
כבוד קדושת אדמו"ר מליובאוויטש בשיחת קודש פרשת שופטים ה'תשנ"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 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 - כ"ח ניסן ה'תשס"ו

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

אין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"אאין בסדר הרשימה ע"מ לקבוע את גדולתם של הרבנים שליט"א  ��  רשימה חלקירשימה חלקיתת    ��  ניתן להשיג אניתן להשיג את פסק הדין בת.ד. 6460 צפתת פסק הדין בת.ד. 6460 צפת

זקן וחבר בית-דין רבני חב"ד, ארה"ק

הרב דוד חנזין (זצ"ל)

זקן רבני חב"ד – ארה"ב וקנדה וראב"ד מאנטריאול, קנדה

הרב יצחק הכהן הענדל

ראש מוסדות 'רב פעלים' נתיבות, ארה"ק

הרב יורם אברג'ל

סגן יו"ר אגודת הרבנים – ארה"ב

הרב שניאור זלמן גורארי' (זצ"ל)

ראש ישיבות צאנז וחבר הנהלת 'מפעל הש"ס'

הרב אליהו שמואל שמרלר

כבוד-קדושת האדמו"ר מלוקווע ולבורז'

הרב צבי הכהן טורנהיים (זצ"ל)

כבוד-קדושת האדמו"ר מפינסק קרלין

הרב אהרן הכהן רוזנפלד (זצ"ל)

כבוד-קדושת האדמו"ר מביאלא

הרב יעקב מנחם רבינוביץ

כבוד-קדושת האדמו"ר מנישכיז

הרב ישראל שטערן

כבוד-קדושת האדמו"ר מזידשטוב, ארה"ב

הרב אשר ישעיה אייכנשטיין

כבוד-קדושת האדמו"ר מנדבורנא

הרב אהרון יחיאל לייפער (זצ"ל)

אב"ד הקהילה הבוכרית 

וחבר ביה"ד הספרדי בוינה, אוסטריא

הרב יצחק ניאזוב

אב בית-דין מעלבורן, אוסטרליא

הרב שלום דובער הכהן גוטניק

אב בית-דין חיפה, ארה"ק

הרב גדליה אקסלרוד

אב בית-דין באר שבע ורב בירושלים, 

הרב אליהו אברג'ל

אב בית-דין הקהילה הגרוזינית וחבר ביה"ד 

הספרדי בוינה אוסטריא

הרב אברהם מיכאלשוילי

ראב"ד נווה אחיעזר בני-ברק, ארה"ק

הרב משה יעקב וייס

ראב"ד דפעטערסאן ניו ג'רסי 

וחבר "אגודת הרבנים" דארה"ב

הרב מאיר גרינברג

אב"ד ורב ראשי ק"ק שערי ציון ועדות 

המזרח, ברוקלין

הרב שאול יעקב קצין

רב לב השרון ובני ציון ויו"ר הרבנים 

בהתיישבות, ארה"ק

הרב אשר זמל

רב גבעת משה וראש כולל חזון יעקב, 

ירושלים, ארה"ק

הרב יעקב יוסף (בהגר"ע)

זקן רבני חב"ד בארה"ק ורב קהילת חב"ד 

תל-אביב, ארה"ק

הרב משה אשכנזי

חבר לשכת הרבנות טבריה, ארה"ק

הרב דב טייכמן

חבר לשכת הרבנות עכו, ארה"ק

הרב שלמה יצחק פראנק

חבר לשכת הרבנות ראש העין, ארה"ק

הרב מנשה זכריהו

חבר לשכת הרבנות רמלה, ארה"ק

הרב יוסף כהן

חבר בד"ץ סידני, אוסטרליא

הרב יהורם אולמן

דיין ומורה-צדק בלאוואל 

וחבר בד"ץ מאנטריאול, קנדה

הרב דוד רפאל באנון

דיין וחבר בית-הדין ור"י תות"ל, בראזיל

הרב שמאי ענדא

חבר בית-דין צדק ומרא דאתרא 

קראון הייטס, ברוקלין, ניו יארק

הרב אהרון יעקב שוויי

חבר בית-דין צדק ומרא דאתרא 

קראון הייטס, ברוקלין, ניו יארק

הרב יהודה קלמן מארלאו (זצ"ל)

אב בית-דין ושליח כ"ק אדמו"ר שליט"א 

מלך המשיח בק"ק מילאנו, איטליא

הרב גרשון מענדל גרליק

אב בית-דין דק"ק אייווי היל, 

נוארק, ניו ג'רסי

הרב שמואל פסח באגומילסקי

הרב הראשי לצפון מדינת צרפת  

וחבר 'ועד הרבנים צרפת'

הרב אליהו דהאן

הרב הראשי למדינת רוסיא

הרב דובער לאזאר

הרב הראשי למדינת מולדביא

 ורב העיר דקישינוב

הרב זלמן הכהן אבלסקי

הרב הראשי ללטביא ורב העיר ריגא

הרב נתן נטע הכהן ברכהן (זצ"ל)

רב ראשי דמדינת באדן, וירטנברג, גרמניא

הרב חיים נפתלין

רב מורה הוראה ברוקלין, ניו-יארק

הרב נטע קופרמן

חבר ב'איגוד הרבנים ארה"ב וקנדה'

הרב יצחק העכט

מורה-צדק בפאריז, צרפת

הרב מרדכי בלינוב

מורה צדק בקראון הייטס, ברוקלין, ניו יארק

הרב שמעון חיריק

חבר הבית דין צדק עמנואל, ארה"ק

הרב חיים קיז'נר

חבר לשכת הרבנות אור-יהודה, ארה"ק

הרב יעקב אדרעי

רב העיר נצרת-עילית, ארה"ק

הרב ישעיה הרצל

רב העיר יהוד, ארה"ק

הרב שלמה טובים

רב העיר חמילנצקי, אוקראינא

הרב יהושע רסקין

רב העיר אדעלעיר, אוסטרליא     

הרב יוסף ענגעל

רב העיר קרית-ים, ארה"ק

הרב יוסף הלוי אברקי

רב העיר חולון, ארה"ק

הרב יוחנן גור-אריה

רב העיר ריאו דה-ז'נרו, ברזיל

הרב יעקב  בלומנפלד

רב העיר קרית ביאליק, ארה"ק

הרב עמינדב מכלוף קריספין

הרב הראשי למדינת טשקנט

הרב אבא דוד גורביץ

הרב הראשי למדינת קאזחסטאן

הרב ישעי'ה הכהן

הרב הראשי למדינת בוליביא, דרום אמריקה

הרב  יוסף שמעון הכהן סמיערק

רב העיר בלומינטון אינדיאנא

הרב יהושע הרצל צינצולקר

רב העיר טשעליאבעסק  רוסיא

הרב מאיר הלוי קירש

רב יקטרינבורג ומחוז אוראל, חבר העמים

הרב עזריאל זליג אשכנזי

רב בבולוניה, איטליא

הרב אליהו דוד הכהן בארענשטיין

רב באשדוד מלפנים רב העיר נצרת עלית, ארה"ק

הרב אליהו אבוחצירא

רב העיר זיטומיר, אוקראינא

הרב שלמה וילהלם

רב העיר דנייפרופטרובסק והמחוז, חבר העמים

הרב שמואל קמינצקי

רב העיר סאטן, אנגליא

הרב אברהם ישעיהו גראנער

רב העיר רמת ישי, ארה"ק

הרב יוסף יצחק וולוסוב

רב העיר קרית-מלאכי, ארה"ק

הרב ישראל גרשטנקורן (זצ"ל)

רב העיר קרית-גת, ארה"ק

הרב משה הבלין

רב ישובי צפון הנגב, ארה"ק

הרב אברהם יפרח

רב העיר וולוגראד, רוסיא

הרב זלמן יפה

רב העיר בבריאנסק, רוסיא

הרב יצחק רויטמן

רב העיר קלינינגרבד, רוסיא

הרב דוד שועדיק

רב העיר חדרה, ארה"ק

הרב שמעון ביטון

רב העיר אוטרעכט, הולנד

הרב אריה לייב היינץ

רב העיר קמרובה, רוסיה

הרב דוד דה-ברעסער

רב העיר חצור הגלילית, ארה"ק

הרב מרדכי דיעי

רב העיר נובוסיבירסק והמחוז

הרב שניאור זלמן זקלס

רב העיר אושן-סיטי, מרילנד, ארה"ב

הרב נועם כהן

רב העיר יערעוואן, ארמניה, חבר העמים

הרב מאיר בורשטיין

רב נוה מונסון, ארה"ק

הרב יואל סויסא

רב מקומי כפר גבירול, ארה"ק

הרב שלמה מזרחי

רב הישוב יסודות, ארה"ק

הרב דוד בן ציון קליין

רב הישוב מורג, גוש-קטיף, ארה"ק

הרב יום טוב מנשה

רב אזורי חוף הכרמל, ארה"ק

גבריאל סוראני

רב הישובים נאות הכיכר ועין תמר, ארה"ק

הרב יעקב מנדלסון

רב ישובי גליל תחתון, ארה"ק

הרב יוסף חיים רוזנבלט

רב אזורי, חבל מודיעין, ארה"ק

הרב שלום מעטוף

רב ישובי מרום הגליל, ארה"ק

הרב יוסף אלמשעלי

רב ישובי מעלה יוסף, ארה"ק

הרב מכלוף ועקנין

רב היישוב בית דגן וראש השוחטים ירושלים, 

הרב ששון גריידי

רב מושב עזריאל, ארה"ק

הרב יוסף יצחק תעיזי

רב היישוב ניר-צבי, ארה"ק

הרב יהונתן בנימין הלוי בורגן

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 קפלן

רב היישוב שתולים, ארה"ק

הרב זכריה כרמי

רב היישוב גן-נר, ארה"ק

הרב אבשלום קיל

רב מושב רינתי-ה, ארה"ק

הרב בנימין כהן

רב מושב תענך, ארה"ק

הרב זכריה גורי

רב הישוב ברקת, ארה"ק

הרב סעדיה מעטוף

רב היישוב מנחמיה, ארה"ק

הרב דוד חנניה ועקנין

רב שכונת קרית אליעזר, חיפה, ארה"ק

הרב דוד אבוחצירא

רב שכונת גילה, ירושלים, ארה"ק

הרב משה בן אבו

רב הישוב כרם-בן-זמרה

הרב שלמה ממן

רב הישוב גבע כרמל, ארה"ק

הרב שלום דרעי

רב הישוב עתלית, ארה"ק

הרב שמעון אלמליח

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 הישוב בלפוריה, ארה"ק

הרב נועם ברטוב

רב כפר ברוך והיוגב, ארה"ק

הרב אריה וועג

רב מושב ינוב, ארה"ק

הרב צמח אברהם

רב שכונת יד התשעה הרצליה, ארה"ק

הרב יוסף יעקב נקי

רב שכונת בית אליעזר, חדרה, ארה"ק

הרב אליהו אסולין

רב מרכז יקנעם, ארה"ק

הרב נועם דקל

רב שכונת האירוסים, נתניה, ארה"ק

הרב מנחם מענדל הלוי וולפא

רב שכונת עמידר, נהריה, ארה"ק

הרב שמעון גרליק

רב קהילת יוצאי אירן 

ורב שכונת מרכז כפר סבא, ארה"ק

הרב אברהם הרוניין

רב שכונה א', באר שבע, ארה"ק

הרב מאיר סויסא

רב ביהכנ"ס 'אור המאיר', רחובות, ארה"ק

הרב אליהו שטרן

רב שכונת התימנים, רחובות, ארה"ק

הרב ישי שרעבי

רב שכונה בגבעתיים, ארה"ק

הרב משה אהרון ברוידא

רב מורה הוראה כפר חב"ד, ארה"ק

הרב דוב טברדוביץ

רב קהילת חב"ד לוד, ארה"ק

הרב ברוך יורקוביץ

מרא דאתרא קהילת קודש "בית תורה" 

ברוקלין, ניו יארק

הרב זבולון ליברמן

רב דק"ק "בני יחיאל אשכנז" ברייטן, 

ברוקלין, ניו יארק

הרב שלום מענדל סימפסון

רב קהילת חב"ד רחובות 

וחבר ביה"ד רבני חב"ד – ארה"ק

הרב מנחם מענדל גלוכובסקי

רב ומד"א כפר חב"ד 

וחבר ביה"ד רבני חב"ד – ארה"ק

הרב מרדכי ש. אשכנזי

רב שכונה במגדל העמק, ארה"ק

הרב דוד אסייג

רב שכונה, ערד, ארה"ק

הרב רפאל בוסי

רב שכונת רמת יוסף, בת ים, ארה"ק

הרב משה חזן

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 ק"ק יוצאי גרוזיה ברמלה  

וחבר נשיאות "אגודת רבני יהדות גרוזיה"

הרב בן-ציון מיכאלשוילי

רב קהילת יוצאי גרוזיה נחה"ח 

 וחבר נשיאות "אגודת רבני יהדות גרוזיה" 

חכם משה מיכאלשוילי

רב קהילת יוצאי חבר העמים 

פיירלנד ניו ג'רסי

הרב חיים דובער זלצמן

רב ומשפיע קהילת חב"ד חבל תענך

הרב  יצחק ידגר

רב קהילת חב"ד הרצליה, ארה"ק

הרב ישראל הלפרין

רב קהילת "עזרת אחים" ניס, צרפת

הרב יוסף יצחק פינסון

מד"א ק"ק תל – תלפיות פינצ'לי, לונדון

הרב צבי הירש טלזנר

רב דקהילת הספרדים במילאנו, איטליא

הרב יהושע חדד

רב קהילת יוצאי חבר העמים, טורונטו

הרב יוסף יצחק זלצמן

רב קהילת יוצאי רוסיה,  לוס אנג'לס

הרב נפתלי אסטולין

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

הרב יחיאל גברא

רב ביהכנ”ס "אוהל דבורה" מלבורן

הרב חיים צבי גרונער

רב ביהכנ"ס המרכזי כפר יונה

הרב נחמיה שמרלינג

רב ביהכנ”ס "שערי גאולה" קרית גת

הרב מאיר מאירי

רב קהילת חב"ד עכו

הרב נתן אוירכמן

רב קהילת חב"ד אלעד

הרב דניאל גרבסקי

רב קהילת יוצאי אירן

ורב ביהכנ"ס "זכור ליוסף", נתניה

הרב משה אנטיזדה

רב קהילה בקנסינגטון  ניו-יורק

הרב משה חיים לוין

רב קהילת חב"ד קרית שמואל

הרב יגאל פיזם

רב ביהכנ”ס חב"ד קרית – גת

הרב שלום דובער הלוי וולפא

רב קהילת חב"ד מגדל העמק

הרב ישראל יוסף הכהן הנדל

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

הרב יצחק מיכאלשוילי

רב קהילת יוצאי גרוזיה, נתניה, ארה"ק

הרב רחמים רפאל ציקואשוילי

קהילת יוצאי צרפת – ירושלים, ארה"ק

הרב יצחק חביב

רב "אוהל משה חברה תהילים" פלטבוש

הרב משה חיים קארענבליט

רב ביהכנ”ס בית"מנחם מענדל"  

מונטפלייר, צרפת

הרב פרץ פרטוש

רב ביהכנ”ס "סנטר" בופלו

הרב שמריהו חריטונוב

רב ביהכנ”ס  "כנסת ישראל"-פאולו ברזיל

הרב יוסף מרדכי מלובני

רב ביהכנ”ס "בית מנחם" רסיפי, ברזיל

הרב יוסף בן-זכרי

רב ביהכנ”ס "בני ישראל" ווייסר, ניו ג'רסי

הרב יוסף צבי קרליבך

רב ביהכנ”ס  וקהילת "בית רחמים", ערד, ארה"ק

הרב אלעזר בקשי

רב קהילת "עונג שבת" רמת השרון, ארה"ק

הרב יהודה בוטמן

רב קהילת יוצאי ארגנטינה, ירושלים, ארה"ק

הרב שאול אליטוב

רב קהילת חב"ד בנתיבות, ארה"ק

הרב ישר אדרעי

קהילת "עץ חיים – ליובאוויטש ליאון, צרפת

הרב שמואל גורביץ 

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 קהילת אור אביב מרסיי, צרפת

הרב עמנואל טובנבלאט

רב ביהכנ"ס אוהלי מנחם – מודיעין, ארה"ק

הרב ברוך סלונים

רב ביהכנ"ס "משכן ישראל", מעלות, ארה"ק

הרב יגאל כספי

רב ביהכנ”ס "אוהל דוד"  פונה, הודו

הרב בצלאל קופציק

רב ביהכנ"ס ויקטרברג  יהונסבורג,  ד. 

אפריקה

הרב יוסף בוימגרטן

רב ביהכנ"ס "פרנקלס שול" ברוקלין 

הרב משה ניסן וולבוסקי

רב קהילת חב"ד נס ציונה, ארה"ק

הרב שגיא הר – שפר

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 

רב קהילת הרשב"י פורט לודרדיל, פלורידה

הרב דניאל שהינו 

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 קהילת יוצאי גרוזי'ה הילסייד, ניו גרז'י

הרב אהרון חן

רב בית הכנסת 'בית משיח' שיקאגו

הרב אליעזר טורין 

רב הספריה החסידית ביתר עלית ארה"ק

הרב שאול רוזנבלט

רב בית הכנסת "אהבת ישראל" עכו, ארה"ק

הרב שמשון פיזם

רב ק"ק בני ישראל לינדען הייטס

ומנהל איגוד הרבנים

הרב גרשון טעננבוים

רב קהילת חב"ד אופקים

הרב ישראל הרשקוביץ

רב בית כנסת מחזיקי הדת , שיקאגו

הרב דוד וולפמאן 

רב בית כנסת עדת ישראל נוסח האר"י מנצ'סטר

הרב אלכסנדר סענדר ליבעראוו

רב קהילת קודש שבט אחים ברוקלין

הרב יאשיהו שאמע 

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

הרב מנחם נוימן

רב בקהילת עדת ישורון אלעד, ארה"ק

הרב יוסף יצחק סילברמן

רב קהילת אהבת אחים ברוקלין

הרב אליהו עקיבא דיוויק

רב בית הכנסת בראשון לציון, ארה"ק

הרב חנן כוחונובסקי 

רב בית הכנסת "חומאני עלוש" צפת, ארה"ק

הרב רחמים עמרוסי

מחבר ספר אותיות הרב, ד' מינים

ורב בית הכנסת חב"ד רמות ג', ארה"ק

הרב משה ווינר 

רב קהילת קודש כפר ורדים, ארה"ק

הרב שלמה דניאל גולדפרב 

רב בסימפרופל, אוקראינא

הרב יצחק מאיר הכהן ליפשיץ

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

נארוואלק קאנעטיקייט

הרב יהושע העכט

גאון, חסיד ואיש מסירות נפש –

בני ברק, ארה"ק

הרב זלמן לייב אסטולין

רב ראשי ליהודי יוצאי גרוזיה

חכם רפאל אלאשוילי (זצ"ל)

ישיבת המקובלים ירושלים ,ארה"ק

הרב יעקב דוד שכטר

רב ומקובל ירושלים, ארה"ק

הרב יוסף חיים ביטון

יו"ר חברת "דוד המלך",  מזקני רבני תוניס

הרב ברוך חורי

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

הרב אליהו גבאי

רב בתי הסוהר וואסטער, מסטשוסטס

הרב יעקב יצחק בלאטנער

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 בקווינס, ארה"ב

הרב שרגא בראווד

רב בבנימינה, ארה"ק

הרב יהושע אדוט

רב בכיר בשב"ס  (גוש דרום) 

הרב מיכאל מלכא

רב בגרינובל, צרפת 

הרב יחיא לחיאני

רב באסטנה, קאזחסטן

הרב יהודה קובלקין

בית מנחם מענדל ווסטון, ארה"ב

הרב משה גורקאו

ראש ישיבת חסידי חב"ד חיפה ארה"ק

הרב מנחם מענדל ווילשאנסקי

ראש ישיבת תו"ת ברינוא, צרפת

הרב יחיאל מנחם מענדל קלמנסון

ראש ישיבת גדולה קאראקאס, ונצואלה

הרב אברהם לייב שוחאט

ראש ישיבת "אור תמימים" כפר-חב"ד ארה"ק

הרב שניאור זלמן גפני

ראש ישיבת תו"ת ליובאוויטש, מוסקבה, רוסיא

הרב משה הויכברג

ראש ישיבת בני שלמה, באר שבע, ארה"ק

הרב שלמה אמסלם

ראש ישיבת חסידי חב"ד צפת, ארה"ק

הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

ראש ישיבת "עוד יוסף חי" שכם וחברון, ארה"ק

הרב יצחק פייוויש גינזבורג

רב בברדיצ'ב חבר העמים

הרב שמואל פלאטקין 

רב בעיר קאסטראמה, חבר העמים 

הרב ניסן מענדל רופו

רב בנורוואד יוהנסבורג, דרום אפריקה

הרב מרדכי אברהם ישעי' הכהן ראדל

רב קהילת חב"ד ורב בית הכנסת ע"ש 

הברון, ראש פינה, ארה"ק

הרב שלמה זלמן ברקוביץ

ראש כולל "שושן מאיר" עמנואל, ארה"ק

הרב מאיר שמעון דרורי

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, יפן

הרב בנימין אדרעי

משגיח ראשי בישיבת תו"ת

ליובאוויטש המרכזית ניו-יורק

הרב יצחק שפרינגער

ראש ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש, 

דרום אפריקא

הרב נועם וגנר

ראש ישיבת תפארת בחורים סיגייט, 

ברוקלין, ניו-יארק

הרב אברהם ליפסקער

ראש ישיבת ראשל"צ – כפר-חב"ד, 

ארה"ק

הרב ברוך בליז'ינסקי

ראש ישיבת "מאור מנחם" רחובות, ארה"ק

הרב חיים אהרון

ראש ישיבת "בית מנחם" ירושלים, ארה"ק

הרב גרשון מנחם מענדל אבצן

ראש ישיבת "אור גבריאל" ירושלים, ארה"ק

הרב חי ברכץ

ראש כולל תפארת זקנים לוי יצחק ניו-הייבן

הרב בערל הלוי לוויטין

רב קהילת חב"ד עמנואל, ארה"ק

הרב יהודה אלחרר

משפיע בישיבת "תומכי תמימים" לידו, אנגליה

הרב חיים מילר

משפיע בירושלים ובצפת, ארה"ק

הרב יוסף יצחק אופן

משפיע ישיבת אהלי מנחם פאסטוויל איוה, 

ארה"ב

הרב יהושע זליג הכהן אראנאוו

משפיע אור מנחם חב"ד דרום אפריקה

הרב יוסף יצחק קסלמן

משפיע אנ"ש בירושלים, ארה"ק

הרב פנחס לייבוש הרצל

ראש ישיבת רמת אביב

ורב הקהילה, תל-אביב, ארה"ק

הרב יוסף גינזבורג

רב, מורה צדק וראש ישיבת

"עטרת צדיקים", בני ברק, ארה"ק

הרב יונה לייב לבל

ראש כולל עבודת הקודש צפת, ארה"ק

הרב מסעוד גבאי

ראש ישיבת "בית אל" ירושלים, ארה"ק

הרב ניסים פרץ

ראש ישיבת "נחלי יצחק", נחלים, ארה"ק

הרב יוסף בא-גד

שליח ראשי למדינת גרוזיה

הרב אברהם ד. מ. מיכאלשוילי

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

הרב מנשה פרמן

מנהל בית חב"ד בענטלי, אוסטרליא

הרב מנחם מענדל ראסקין

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 

ורב קהילת חב"ד שדרות

הרב משה זאב פיזם

מנהל בית חב"ד קרעטיי, צרפת

הרב חיים מלול

שליח ראשי זלצבורג, אוסטריה

הרב דוד נוסבאום

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 

מנצ'סטר

הרב חיים הכהן פארו

רב בפריז

הרב יוסף יצחק פעווזנער

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 

סינסנטי אוהיו, ארה"ב

הרב שלום דובער קלמנסון

יו"ר אגו"ח רוסיה 

ורב ביהכנ”ס בלשייא ברודניא, מוסקבא

הרב יצחק קוגן

משפיע אנ"ש ירושלים, ארה"ק

הרב חיים מנחם טייכטל

מנהל ועד ישיבת תות"ל פאולו, ברזיל

הרב נח גאנזבורג

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

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

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

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 

מזכרת בתיה, ארה"ק

הרב אריה גרינברג

שליח ומנהל ישיבת תו"ת וונציה, איטליה

הרב רחמים בנין

שליח ראשי למדינת ספרד

הרב יצחק גולדשטיין

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 

דרמסלה, הודו

הרב שמשון גולדשטיין

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, 

לוס אנג'לס, קליפורניא

הרב ישעי'ה בערקאביץ'

מנהל צא"ח מיאמי ביטש

הרב צבי ברקוביץ

רב בית חב"ד קאנארסי, 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

בית חב"ד פדיזסט פאולו ברזיל

הרב שניאור זלמן סלונים

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
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