
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


