
 רבה ודעהמ

 אדר ראשון תשע"ט, ב"ה

  

 ,שליט"אמוסדות ומנהלי  ראשי כבודל

 שלום וברכה,

 אודות דבר חשוב העומד על הפרק: באנו בשורות אלו לעורר

 – כגון ,אנגליתה תבשפ ליובאוויטש-חב"ד תקהילאתרים המפרסמים חדשות הקשורות ל מווקבשנים האחרונות ה

  .וכל כיוצא בזה COLlive האתר

 :אתרים אלוברצונינו להבהיר כמה נקודות חשובות אודות 

, ולא הי' הקשורים לעניני ליובאוויטש לפרסומיםנוגע כל ההי' סדר מסודר ב הרי ע"פ הוראת הרבי א( בשנים קודמות,

שהוזכר בו שם הרבי, חב"ד, ליובאוויטש כו', הי'  בפרסום המיועד לציבור הרחבשכל דבר . בזה ענין של הפקרות ח"ו

גם בזמנינו, צריכים לקבל אישור מרבנים יר"ש מאנ"ש לכל דבר שבפרסום הקשור  צריך לקבל אישור קודם פרסומו.

 חב"ד.קהילת ל

 .מוכר וידוע וחניאינו עומד תחת פיקוח של שום גוף ר וכיו"ב COLliveהאתר ב( 

 בפרט הרביהשקפת ו ,דרכי התורה בכללל מנוגדותלפעמים  ןשתוכנ ותגובות כתבות מיםמפרס "בוכיו הנ"לאתר הג( 

האשה, האיש ו תפקידהיחס ל"גויישקייט",  יבעניינליובאוויטש  של)כגון מאמרי דעה המערערים על הסטנדרטים 

)ולפעמים  איסורי לה"ר ורכילותשיש בהן משום  ותגובות כתבותמפרסמים  בנוסף לזה, הם. רבנים וכו'(העל של ה-מעמד

לדוגמא, מפרסמים ) וכמו"כ, גדרי הצניעות נפרצו שם ביותר. למוסדות ואנשים פרטיים( היזק של ממשגרמו עי"ז 

שלא וכן תמונות של אנשים ונשים מתערבים יחד באופן , צניעות לגמרית נשים לבושות באופן של היפך התמונו

 .(מתאים וכו'

'מייק דראפ', לאירועי בנוגע יצא פס"ד מרבני אנ"ש )לדוגמא, לאחרונה ברורים של רבנים פס"ד ב לזלזמהאתר הנ"ל ד( 

 .(לקניית כרטיסים לאירוע! קישור, ויחד עם יחד עם פרכות שלהם עליופסק את הפרסמו  COLliveובאתר 

שאלו מעשים בכל  חייווכהנ"ל  יםשל "יוצא מן הכלל", וכל המבקר באתר ]יש לציין, שכל האמור לעיל אינם ענינים

 על הכלל כולו([. מלמדים יום ממש )והדוגמאות הפרטיות

 .רח"ל לחינוך של הנוער שלנוגדול כמובן, כל הנ"ל מהווה נזק 

 :הננו להבהיר באופן ברור, אשר לכןו

לעמדת חסידות חב"ד ומוסדותיו הקדושים של מנוגד לחלוטין  הרבה פעמים ים הנ"להתוכן המשודר באתר •

 .הרבי

 .שיחיו רבני ומשפיעי אנ"שצ"ל מתאים להוראת רבותינו נשיאנו וע"פ הדרכת הנהגת אנ"ש  •

לפרסם חדשות ופרסומים באתרים  שלאעל עצמם מוסדות שמקבלים מנהלי יש לעודד ולחזק ידי אנ"ש ו •

 הנרצה.הנ"ל עד שיתאימו לדרך  רצוי-הבלתי רוחב ליםהפוע

לחנכם מה הם , ני ביתם וסביבתםלהתחזק ביותר בחינוך ב החובה תמוטל ,שיחיו מאנ"ש על כל אחד ואחד •

 .האמיתיים החסידותויהדות הדרכי 

 



 ".כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולםויה"ר שנזכה תיכף ומיד ממש לקיום היעוד "ומלאה הארץ דעה את ה'" ו"

 וע"ז באנו על החתום:

 לפי סדר הא"ב( - שנתקבלו לע"ע הרבנים חתימות)

 

 גדלי' אבערלאנדער הרב

 רב דקהל היכל מנחם מאנסי

 הרב אברהם אזדבא

 בד"ץ קראון הייטס

 הרב ברוך הרץ

 מרא דאתרא דקהילת אנ"ש שיקאגו

 הרב שלום דובער גרונר

 אנ"ש יוהנסבורג מרא דאתרא דקהילת

 הרב ברוך אלכסנדר זושא ווינער

 חובבי תורה קראון הייטסתות"ל ראש ישיבת רב ו

 הרב שלמה יהודה הלוי סג"ל

 בד"ץ קראון הייטס

 הרב שמעון רייטשיק

 רב דקהל בית לוי יצחק לאס אנג'לעס

 הרב ישראל הכהן רוזנפלד

 מרא דאתרא דקהילת ליובאוויטש פיטסבורג

 רסקיןהרב לוי יצחק 

 דומ"צ דקהילת ליובאוויטש לונדון

 הרב דוד שוחט

 מרא דאתרא דקהילת ליובאוויטש טאראנטא

 הרב עזרא בנימין שוחט

 ראש ישיבת אור אלחנן חב"ד

 הרב יוסף יצחק הלוי שוסטערמאן

 מו"צ בקהילת אנ"ש קאליפארניא

 יב שפיראהרב יהודה ל

ראש ישיבה ורב דקהילת אנ"ש מיאמי

 

ותבוא עליהם מעתה להקים אתר חדש באופן הכשר והמותר )נ.ב. אם מנהלי אחד מהאתרים )או כל אדם אחר(, רוצים 

שפרטו מכבר ע"י רבני חב"ד מכל רחבי העולם, בפס"ד דחודש טבת ה'תש"ע  להיות צמודים להנחיות(, עליהם ברכה

עליהם להיות תחת פיקוח תמידי של ועד רשמי  ובעיקרהמצו"ב )וכפי שאכן עושים האתרים שבעברית באופן מוצלח(. 

 רבני ומשפיעי אנ"ש. ומוכר של

 

 

 כיהודה ועוד לקרא, הננו מצטרפים להנ"ל:

 לפי סדר הא"ב( - לע"עשנתקבלו  יםיהשלוחים הראש חתימות)

 

 הרב נתן גורארי'

 שליח ראשי לצפון מדינת ניו יארק

 הרב זלמן אהרן גראסבוים 

 אונטריו וחבר המל"ח שליח ראשי למדינת

  הרב ישראל הכהן דערען

 וחבר המל"חלמערב ודרום ניו ענגלאנד שליח ראשי 

 הרב שלום דובער וויינערג

 שליח ראשי למדינת קאנזעס

 הרב מאיר שמעון מאסקאוויץ 

 שליח ראשי למדינת אילינוי

 הרב משה יחיאל פעלער 

 המל"חוחבר  מיניסוטה שליח ראשי למדינת

 הרב אברהם קארף 

 שליח ראשי למדינת פלורידה

 הרב שמואל קפלן 

 שליח ראשי למדינת מרילנד וחבר המל"ח

 



 


