
בס"ד. חודש סיון, ה'תשע"ו, שנת הקהל

הודעה ואזהרה חמורה
לכאו"א הדרים או האורחים בשכונת קראון הייטס,

בשכונה זו, קראון הייטס – כאן ציוה הוי' את הברכה, אין "עירוב" כשר כהלכה בכל גבולות השכונה. ובמילא אסור על 

כל אחד ואחת ובני ביתם וכו' להוציא או להכניס ולטלטל מרשות לרשות. הטלטול אסור בשבת קודש וביום הכיפורים, 

כדת תורתינו הקדושה.

וכבר הורה זקן, רב ומד"א של שכונה זו הרב זלמן שמעון דווארקין ע"ה, בפסק מפורש מחודש כסלו תשל"ט, יחד עם 

שאר פוסקי ההלכה בארה"ב וקנדה ובראשם הגר"מ פיינשטיין ע"ה, שאסור ואי אפשר להתקין עירוב כהלכתו בעירנו. 

באחרונה, רבו הפרסומים ע"י אינשי דלא מעלי כביכול הותקן עירוב חדש בידי ברי סמכא. אי לזאת הרינו להודיע 

לציבור כי ע"פ חקירה ודרישה אין בזה ממש, וכל אותם רבנים או מתקיני עירוב מומחים )ששמם נכרך בפרסומים הנ"ל( 

העידו בפנינו שלא נתנו יד לחורבן השבת בשכונתנו המעטירה.

אנו בטוחים ששום רב או מורה הוראה מעיר אחרת או מדינה אחרת, לא יבוא בגבולנו כמבואר בשו"ת אגרות משה 

ח"ב סימן ל"ט, ולא יסייע לעשות דבר המנוגד לתורתנו הקדושה, לרצון התושבים שיחיו המקפידים על קלה כחמורה, 

ובפרט כאשר מנוגד לפסק ודעת תורה של הרבנים והדיינים בק"ק זו.

ונגד דעתו הברורה של כ"ק אדמו"ר  וכל העושה בזה עליו לדעת שהוא פועל כנגד ההלכה הפסוקה והמפורשת, 

וגורם ביודעין לכך  ונגד פסק הרבנים חברי הבד"ץ דכאן,  מליובאוויטש שלא להתקין עירוב בשכונת קראון הייטס, 

שכאו"א שמטלטל ברה"ר בשכונה זו הרי הוא בגדר מחלל שבת בפרהסיא רח"ל.

ולשומעים יונעם, והפורץ גדר וכו'.

ובאנו בזה עה"ח לכבוד שמים ולכבוד קדושת השבת

הרב שלמה יהודה הלוי סגלהרב אברהם אזדבא



 

 ב"ה
 

Notice and Warning 

[Free Translation] 

Sivan 5776 

To all residents and guests of Crown Heights, 

In this community there is no kosher eruv. It is therefore forbidden for anyone to 

carry outdoors, both on Shabbos and Yom Kippur as the Torah instructs. 

This matter has already been ruled by the rov and mara d'asra of Crown Heights, 

Harav Zalman Shimon Dvorkin a"h, in a clear psak from Kislev 5739, along with 

other poskim of America and Canada, prominent among them Harav Moshe 

Feinstein a"h, that is forbidden and not possible to set up an eruv in this city 

according to halacha. 

Recently, it has been publicized by some unscrupulous individuals that an eruv 

had been constructed by reliable people. We are hereby notifying the public that 

after investigating the matter we have found that there is no basis to their words, 

and all the rabbonim and eruv builders whose names had been publicized all 

testified that they did not participate in this act of chilul Shabbos. 

We are certain that no Rov from any other city will not touch our domain (as 

explained in Shailos U'Teshuvos Igros Moshe 2 siman 39), and will not aid an act 

against the Torah, and against the psak of the rabbonim of the community. 

Anyone who does anything in this matter is acting against halacha, against the 

explicit opinion of the Rebbe, and against the psak of the local rabbonim, and he 

knowingly causes anyone who does carry in the public domain to be a Mechalel 

Shabbos B'Farhesia, R"L. 

Signed, 

[Harav] Avraham Osdoba   [Harav] Shlomo Yehuda Halevi Segal 

 


