, הרב מ. מ. גלוכובסקי והרב ב. בועז 

יורקוביץ.

טז. פרסום 'יחי אדוננו' בשער העיתוןיב. פרסום 'יחי אדוננו' בשער העיתון
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- ההחלטה נתקבלה )עם הסתייגות(.

עקב אריכות הזמן התפזרה האסיפה בטרם נכתבו ההחלטות. מחמת דוחק הזמן בעניין הוצאתו הנכונה של   
העיתון כפ"ח. כתב הרב י. ירוסלבסקי כמזכיר ביה"ד מכתב לעתון המורה לו לקיים את החלטת הרבנים.

הצעת אחד הרבנים שעוד שניים מהרבנים השייכים לבי"ד יחתמו על המכתב לא נתקבלה על דעתם. שכן לא הוחלט 
על צעד זה, ופעמים רבות ביותר משמשת חתימת הרב ירוסלבסקי – כמזכיר ביה"ד – לבדה.

עקב חשש הרב ירוסלבסקי כי יש בדבר עירעור )למרות שהרבנים הנ"ל אישרו כי הם עומדים בהחלטתם הראשונה( 
הורה למע' כפ"ח לקבל את ההוראה כתקיפה רק בהצטרף עוד כמה חתימות רבנים.

ובזה באנו לאשר את כל הנ"ל ולמלאות את ידו של הרב ירוסלבסקי. אשר כל ההחלטות בעינן עומדות ובכל התוקף. 
עם קבלת מכתב זה על עתון כפ"ח ו/או כל גוף אחר אשר פעולותיו נוגעות לכל האמור לעיל להתנהג בהתאם להחלטות 

הרבנים כנ"ל. ולשומעים ינעם.

רצ"ב מכ' הרב ירוסלבסקי למע' ע. כפ"ח בעקבות האסיפה. 

 הרינו להודיע ולהזהיר בשער בת רבים:

א. עקב זימון כל הנוכחים כנ"ל לאסיפה ע"י ועד רבני-אנ"ש באה"ק ושיתופם בהכרעה, ברור לכל הפורום של ישיבה 
זו, תוקף של ועד הרבנים לכל ענין או הוראה אשר יצאו מכ"ק אדמו"ר מה"מ. )עי' ג"כ רמב"ם הל' סנהדרין פ"ב ה"יג 
ובמענות הק' אילו  ועוד,  יש לעיין היטב בשיחות הק' דמוצש"ק פר' תרומה תשמ"ח  )נוסף על-כך אשר  ופי' ה"ח(. 
סמכויות ניתנו ולאילו רבנים? – ובאם יהי' צורך יצא ע"כ ביאור מפורט אי"ה, ולהעיר כי יחס הזילזול והביטול לרבני 
אנ"ש }ומתוכם וותיקים ובקיאים{ אשר אינם חברי-הבי"ד או הועד, אין לו כל מקום כלל! לא עפ"י תורה, לא עפ"י הור' 

ושיחות כ"ק אדמו"ר מה"מ כנ"ל ולא עפ"י צדק ויושר, ויש הרבה להרחיב בזה ואכ"מ(.

ב. יש להתחשב בהלכה אשר "אין בי"ד מבטל דברי בי"ד חברו, אא"כ גדול ממנו בחכמה ובמנין". )מגילה ב., רמב"ם 
הל' ממרים פ"ב ה"ב ועוד(:

ישיבת הבי"ד הנ"ל מ-ו' תמוז היתה בפורום של ח"י רבנים, הרבה יותר גדול מכל פורום שישב בכל אסיפה שהיא 
אשר התקיימה לאחר מכן.

עוד צל"ע האם ניתן לפסוק נגד הפס"ד די"א ניסן תשנ"ב "בחזקת שהוא משיח", אשר נחתם ע"י מאות רבנים מכל 
העולם ואושר ע"י כ"ק אדמו"ר מה"מ והופץ בעולם? )ואפי' ח"ו יסבור מי, כי "בטל הטעם" ח"ו!! הרי אומר הרמב"ם שם 
וז"ל: "אפי' בטל הטעם שבגללו גזרו הראשונים או התקינו אין האחרונים יכולין לבטל עד שיהיו גדולים מהם .. במנין". 

ועי' כס"מ שם. ועאכו"כ כאן שלא רק בטל הטעם כ"א התחזק פי כמה וכמה..(.

ג. כל הכרעה ללא קיום ההחלטה בס' א' הנ"ל )בעמ' 1( )דהיינו: לימוד יסודי של שיחות ומענות הק' כולן בנושא, 
ושמיעת כל מייצגי הדעות באנ"ש(, מעלה בעיות הלכתיות קשות ורבות כמבואר בשו"ע יו"ד סי' רמ"ב וחו"מ הל' דיינים 
ועוד. )ועיין יו"ד סי' רמ"ב מביא הפת"ש סק"ג וז"ל: " . . וכל המורה הלכה בפני רבו . . שלכן ראוי לכל מי שהגיע 
י' ס"א: לגבי הגס ליבו בהוראה וקופץ  יורה בלתי עיון תחי' בספר. וכן כתב הפרמ"ג". ועי' חו"מ סי'  להוראה שלא 
ופוסק-הדין קודם שיחקרנו היטב בינו לבין עצמו עד שיהי' ברור לו כשמש. ועי' סמ"ע שם וד"ל. ועוד ועוד . . ( וגדולה 

תקוותנו שלא נזדקק לבוא לידי כתב נוסף המפרטן וד"ל.

ד. אנו קוראים לכל העסקנים החשובים אשר יתכן ומפעילים לחצים באופנים שונים על מי מן הרבנים ע"מ לזרום 
לפסוק דוקא כדעתם, אשר גם אם כונתם לש"ש, הרי הבעיות ההלכתיות הנוצרות מכך חמורות ביותר, וכן מחלישות 

את מעמד הרבנות בחב"ד, ויש לחדול מכך מיד!

אנו מוחים נמרצות כנגד כל פירסומי-העתונות והתקשורת המטילים כתם על מהימנות חב"ד ונשיאה ר"ל )בסגנון 
"טעינו" וכו'(, )ועי' מ"ק טו: ושו"ע יו"ד סי' רמ"ג ס"ז בדין המבזה ת"ח אפי' בדברים שבי"ד היו מנדים אותו ר"ל( אשר 
ומשום מה לא שמענו שועדת הרבנים פעלה לעצור החרפה  יצאו ללא כל אישור משום רב שהוא  ידיעתנו  למיטב 

האיומה.

ה.  עוד יש לעיין האם כל רב/דיין כשר לישב לדין זה, ומה דינו של רב אשר שלל )גם באמונתו לעצמו( עניין הרבי 
כמה"מ ושירת ה"יחי" )היפך פס"ד הרבנים העולמי די"א ניסן תשנ"ב כנ"ל(, גם בעת הכרזת ה"יחי" לנוכח פני הקודש 
ועולם במעמד  "יחי" קבל עם  )וראה מענה הק' החיובי ע"ד שירת  ושוב ע"י המלך  ובעת אישור הנ"ל שוב  ב-770, 

"פרסומי ניסא" חנוכה תשנ"ג בו צפו בכל יבשות תבל, אשר ניתן לחברי המזכירות יום לפני המעמד(.

ו. אין כל ספק כי כל סמכות אשר כ"ק אדמו"ר מה"מ נתן לרבנים, היא רק כל' הק': "אילו הדיינים פוסקי-דינים בתוקף 
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התורה".

ז. אשר מכל הנ"ל עולה כפשוט שא"צ כלל להדרש לדין ד"הרי שגזרו בי"ד גזירה ודימו שרוב הקהל יכולין לעמוד בה, 
ואחר שגזרוה פקפקו )= זלזלו – רש"י( העם בה ולא פשטה ברוב הקהל – ה"ז בטלה ואינם רשאין לכוף את-העם ללכת 
בה". )ירושלמי ע"ז פ"ב ה"ח, רמב"ם הל' ממרים פ"ב ה"ו. ועי' לח"מ שם דכתב: "ואינה צריכה שום בי"ד לבטלה"( ופוק 
חזי בקהל אנ"ש אשר מתקיים דין זה ובהידור הכי גדול, החל מבית רבינו שבבבל )בית-משיח( דרך רובא ככולא של 
ריכוזי אנ"ש והשלוחים ובפרט בארץ כמעט בכל אתר ואתר, אשר הכרזת "יחי אדמו"ר מה"מ לעולם ועד" וכל הנלוה 

לכך מהדהדת כיום ביתר שאת וביתר עוז, חרף ולאחר נסיון כמה מרבני-הבי"ד, להורות ההיפך ר"ל. 

לכן נראה ברור לאמר: כי הכל )כולל הרבנים( חייבים למלאות אחר פס"ד הנ"ל. ואין כל תוקף הלכתי לכל פסק אחר 
היוצא בענינים הנ"ל ע"י כל בי"ד הן עקב המניין שאינו עולה על הנקוב לעיל. והן עקב הבעיות ההלכתיות הנוספות 
החמורות כנ"ל אשר יוותרו על-כנן )גם ללא קשר למס' הדיינים כו'(. ויזהר כו"א מאנ"ש לקיים את פס"ד-האמיתי הנ"ל 

דועד )בי"ד( רבני חב"ד דארה"ק )ובכל העולם כולו בנ"ל ס"ב(.

הנותר לדיון )ובפורום רבנים רחב, מייצג וכשיר לדיון זה, כנ"ל( הינו אך ורק:

א. אופן היציאה לחוץ )ולא בהתנהגות אנ"ש ולא על עצם הכרזת "יחי" שהיא בחי' "דבר משנה" כנ"ל וכמותה כל 
שינוי מהוראות כ"ק אדמו"ר מה"מ בעניין, אותן יש לרכז ללמוד וללבן היטב כנ"ל(.

ב. האם ועדת הרבנים לבקורת מילאה עד כה את תפקידה? ומי אחראי לחורבן הגדול של "קמפיין טעינו" והאם מותר 
להשאירו על כנו?

פנים  כלפי  המתקבל"  )"אופן  ואהבת-ישראל  המחנה  שלימות  על  נשמור  כולנו  בואו  אנא  ומתחננים,  קוראים  אנו 
}אנ"ש{ חשוב לא פחות מזה שכלפי חוץ(, יחד עם שמירת התנהגות ובירור הדברים עפ"י תורה בדיוק. אין לנו כל רשות 

לוותר על אף אחד מן השניים. ורק כך תהא נח"ר לכ"ק אדמו"ר מה"מ שיל"ו אשר יבוא ויגאלנו תיכף ומיד ממש.

מה"מ(  אדמו"ר  כ"ק  כל'  "בראשם"  הם  אז  ורק  )שדוקא  התורה"  "בתוקף  הרבנים  עבו'  להעמיד  כדי  עה"ח  ובאנו 
ולהעמיד הדברים על אמיתתם. "והאמת והשלום אהבו"

יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד!

שלום דובער הלוי וולפא                              ברוך בועז יורקוביץ

ישראל הלפרין
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יז.יג. מלכינו משיחנו שיל"ו יתגלה בפועל ממש
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הרב גרשון מענדל גרליק

הרב יחיאל גברא

הרב זכריה גורי

הרב אבשלום קיל

הרב שמעון אלמליח

הרב צמח אברהם

הרב ברוך יורקוביץ

הרב דוד טייכטל

הרב יוסף בא-גד

הרב שלום חיים מחפוץ

הרב חכם רפאל

הרב בן-ציון גרוסמן

הרב ישעיה הרצל

הרב יעקב רייצס

הרב דב טייכמן

הרב משה ארנשטיין

הרב יעקב נקי

הרב ישראל יוסף הנדל

הרב לוי"צ גינזבורג

הרב גדליה אקסלרוד

הרב שלמה יצחק פרנק

הרב משה אשכנזי

הרב ישראל הלפרין

הרב יוסף ציון

הרב יוסף אלמשעלי

הרב עמרם אלעזרה

הרב דב טברדוביץ

הרב בנימין כהן

הרב אליעזר ברוד

הרב מרדכי כהן

הרב יעקב אדרעי

הרב אבא דוד גורביץ

הרב ש.ב. לאבקבסקי

הרב מאיר סגרון

הרב מנדל אייזנבך

הרב יוסף הכהן רוזנפלד

הרב יוסף יצחק חיטריק

הרב רפאל לוינסון

הרב משה אקסלרוד

הרב חיים שלמה דיסקין

הרב י.ח. רוזנבלט 

הרב כוחונובסקי חנן

הרב חיים יוסף גוטליב

הרב מאיר יששכר מרק

הרב יוחנן בוטמן

הרב מנחם נוימן

הרב גדליה כץ

הרב נחמיה שמרלינג

הרב יוסף קורנט

הרב אשר דייטש

הרב שגיא הר שפר

הרב מנחם מענדל הכהן פרידמן

הרב יצחק ניאזוב

הרב יעקב שמולביץ

הרב סעדיה מעטוף

הרב יהושע אדוט

הרב דוד אושקי 

הרב חגי הלוי

הרב יוסף יצחק קירש

הרב מנחם נוימן

הרב אליעזר אליהו ויינר

הרב יוסף יצחק הלוי קירש

הרב פנחס ממן

הרב יהונתן הלוי בורגן

הרב מנחם ולפא 

הרב דב גינזבורג 

)יד(רשימת הרבנים שחתמו על הפסק הנ"ל:
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יד. "לא תלין פעולת שכיר" – ויש מצב של פקוח נפש
על כן צריך להיות שכר המצוה בהתגלות

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו, תיכף ומיד.

חי.
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הרב יצחק הכהן הענדל
חבר בי"ד מונטריאל קנדה

 חבר אגודת הרבנים,
ארה"ב וקנדה

הרב רפאל אלאשוילי
רב ראשי ליהודי גרוזיא

הרב יוסף העכט
רב העיר אילת

הרב שלמה דידי
 רב ישובי מועצה אזורית

עמק הירדן

הרב ישראל הלפרין
 רב ביהכנ"ס המרכזי

שכונת נווה עמל הרצליה

הרב דוד ועקנין
רב מנחמיה, ישראל

הרב נתן אורכמן
רב קהילת חב"ד עכו

הרב שלמה פרנק
חבר לשכת הרבנות עכו

הרב יעקב נקי
 רב שכונת יד התשעה

הרצליה

הרב  הלל פעווזנר
 רב ואב"ד קהילת ליובאוויטש

פאריז
ויו"ר וועד רבני ליובאוויטש

הרב יעקב יוסף )בהגר"ע(
רב גבעת משה

 וראש כולל חזון-יעקב,
ירושליים

הרב יהודה קלמן מארלאוו
 יו"ר ביד"צ קראון הייטס

ברוקלין, ניו יורק

הרב יעקב משה וויס
שכונת נוה אחיעזר בני ברק

הרב ישעיה הרצל
רב העיר נצרת עלית

הרב יונתן בורגן
רב הישוב ניר צבי

הרב אבשלום קיל
רב הישוב גן-נר

הרב יעקב אדרעי
רב שכונה אור יהודה

הרב שמעון ועקנין
רב מושב דישון

הרב בנימין כהן
רב רינתיה

הרב יוסף כהן
רב שכונה רמלה

הרב דוד אסולין
רב שכונה רמלה

הרב יוסף אלמשעלי
 רב ישובי מועצה אזורית

מרום הגליל

הרב שמעון גרליק
רב שכונת עמידר נהריה

הרב  גדליה אקסלרוד
דיין ומו"צ ביה"ד הרבני חיפה

הרב שניאור זלמן גור אריה
סגן יו"ר אגודת הרבנים דארה"ב 

וקנדה

הרב יוחנן גור אריה
רב העיר חולון

הרב ישראל יוסף הכהן הענדל
רב קהילת חב"ד ור"מ תו"ת 

מגדל העמק

הרב יצחק גינזבורג
ראש ישיבת “עוד יוסף חי" - 

שכם, ארה"ק

הרב ברוך יורקוביץ
רב ומו"צ שיכון חב"ד לוד

הרב יחיאל גברא
רב יבנה ורב מועצה אזורית 

גדרות

הרב יוסף יצחק וולוסוב
רב רמת ישי

הרב יעקב רייצעס
רב יסוד המעלה

הרב אליעזר יעקב ברוד
רב כרמי יוסף

הרב מרדכי שמואל אשכנזי
רב ואב"ד כפר חב"ד

חבד בי"ד רבני חב"ד ארה"ק

)טו(רשימת הרבנים שחתמו על הפסק הנ"ל:
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טו. צריך להאמין שהרבי מליובאוויטש –
נביא והוא הוא המלך המשיח

יחי אדוננו מורנו ורבינו מך המשיח עום 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

וחי נביא זה לדורנו שיש למעשה הלכה קביעה קובע ה‘תנש“א לשופטים ל ל
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רב בית כנסת חב"ד - מימון דרום צפת
הרב מנחם מענדל הראל

ה'תשע"ח

יט.
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כ.טז. ללמוד בתורת הגאולה ומלך המשיח.
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יז. הגיע הזמן של גאולת ישראל גאולת עולמים
ובנין בית המקדש השלישי והרבי מלך המשיח

צריך להתגלות מיד ממש

שניאור זלמן אליהו הכהן הענדל 
יגאל בן ה' שמעון יהודה פיזם

שלמה זלמן ב"ר אברהם
שניאור זלמן בן ר' זכריה גורי

יוסף יצחק בן הרב רפאל
ברוך חיים ב"ר אברהם

אורי מרדכי במוהר"ר אליעזר שי' ליפש
שלמה זלמן ב"ר צבי יחיאל ברקוביץ
אריה לייב בן ר' מענדל  טייטלבאום

רפאל בן אליעזר
שבתי יונה בן משה דב

כא.
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ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק - דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת - כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ: תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד 
כולל רבותנו נשיאנו - אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.

ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור - צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף1.

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף2.

השמיני  מהדור  החיים  נצחיות  בעניין  שונה  מהבעש"ט  ]דורנו[  התשיעי  שהדור  אומר  הרבי  ד. 
מהבעש"ט ]הרבי הקודם3[

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1. נשיא הדור - צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך 
המשיח.

ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה4.

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" ובסוטה דף י"ג ע"ב "ויש אומרים משה לא מת"5

ח. על-פי הנ"ל - תורת אמת - "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה 
ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי שהתפרסם 

בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד.

1( מסכת יומא דף ל"ח ע"ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר 
"וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי.. ראה הקב"ה שצדיקים מועטין, 

עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. ישת עליהם תבל" ]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל - רש"י[
2( במסכת סוכה דף נ"ב ע"א תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו.. - "אספרה אל חוק" - אספר דבר 
זה להיות לחק ולזכרון - רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם ועד(, רבינו 
בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י "ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז: נביאים 
ישעיה עמ' סט: "משיח בן דוד שעליו נאמר.. חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה שאומרים חי וקיים" ענינה של 
תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא - עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור... כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, 

והבלי גבול שלו אינו רק בעניין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל עצם בלתי משתנה.."
3( שיחת שבת פרשת בא אות טז: "והחידוש דדורנו - הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(.. משא"כ 

בדורנו זה - הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה .. נשמות בגופים.."
4( רבינו בחיי פר' ויחי: הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה

החל  מותו  לפני  וכשהיה  לאמר..  הזאל  התורה  את  באר  משה  “..הואיל  הרמב"ם:  המשניות,  לפירוש  הקדמה   )5
קרהו  אשר  ההוא  המקרה  והיה  אדר..  לחדש  השביעי  יום  בחצי  ההר  אל  עלה  אח"כ  בספרים..  התורה  לכתוב 
מת.." לא  רבינו  משה  אמרו..  וכן  אליה  שעלה  המעלה  לכבוד  לו  וחיים  אותו  ופקדנו  שחסרנו  בשביל  בעינינו   מות 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג’סקי שליט"א.

חי. דוד מלך ישראל – הרבי מלך המשיח חי וקיים

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב תשע"ד - טבת התשע"ח - שנת הקהל

כב.
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פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, 
מה שהוא מצווה לאחרים הוא עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר 
מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב 
מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים 

תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

רב ביהכנ"ס מגן אברהם שכונת 
סמדר - יבניאל 

הרב מנחם מנעדל ועקנין 

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 

פלורידה
הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב יוסף חיים גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער אברהם 

מרדכי מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

הרב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

פסק דין
א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקיים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים 
הוא עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח 
צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד 
ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת 

עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

רב קהילת חב"ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב קהילת חב"ד ומנהל המוסדות 
הרצליה

הרב ישראל הלפרין

 רב ומנהל מוסדות חב"ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

 רב ישובי המועצה האיזורית,
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

 רב ומורה הוראה 
מגדל העמק

הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 רב ומורה הוראה
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

 רב מורה הוראה 
בסינסנטי אוהיו

הרב שלום בער קלמנסון

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת

הרב אליהו דהן

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי
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פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 

גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 

עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 

וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 

המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 

דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 

ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 

אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 

תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 

ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.

ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 

ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.

ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5

ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 

שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 

ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 

עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."

4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 

בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 

עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 

כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 

תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
ועל זה באנו על החתום:
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פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו

הרב שניאור זלמן ברנשטיין
רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן

הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א

הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה

הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק

תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית

 באר טוביה

הרב זכריה כרמי
רב במטה יהודה

הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א

הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם

הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה

הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה

הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 

מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת

הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה

הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק

נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 

ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 
 

הרב יצחק חקק

חבר לשכת הרבנות עכו, ארה“ק 

הרב שלמה יצחק פראנק

רב בפושקר, הודו

רב בכפר ורדיםהרב שמשון גולדשטיין

הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא

הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד

 מילאנו איטליה

הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה

קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו

הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת

הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו

הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי

קרית גת

הרב יעקב סינגאוי
רב גוש ארבל

הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה

הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 

לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה

הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון

הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין

הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 

ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת

רב בית כנסת חב“דהרב רפאל שוואב

פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה

הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות

הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד

שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע

הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז

הרב פנחם כהן פאשטר
רב קהילת חב“ד בנימינה

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונההרב יהושע אדוט

הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים

הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד

הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה

הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים

הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור

הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 

פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,

רחובות

הרב שניאור עקיבא
רב שכונת גבעת התמרים, עכו

הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון

הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת

הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר

מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה

הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 

הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים

הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“

קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב
רב ומו“ץ בקהילת חב“ד

רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה

הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה

כרמל צרפתי, חיפה

הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 

מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 

החסידית ביתר עלית

הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה

הרב חיים ועקנין 

רב קהילת חבד קרית משה
 

מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד

רמת אביב, תל אביב

הרב יוסף גינזבורג
רב ישובי המועצה האיזורית, 

גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,

 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל

הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 

בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק

הרב מנחם בן ציון גרוסמן

חבר וועד הרבנים ורב צפון
 

מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 

הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן

רב מדינת קניההרב בנימין אדרעי 

הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט

לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי

ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד

שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית

הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים

הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס

הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א

הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת

הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות

הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית

הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה

הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים

הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל

הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה

הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי

הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 

אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  

קהילת רב פעלים ערד

הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים

הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה

הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

רב ביהכנ"ס מגן אברהם
 

שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין

הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 

בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"

רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

 שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב קהילות חב"ד ברזיל
הרב שמאי ענדא

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

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

 חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת 
ארה"ב  - וגאס  לאס  דוד  מגן  ק"ק  ורב 

הרב יצחק חקק

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

רב ודיין בבית הדין
לענייני ממונות צפת
הרב שמעון הכהן

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

רב הישוב מנחמיה
הרב דוד וקנין

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק
הרב אורי ליפש

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב ביהכ“נ "אוהל יוסף"
רחובות

הרב אליהו גבאי

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם הכהן פאשטר

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל,
פלורידה

הרב מרדכי ענתי 

רב מדינת אקוודור
הרב תומר רותם

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:
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פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה
הרב יוסף טאוב

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב בת-קול לוד הצעירה
הרב אברהם מיכלשוילי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב מועצה אזורית
באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בתי הסוהר
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב בסרסל צרפת
הרב יעקב ביטון

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב ראשי במדינת מולדובה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:
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פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי

רב מדינת גאורגיה
 הרב אברהם דוב בער
 מרדכי מיכלשוילי

רב מדינת אתיופיה
הרב אליהו חביב

רב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר

רב קהילת יוצאי גאורגיה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב מרדכי יצהרי

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג
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פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א | רשימה חלקית | ניתן להשיג את פסק הדין ב- ת.ד. 4857 צפת 

פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי

'הצדיק מלנינגרד' יו"ר אגו"ח 
רוסיה

הרב יצחק הכהן קוגן

רב ומורה הוראה סנטרל פלורידה
הרב אליעזר הכהן ריבקין

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

 רב ביהכנ"ס הפתוח 
רובע יזרעאל עפולה

הרב יוסף יצחק הלוי סגל

 רב ביהכנ"ס שערי שמים 
פרדס חנה

הרב יוסף קורנט

רב חטמ"ר 4
הרב בצלאל גבעוני

רב בתיהכ"ס חב"ד דרום
הרב מנחם הראל

רב בצרפת
הרב נחום פינסון

רב 'קהילת שלום' צרפת.
הרב שמעון דהאן

פסקי דין אודות מלכות דוד ונשיאי פנימיות התורה76

פסק דין

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף 
גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

בגאולת  בקרוב..."  שנית  יגאלנו  "והוא  ישראל  עם  את בקשת  שיקיים  עת  בכל  לדרוש מהקב"ה  ב. 
עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

בוקר"  "לא תלין פעולת שכיר איתך עד  בזה חל הציווי  כיוצא  כל  בזה בפסק ברור שעל  ובאנו  ג. 
וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה 
המצב  לנוכח  ובמיוחד  צודקת   - מתי"  "עד  ישראל  עם  של  והתביעה  והדרישה  עושה"  הוא  לאחרים 
דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו ללא כל הלנה ושהייה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישאל, 
תיכף ומיד ממש מלך ביופיו תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל בשר למטה מעשרה טפחים 
ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו 

בגאולת עולמים נאו ממש ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:

 

ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ו - שנת הקהל

מבוא לפסק –דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת – כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ :תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותינו נשיאנו – אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.
ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף.1

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף 2 
ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]-דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]- הרבי הקודם[ 3 

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1.נשיא הדור – צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.
ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה 4

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" וב סוטה דף יג עמוד ב: "ויש אומרים לא מת משה" 5
ח. על-פי הנ"ל – תורת אמת, "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי 

שהתפרסם בפסקי דין עם מאות רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד .

1  במסכת יומא דף לח עמוד ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ..ראה הקב"ה 
שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר ".. וישת עליהם תבל"]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל –רש"י[

2  במסכת סוכה דף נב עמוד א' תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו .." אספרה אל חוק" – אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון- רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם 
ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא פסוק י :"..ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז :נביאים ישעיה  עמ' סט: "משיח בן דוד  שעליו נאמר..חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה 

שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור.. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל 
עצם בלתי משתנה.."  

3  שבת פרשת בא אות טו: "החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(..משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה.. נשמות בגופים.."
4  רבינו בחיי פר' ויחי: ,הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 

5  הקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "..הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר   בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות 
בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה וכן אמרו .. משה רבינו לא מת.." 

נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מייג'סקי שליט"א.

א. יש לומר ולפרסם אשר המציאות האמיתית ע"פ התורה היא שהרבי המלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי בעולם הזה, ופשוט שאין להסתיר אמת זו.

ב. לדרוש מהקב"ה בכל עת שיקייים את בקשת עם ישראל "והוא יגאלנו שנית בקרוב..." בגאולת עולמים ובבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

ג. ובאנו בזה בפסק ברור שעל כל כיוצא-בזה חל הציווי "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר" וכן המצות עשה ד"ביומו תתן שכרו" ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא מצווה לאחרים הוא 
עושה" והדרישה והתביעה של עם ישראל "עד מתי" - צודקת ובמיוחד לנוכח המצב דפיקוח נפש וכו' דעם ישראל. וכן צריך להיות העניין ד"שכר מצווה" היינו הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו ללא 
כל הלנה ושהיה נוספת כל שהיא חס ושלום וע"כ צריכה להיות התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרב מנחם מענדל בן הרב לוי יצחק שניאורסון, אוהבן של כל ישראל, תיכף ומיד ממש מלך ביפיו 
תחזינה עיניך, ]ולא יכנף עוד מוריך[, לעיני כל  בשר למטה מעשרה טפחים ולהשלים תיכף ומיד ממש את תפקידו לבנות המקדש ולקבץ נדחי ישראל ולתקן כל העולם כולו ויגאלנו בגאולת עולמים נאו ממש 

ונכריז כולנו יחד בקול מבשר מבשר ואומר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועל זה באנו על החתום:
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פסק דין

רב העיר קוצ‘ין הודו
הרב שניאור זלמן ברנשטיין

רב ביכנה“ס חב“ד בית שאן
הרב שלום בער שמולביץ

רב באוניברסיטת ת“א
הרב פישל ג‘ייקובס

רב ומו“ץ ור“י בחיפה
הרב מנחם מענדל וילשנסקי

רב בית הכנסת שכונת בית יצחק
תל אביב

הרב עידו רהב

רב מועצה אזורית
 באר טוביה

הרב זכריה כרמי

רב במטה יהודה
הרב מיכאל מויאל

רב קהילת חב"ד ת"א
הרב שלמה הלפרן

רב ביהכנ“ס גאולה יקנעם
הרב שלום בער הרצל

רב בית הכנסת חב“ד חדרה
הרב קלונימוס קופצ‘יק

רב ביהכנ“ס "היכל חנה“ חיפה
הרב דוב גינזבורג

שליח כ“ק אדמו“ר שליט“א 
מלך המשיח ור”י חסידי חב“ד 

ליובאוויטש, צפת
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

רב מורה הוראה בדרום אפריקה
הרב נועם וגנר

רב בית כנסת פועלי צדק
נוה סביון

הרב מנחם הכהן פרידמן

חבר בית הדין שלום וצדק וענסן - צרפת ורב 
 ק"ק מגן דוד לאס וגאס - ארה"ב 

הרב יצחק חקק

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

רב בפושקר, הודו
הרב שמשון גולדשטיין

רב בכפר ורדים
הרב שלמה גולדפרב

רב מרכז העיר כפר סבא
הרב אברהם הרוניין

רב ביהכנ“ס בית התלמוד
 מילאנו איטליה
הרב צמח מזרחי

רב בית הכנסת, שערי גאולה
קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב בעיר פונה הודו
הרב בצלאל קופצ'יק

רב בסרסל צרפת
הרב חיים ביטון

רב העיר פלאיה דל כרמן מקסיקו
הרב חיים בראד

רב ביהכנ“ס חב“ד המרכזי
קרית גת

הרב יעקב סינגאוי

רב גוש ארבל
הרב מנחם מענדל הרצל

רב בבולוניה איטליה
הרב אליהו דוד הכהן בארנשטיין

רב ודיין בבית הדין 
לענייני ממונות צפת

הרב שמעון הכהן

רב הישוב עין איילה
הרב מנחם טל

רב מג“ב צפון
הרב יואל שם טוב

רב בית חב"ד מיל בייסין
הרב יהודה פרידמן 

רב ביהכנ"ס חב"ד רמת אליהו 
ראשל"צ

הרב חנן כוחונובסקי

רב ביהכנ“ס משכן נתן, צפת
הרב רפאל שוואב

רב בית כנסת חב“ד
פרדס כץ, בני ברק

הרב אורי ליפש

רב שכונת יד התשעה, הרצליה
הרב יעקב נקי 

רב קהילת חב“ד שדרות
הרב משה זאב פיזם

רב בית הכנסת חב“ד
שכ‘ יוספטל - כפר סבא

הרב יעקב מזרחי

רב קהילת בית מנחם באר שבע
הרב מנחם כהן

רב הדר התורה פריז
הרב פנחם כהן פאשטר

רב קהילת חב“ד בנימינה
הרב יהושע אדוט

רב ביהכנ“ס המרכזי כפר יונה
הרב נחמיה שמרלינג

רב קהילת חב“ד מעלה אדומים
הרב אברהם שמלה

רב ומו“ץ בכפר חב“ד
הרב בנימין כהן

רב קהילת יוצאי אירן - נתניה
הרב משה אנטיזדה

רב הישוב כפר אחים
הרב שלמה ליפש 

רב מדינת אינקוודור
הרב תומר רותם

רב "מרכז משיח" פורט לודרדייל, 
פלורידה

הרב מרדכי ענתי

רב ביהכנ“ס היכל שלומי,
רחובות

הרב שניאור עקיבא

רב שכונת גבעת התמרים, עכו
הרב שמשון פיזם

רב בקיבוץ עברון
הרב טל חנן

רב קהילת חב“ד רמת מנחם צפת
הרב ברוך לבקיבקר

רב בית הכנסת וביהמד“ר
מרכז ממש - נתניה

הרב יוסף טאוב

רב קהילת חב“ד ראש פינה
הרב שלמה זלמן ברקוביץ‘

רב בת-קול לוד הצעירה 
הרב אברהם מיכלשוילי 

רב קהילת יוצאי צרפת, ירושלים
הרב יצחק חביב

רב ביהכנ“ס "שוחרי תפילה“
קרית חיים - חיפה

הרב שמואל גולדפרב

רב ומו“ץ בקהילת חב“ד
רמת אביב, תל אביב

הרב מנחם מענדל פרידמן

רב ומורה הוראה בחיפה
הרב יהושע ליפש

רב בית הכנסת שערי תשובה
כרמל צרפתי, חיפה
הרב יהודה גינזבורג

רב בתי הסוהר 
מגידו - דמון

הרב ראובן שמלה

רב קהילת בביהכנ"ס הספרייה 
החסידית ביתר עלית
הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת אחוזת רעים רמלה
הרב חיים ועקנין 

 רב קהילת חבד קרית משה
מערב רחובות

הרב שמעון שער

רב ומנהל מוסדות חב“ד
רמת אביב, תל אביב
הרב יוסף גינזבורג

רב ישובי המועצה האיזורית, 
גליל עליון

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב קהילת חב“ד ומנהל המוסדות,
 הרצליה

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת חב“ד קרית שמואל
הרב יגאל פיזם

רב ומורה הוראה 
בשכונת כנען, צפת

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

רב ומורה הוראה מגדל העמק
הרב מנחם בן ציון גרוסמן

 חבר וועד הרבנים ורב צפון
מדינת צרפת
הרב אליהו דהן

רב מורה הוראה בסינסנטי אוהיו 
הרב שלום בער קלמנסון

רב ראשי מדינת יפן
הרב בנימין אדרעי 

רב מדינת קניה
הרב שמאל נוטיק 

רב קהילת חב"ד פרג'ן יוט
לוס אנג'לס קליפורניה

הרב יעקב פאר

רב ביכנה“ס האשכנזי המרכזי
ע“ש קדושי אוושוויץ - באר שבע

הרב משה דיקשטיין

רב ביכנה“ס חב"ד
שכונה B - ביתר עלית

הרב דוד אופן 

רב מו"צ ומח"ס ביתר עלית
הרב שלום וולפא 

רב קהילת יוצאי גאוגריה ירושלים
הרב רפאל ציקואשוילי 

סגן רב השב"ס
הרב שלומי כהן אלורו

רב שכונת נווה צדק ת"א
הרב יצהר מרדכי

רב ומו"צ פריז, צרפת
הרב יוסף יצחק פבזנר 

רב מועצה אזורית גדרות
הרב יחיאל גברא 

רב ומו"צ נצרת עילית
הרב משה קרוויץ 

רב מדינת גיאורגיאה
הרב אברהם דוב בער מרדכי 

מיכלשוילי 

רב מדינת הפילפינים
הרב יוסף יצחק הלוי לוי 

הרב קהילת חב"ד יבניאל
הרב ארי'ה פרקש

רב מדינת אטיופיה
הרב אליהו חביב

רב מושב בית אלעזרי
הרב בנימין ערד

מו"צ ורב קהילת שבת אחים בית 
אליעזר חדרה

הרב משה חיים ברנשטיין

רב בית הכנסת אוהל יוסף יצחק  
קהילת רב פעלים ערד
הרב אלעזר צבי בקשי

רב סמינר קיבוצים
הרב נעם שמעון בר

רב ראשי במדינת מולדבה
הרב יוסף יצחק הכהן אבלסקי

 רב ביהכנ"ס מגן אברהם
שכונת סמדר יבניאל

הרב מנחם מענדל ועקנין

רב אזורי חבל מודיעין
הרב שלום מעטוף

רב ביהכנ"ס אור החמה ברסלב 
בת ים

הרב רזיאל אלול

רב ביהכ“נ "אוהל ישראל"
רחובות

הרב אליהו גבאי
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ב"ה ימות המשיח - מנחם אב התשע"ד - טבת התשע"ח 

מבוא לפסק - דין "חי וקיים"

א. משה אמת ותורתו אמת - כל מאמרי חז"ל המובאים בפרד"ס מ: תורה שבכתב ותורה שבע"פ עד כולל רבותנו נשיאנו - אדמו"רי חב"ד הכל נכלל בהגדרה של משה אמת ותורתו אמת.

ב. בכל דור חייב להיות נשיא הדור - צדיק יסוד עולם, נשמה בגוף1.

ג. יש מאמחז"ל כי משיח יחיה לעולם נשמה בגוף2.

ד. הרבי אומר שהדור התשיעי ]דורנו[ מהבעש"ט שונה בעניין נצחיות החיים מהדור השמיני מהבעש"ט ]הרבי הקודם3[

ה. הרבי נתן לפרסם בהסכמתו ובעידודו שהוא 1. נשיא הדור - צדיק יסוד עולם, 2. כי הוא המלך המשיח.

ו. מופיע בחז"ל שיש זמן שמשיח מתכסה4.

ז. מצינו בחז"ל: תענית דף ה "יעקב אבינו לא מת" ובסוטה דף י"ג ע"ב "ויש אומרים משה לא מת"5.

ח. על-פי הנ"ל - תורת אמת - "כיהודה ועוד לקרא" מצורף פס"ד שחייבים להאמין בתורה הקדושה ומכיוון שהרבי הוא הוא הצדיק יסוד עולם ונשיא הדור וכן הוא הוא המלך המשיח וכפי שהתפרסם בפסקי דין עם מאות 
רבנים מכל קצוי תבל, ע"כ שהוא חי וכפי שכתבנו בפס"ד.

1( מסכת יומא דף ל"ח ע"ב "ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר "וזרח השמש ובא השמש" עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי.. ראה הקב"ה שצדיקים מועטין, עמד ושתלן בכל דור ודור 
שנאמר ".. ישת עליהם תבל" ]פיזרן בכל הדורות להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל - רש"י[

2( במסכת סוכה דף נ"ב ע"א תנו רבנן משיח בן דוד שעומד להגלות במהרה בימינו.. - "אספרה אל חוק" - אספר דבר זה להיות לחק ולזכרון - רש"י, ..כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתת לו )אורך ימים עולם ועד(, רבינו בחיי ספר בראשית פרק יא 
פסוק י "ומשיח בן דוד לא יהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם", מאמרי אדה"ז: נביאים ישעיה עמ' סט: "משיח בן דוד שעליו נאמר.. חיים נתת לו בבחינת חיים נצחיים והוא מה שאומרים חי וקיים" ענינה של תורת החסידות אות ה': "בחינתו של משיח היא - עצם 

נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור... כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו אינו רק בעניין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל עצם בלתי משתנה.."

3( שיחת שבת פרשת בא אות טז: "והחידוש דדורנו - הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה )דור השמיני(.. משא"כ בדורנו זה - הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה .. נשמות בגופים.."

4( רבינו בחיי פר' ויחי: הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה

5( הקדמה לפירוש המשניות, הרמב"ם: “..הואיל משה באר את התורה הזאל לאמר.. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה בספרים.. אח"כ עלה אל ההר בחצי יום השביעי לחדש אדר.. והיה המקרה ההוא אשר קרהו מות בעינינו בשביל שחסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד 
המעלה שעלה אליה וכן אמרו.. משה רבינו לא מת.."נ.ב. מקורות נוספים ובהרחבה, ניתן ללמוד בספרי ליקוטי מקורות של הרב מאיעסקי שליט"א.

רב קהילת 'הנשיאים' 
דוברי צרפתית - רעננה

הרב לירז בניסטי

רב ומו"צ נוף הגליל
הרב משה קורנוויץ

)המשך מעמ' קודם(
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כוח פעולת פסקי דין הלכתיים במציאות העולם

בת  עלי,  גומר  לאל  עליון  לאלקים  אקרא  אבון  א"ר   
בתולין  לעברו  דין  בית  נמלכו  אחד  ויום  שנים  שלשה 

חוזרין ואם לאו אינן חוזרין.
)ירושלמי מסכת נדרים פרק ו סוף ה"ח(

שכל מה שבית דין של מטה עושים בית דין של מעלה 
מסכימים עמהם אף בכל חידושי הגוף כמו שדרשו רז"ל 

על פסוק לא-ל גומר עלי: 
)שו"ע אדה"ז יו"ד סימן קפט סעיף כג( 

פס"ד - הקב"ה גוזר ואומר הפסק-דין 

..."והנה ענין זה שבתפלה )שעל ידה נמשכת השפעה 
חדשה( הוא בכללות גם בתורה. דזה שעל-ידי הפסק-דין 
שבתורה נעשה שינוי בעולם ]שנעשה דבר חדש שלא היה 
היא למעלה  כי התורה  הוא,  ומקור העולם[,  גם בשרש 
משרש העולם )כי התורה היא חכמתו יתברך, שלמעלה 
הפסק-דין  על-ידי  ולכן,  בראשית(,  דמעשה  מהחכמה 
שבתורה  ונמצא,  בעולם.  וחידוש  שינוי  נעשה  דתורה 
ישנן ב’ המעלות, המעלה דתפלה – המשכת ענין חדש, 
והמעלה דברכה. דהשינוי והחדוש שנעשה בעולם על-ידי 
הפסק-דין דהתלמיד-חכם העוסק בתורה, הוא )לא בדרך 
בקשה כבתפלה, אלא( בדרך ממילא. וכידוע בענין מאן 

מלכי דרבנן, דלהיות שלמוד התורה שלהם הוא בביטול, 
הרי הפסקי-דינים שלהם הוא שהמלך עצמו )מלך מלכי 
וכיון שזהו  גוזר ואומר את הפסק-דין,  המלכים הקב"ה( 
בנוגע  ועל-דרך-זה הוא  כן ממילא.  גזירת המלך, נעשה 
להמופתים שעשו התנאים ואמוראים על ידי עסק התורה 
שלהם, כמו רבי פנחס בן יאיר שאמר גינאי נהרא חלוק 
לי מימיך, שישנן בזה שתי המעלות. שינוי וחידוש בנהר 
)שאינו גם בשרשו ומקורו( – המעלה דתפלה, ושהשינוי 
בנהר נעשה על-ידי הצווי של רבי פנחס בן יאיר – המעלה 

דברכה.
)מאמר ד"ה “שיר המעלות לדוד הנה מה טוב", ל"ג בעומר 
ה’תשכ"ב(

פס"ד הגיע זמן הגאולה

וע״י שמכריזים על ענינים אלו בבית גדול, בית שמגדלין 
בקשת  הוא  דתפלה  תפלה,  בו  שמגדלין  ובית  תורה  בו 
כל צרכיו, הן צרכיו הרוחניים והן צרכיו הגשמיים, הנה 
יותר בכל הנ״ל, שהקב״ה עוזר לקיים  ניתוסף עוד  עי"ז 
דההכנות  ותפלה(  בקשה  גם  )שהם  ההחלטות  כל  את 
למתן תורה, וגם ממלא הבקשות בנוגע לההמשכה דמ״ת 
תורה[, שהמשכת  בו  בבית שמגדלין  שנמצאים  ]ובפרט 
ועד  כנ״ל,  לגמרי  חדש  ובאופן  בשלימות  תהי'  התורה 
והשלימה  האמיתית  בגאולה  תצא  מאתי  חדשה  לתורה 

ע"י משיח צדקנו. ולהוסיף, דענין מתן תורה הוא – נתינת 
התורה למטה בארץ, ובאופן שלא בשמים היא. וכמחז״ל 
שהקב״ה אומר למלאכי השרת אני ואתם נלך אצל ב"ד 

של מטה כו'.

תורה  ע״פ  פס״ד  פוסקים  למטה  כשישראל  ועפ״ז 
שהגיע כבר זמן הגאולה )כי כלו כל הקצין וישראל כבר 

עשו תשובה( - כן יקום ותיכף ומיד באה הגאולה.
)מאמר אנכי ה’תשמ"ט(

 ◆ ◆ ◆

הבדל בין לימוד תורה לפסק-דין

אמת  דין   - ההלכה  פסק  הוא  ההוראה  של  ענינה 
לאמתו. כל הסברות והדעות השונות בתורה הן אמיתיות, 
וכלשון רז"ל: אלו ואלו דברי אלקים חיים. אבל יתרונן של 
לאמתו".  “אמת  הן  בלבד,  אמת  אינן  שהן  הוא  ההלכות 
מעלתן היא שאינן רק ‘דברי אלקים חיים’ אלא כמאמרז"ל 
והוי’ עמו - שהלכה כמותו, שורש ההלכות הוא משם הוי’.

סברות  להשכיל  אמנם,  יכול,  ומפולפל  שנון  אדם 
טובות, דברי אלקים חיים, אלא שהן ארעיות ויש מקום 

לסברות אחרות המערערות אותן. פסק הלכה, לעומת זה 
הוא נצחי וקיים לעד.

את  הנוגדת  בסברא  להתקל  מוכן  להיות  הדיין  על 
זה  ההלכה.  לפסק  בהתאם  לפסוק  זאת  ולמרת  ההלכה, 
כולה של הלכה, שאינה ניתנת לערעור, היא עניין קיים, 

אמת לאמתו.
)לקו"ש ח"א, פר’ תולדות, סעיף יח. תרגום מאידיש(
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בקשת הרבי מהרבנים לפסוק שמשיח צריך להגיע תיכף ומיד

בעיתונים  נכתב  הרי   ]  .  .  [ שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
שיפסקו  מארץ-ישראל,  חשובים  רבנים  לכאן  שהגיעו 

)ויסכימו( שמשיח יבוא!

וכי אנו צריכים להסכים? מי  אחד הרבנים המסובים: 

אנו שנסכים? שהרבי יסכים!

על  הגיב  לא  אך  הרצינו,  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  ]פני 
הדברים[.

 )מוצאי יום הכפורים תשכ"א – בעת הסעודה.
המלך במסיבו ח"א ע’ נח(

יכולתם לחסוך זאת לגמרי!...

ההנהגה  להיות  צריכה  כיצד  המסובים:  הרבנים  אחד 
לפועל של הבחורים שהגיעו הנה מאה"ק ת"ו ביום-טוב 

שני של גליות?

כ"ק אדמו"ר שליט"א: יו"ט שני של גליות? הרי יכולתם 

לחסוך זאת לגמרי!... 

]הרב הנ"ל התנצל, אך כ"ק אדמו"ר שליט"א לא הגיב[.

 )ליל א’ דחג הסוכות תשכ"א – בעת הסעודה.
המלך במסיבו ח"א ע’ נט(

בעת ביקור הרבנים הראשיים

ביאת  אודות  להמוזכר  בהמשך  כ"ק אדמו"ר שליט"א: 
משיח – הרי, למרות שכבר עברו בנ"י ריבוי צרות ותלאות 
אודות  בגמרא  שהובאו  הסימנים  כל  נתקיימו  כבר  כו', 
"היסח  גם  כולל  מזה...(,  יותר  )ועוד  משיחא"  "עקבות 

הדעת"... וכבר "כלו כל הקיצין", אעפ"כ עדיין לא בא!

אני,  "ותמה  כותב:  ב"יד רמ"ה"  הרב שפירא שליט"א: 
לפי סימנין הללו, מפני מה אין בן דוד בא בדורנו זה"?!

"רבנים  כבודו אומר שיש פה  . הרב אליהו שליט"א:   .
ראשיים", ובכן, יצטרף אלינו כבודו, ונהי' ב"ד של שלשה, 

ונפסוק כך.

כ"ק אדמו"ר שליט"א: אני מוכן לכך מזמן, אבל אני רק 
יחידי, וצריך עוד שנים.

הרב אליהו שליט"א: אנחנו מצטרפים לכבוד הרב...

)שם, בלתי מוגה(

איש לא יקפיד אם אליהו הנביא בברוקלין...

על  דיברנו  הקודמת  בפעם  שליט"א:  אליהו  הרב   
המשיח, והיינו צריכים לעשות החלטה, פסק-דין, שמשיח 

צריך לבוא מיד.

– הדגשתי  כ"ק אדמו"ר שליט"א: כפי הרשום בזכרוני 
צריך  צדקנו  שמשיח  דין  לפסק  הצורך  על-דבר  גם  אז 
שנמצאים   – זה  במעמד  כמובן  כולל  ומיד,  תיכף  לבוא 
כאן יותר משלשה רבנים, וביניהם – רבנים מארץ ישראל, 
אשר, “אין תורה כתורת ארץ ישראל", ובפרט תורת כהן, 

ותורת הראשון לציון )ב"ציון" גופא – “ראשון לציון"(.

הרב אליהו שליט"א: “ובא לציון גואל".

 – גואל"  לציון  “ובא  )בחיוך(:  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
נאמר בלשון עתיד, וצריך שיהיה כבר בלשון עבר, עכ"פ 

רגע א’ לאחרי זה!

הנביא(  )אליהו  צדקנו  שמשיח  מצינו  חז"ל  במדרשי 
ש"טובה  בטבריא,   – גופא  ובגליל  בגליל,  תחילה  יתגלה 
ראייתה"; אבל, איש לא יקפיד גם אם אליהו הנביא יבוא 
משיח  יבוא  ולמחרתו  בברוקלין,  אפילו  לארץ,  בחוץ 

לטבריא.
)יום ג’ פ’ בהר, י"א אייר ה’תשמ"ט. ספר השיחות ח"ב ע’ 751(

יעזור השי"ת שתזכו להיות מאלה שיפסקו ההלכה דביאת משיח צדקנו!

בעת ביקור הרה"ג מהור"ד יוחנן סופר זצ"ל גאב"ד ערלוי

אליבא  שמעתא  ב"אסוקי  מתעסקים  שהנכם  כיון   ...
דהלכתא", פסקי הלכות – תפסקו הלכה שמשיח צדקנו 
יקויים בפועל ממש  ותראו שהפס"ד שלכם  צריך לבוא, 

תיכף ומיד! ובודאי יסייעו התלמידים בידכם.

תמיהני, מדוע לא עושים "טומל" בענין זה.

. . ועכשיו, צריכים רק שרב מורה-הוראה יפסוק הלכה 
משיח  שצריכים  היינו,  הכי,  בלאו  שאי-אפשר  למעשה 
צדקנו וביהמ"ק השלישי בפועל ממש, ותיכף ומיד לאחרי 
פסק ההלכה צריך לקיים הפס"ד, ללא עיכוב כלל, שהרי, 
אסור לעכב קיום פס"ד, אפילו בענינים בלתי-רצויים, ח"ו, 
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ועאכו"כ כשמדובר אודות פס"ד בנוגע לגאולה האמיתית 
והשלימה דכאו"א מישראל וכלל ישראל, כולל גם כל בנ"י 

שבכל הדורות!

ההלכה  שיפסקו  מאלה  להיות  שתזכו  השי"ת  יעזור 
יקויים  – לראות שהפס"ד  והעיקר  דביאת משיח צדקנו, 
בפועל ממש. )כ"ק אדמו"ר שליט"א חייך, ואמר:( בודאי 

יש בב"ד שלכם "שמש ב"ד", אזי תשלחו את השמש ... 
ותראו שהפס"ד יקויים בפועל.

גאב"ד ערלוי זצ"ל: ישנו כבר הפס"ד של הרבי, וכולנו, 
בתוככי כל בנ"י מצטרפים לפס"ד זה, ובודאי יפסקו כן גם 

ב"ד של מעלה, ויקויים הפס"ד בפועל ממש.

צריכים הרבים לפסוק

על  זה  ענין  לתלות  אין  אמן.  שליטא:  אדמו"ר  כ"ק 
רבים   – צדקנו  משיח  שהרי,  הרבים,  על  אם,  כי  היחיד, 
צריכים לו, ובמילא, צריכים הרבים לפסוק כן, שאז ישנו 

גם כח ומעלת הציבור – "הן א-ל כביר ולא ימאס".
)בחלוקת שטרות לצדקה, ה’ אד"ש ה’תשמ"ט – בלתי מוגה(

פס"ד זה מחייב כביכול ומזכה גם את ב"ד של מעלה

ולכל לראש – הלימוד זכות בנוגע לקירוב וזירוז הגאולה 
הגמרא,  בזמן  עוד  הקיצין",  כל  "כלו  שכבר  שכיון   –
ועאכו"כ לאחרי אריכות וקושי הגלות במשך יותר מאלף 
ותשע מאות שנה ועדיין לא בא... ובנוגע לתשובה )"אין 
שהרי  תשובה,  עשו  כבר   – בתשובה"(  אלא  תלוי  הדבר 
)לא רק פעם  אין לך אדם מישראל שלא הרהר תשובה 
נעשה  חייו, שעי"ז  ימי  כמה פעמים במשך  אלא(  אחת, 
גמור,  צדיק  גמור  מרשע  חדא"  וברגעא  חדא  "בשעתא 
כפס"ד הגמרא שהמקדש את האשה "על מנת שאני צדיק 

)גמור( אפילו רשע גמור מקודשת שמא הרהר תשובה" – 
הרי בודאי ובודאי שמשיח צדקנו צריך לבוא תיכף ומיד 
ממש, אשר, כדאי הוא לימוד זכות זה לגאול את ישראל, 
ובפרט שנוסף על הלימוד זכות, ה"ז גם פס"ד של כו"כ 
רבנים ומורי-הוראה בישראל, וכיון שהתורה "לא בשמים 
היא", הרי, פס"ד זה בב"ד של מטה מחייב כביכול ומזכה 

גם את ב"ד של מעלה, וכן יקום!
)ש"פ ויחי תנש"א. ספר השיחות ח"ב ע’ 911(
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א. בקשת הרבי שיפסקו שמשיח צדקינו
צריך לבוא תיכף ומיד

בעת ביקור הרבנים הראשיים 
. . אולי יתקבצו כל הרבנים ויוציאו פסק-דין שמשיח צדקנו צריך לבוא תיכף ומיד! ... א' הסימנים  
ולדרוש  – לבקש  יש להשתמש ב"חוצפה" לצד הטוב  ובכן,  יסגא",  – "חוצפה  ד"עקבות משיחא" הוא 
מהקב"ה, עד לחוצפה ותביעה הכי גדולה, שמשיח צדקנו יבוא בפועל ממש, ובודאי יהיה הקב"ה שבע-
רצון מדרישה ותביעה זו, ויביא את משיח צדקנו בפועל ממש. ...כפי הנראה, הדבר היחיד שחסר הוא 
החוצפה של בנ"י, לדרוש ולתבוע מהקב"ה שיביא את הגאולה. – גם בענין זה צריכים להתחיל הרבנים 
הראשיים ... וכל העם אחריהם – ב"קול גדול", ובאופן ד"קהל גדול"! ...הנני חוזר לדברים האמורים לעיל 
. . שהרבנים צריכים לפסוק שצריך להיות "מסמך גאולה לגאולה" בפועל ממש! ... והעיקר, כאמור, 
– פס"ד של כל בנ"י, חסידים  וכפי שאמרנו זה-עתה בתפלת ערבית  שיהיה באופן ד"וירא כל העם", 
בנוגע  וכל שאר הבקשות  דוד עבדך מהרה תצמיח",  "את צמח   – וכו'  וספרדים  ומתנגדים, אשכנזים 

לגאולה השלימה ובנין בית המקדש. 
)אור ליום ב' פ' תזריע, בעת ביקור הרבנים הראשיים, כ"ז אדר שני ה'תשמ"ו – מוגה(

ב. פסקי דין הגיע זמן הגאולה תשמ"ו-תנש"א

 בשנת תנש"א הגיש הת' חיים מאיר כהן לרבי שליט"א מלך המשיח קובץ כרוך של פסקי דין באותו 
נוסח עליו חתמו עשרות רבנים, אודות כך שהגיע זמן הגאולה. רשימת הרבנים מופיע בפתח דבר לספר 

וכפי המודפס להלן,

'ספר' זה היה אחד משנים-עשר ספרים שנשאר על שולחנו של הרבי שליט"א מלך המשיח בכ"ז אדר 
תשנ"ב, כפי שסיפר הרב גרונר – מזכיר כ"ק אדמו"ר מה"מ.


