
 
 א"תשע'ה, מחניך קדוש' והי 'ולא יראה בך וגו' ק לס"יום ועש, ד אלול"יו, ה"ב

 עליהם יחיו' ה, את הברכה' כאן צוה ה, לכל תושבי שכונתנו 

ומיסודות , העומדים ברומו של עולם מדבריםשהיא , שמירת הצניעותחומר הענין דידוע ומפורסם 
שהמזלזלים , כחמורות שבחמורות, וקבעו בה מסמרותל הפליגו בענין זה "ורז, 'כוויהדות ועיקרי ה

מפורש בדברי גדולי הפוסקים אשר  ודינם, עוברת על דת משה ודת יהודית' ל נק"בזה ביודעין ר
ע "ש אה"מ וב"ראה ח, חמורה יותר מאכילת מאכלות אסורות ,ובמדה מסויימת)מפיהם אנו חיים 

 (. קטו' רסי

והפכו , בזה ובבא למזהיר ולנזהרעד בלי די דל השכר מפי ספרים וסופרים בגו אין די בארו
ר "פס)אין לך חביב לפני המקום מן הצניעות לפי ש, ו"בקצה ההפכי חע "ע ול"בתוצאות החמורות ל

 .(ב, יבמות סג)' אין לך משוקץ ומתועב לפני המקום יותר ממי שמהלך בשוק וכוו, (ה"פמ

 – ב"ר בכיו"ח אדמו"ק מו"מיוסד על דברי כ: "(79:' ח גל"נתפרסם בכפ –ק "גוכתי) ובלשון הרב
פ "מהקולות בעניני טהמש (פריםסמ ב"כנראה מכ)בא  –י "בנ רל שיש עתה מנוע"שהצרות ר

 ".'אתה שומע כו ג"כה' זדקמחית הביאו  דצניעות" הן"מה –ומכלל הן אתה שומע לאו  ,ובצניעות

ל פון א גרויסער טייל פון "פריצות רדי הפקרות און "(: גפ' ו ע"חכ אגרות קודש) א"במקז "עדו
 ,עס איז זיכער .ערזגעדיעס אין פיל הייאכט צו דערשיטערנדיגע טראדער היינטיגער יוגנט האט געבר

לט דערצויגען געווארן אויף די יסודות פון צניעות אין איינקלאנג מיט אעלבע יוגנט ווז ז ווען דיא
אויסגעמיטן געווארן און פיל יונגע לעבנס ניט צעשטערט לטן פיל טראגעדיעס אוו ,'אונזער תורה הק

' שאילו הי, בטוח. ל של חלק גדול מהנוער היום הביאה לטרגדיות מזעזעות בכמה בתים"ההפקרות והפריצות ר=] "געווארן
היו  לאחיים צעירים והרבה , היו כמה טרגדיות נמנעות, אותו נוער מחונך על יסודות הצניעות בהתאם לתורתנו הקדושה

  .[םנהרסי

יען כי גבהו בנות ציון , כי רבים חללים הפילה, בעם פשתה המספחתש, ומודעת זאת בארץובהיות 
מנהג זה ד ..דכיון שהוא ערוה לא מהני מנהג  .. לנהוג הנשים לילך בימי הקיץ בשוק מגולה"', וגו

 (.קלט' א רסי"ע ח"אהצ "ת הצ"ז בשו"ועד. דה אות "ג מ"פ צ ברכות"הצ' חי" )הוא אותיות גהנם
. 'הזאת העיר שיאמרו וגו, ויניעו ראשם כל עוברי דרך על בת ירושלים, ויצא מבת ציון כל הדרה

 . 'ומה יעשה הבן וכו, ופירצה קוראה לגנב

ועד שהנשאר בציון והנותר בירושלים , אילו הותרה הרצועהכ, ו"עד שמרוב ההרגל נעשה כהיתר חו
ב בדברי "וכיו, א מילתא דחסידותא"ז כ"טועים ומטעים שאיש, בשגגהלכל העם כי , קדוש יאמר לו

  – שבדו מלבםהבל 

, צבאות בית ישראל' כרם ה, היות נוטרה את הכרמיםל ,יאמר גבור אניגם החלש , הנה לעת כזאת
  .מחננו קדוש' והי, שכונת המלךב ,בנות ציון היקרים המסולאים בפז, "כרמי שלי" –ובמיוחד 

ומקבל .. המלך בשדה "ובפרט בחודש אלול ש, ו"או להטפת מוסר ח, לדרשה קאתינן שלא, כפשוטו
ראה )להרבות בשבחן של ישראל  –ג "הזמו, (א ואילך, ראה לב' פת "לקו) "י"את כולם בספ

 ,א"טלת על כאומוהחובה ש, ל של פועל באנוע, אלא .(מ"ובכ. 5788' ד ע"מ ח"התוועדויות תשד
להעמיד , בדרכי נועם ובדרכי שלום, באופן המתאים, ובממונם ובנפשם לעשות ככל האפשרי בגופם

לס איינער אצניעות דארף געשטעלט ווערן אז דער ענין פון ", ולהחזיר עטרה ליושנה, הדת על תילה
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ב"ה, ועש"ק אמור ואמרת, להזהיר גדולים על הקטנים, ה'תשע"ב

לכל תושבי שכונתנו, כאן ציווה ה' את הברכה, ה' עליהם יחיו

בהמשך למכתבנו מיום כ"ח ניסן השתא, בגנות ושלילת המחלוקת וכו'1, ובו  )בשוה"ג( נכפלה 
במקום  לפרסם  המיוחד  האיסור  ע"ד  שוב  ולהדגיש  לחזור  המקום  "וכאן  בזה"ל:  אזהרתנו 

הטומאה באינטערנעט, כפס"ד רבני חב"ד מכל רחבי תבל" –  

ההתעוררות  בעקבות  )ובפרט  ומכופלת  כפולה  ובהדגשה  הראשונות,  על  להוסיף  בזה  הננו 
בענין זה בזמן האחרון אצל כו"כ משלומי אמוני ישראל(, לאחר שמכבר  התריעו חברי הבד"צ 
דכאן )בצירוף עם רבני חב"ד די בכל אתר ואתר( במכתב מיום י"ג טבת ה'תש"ע בחומר ענין 
לטעלעוויזשען2,  בנוגע  קודש  שיחות  בכמה  המבואר  על  מיוסד  בכלל,  באינטערנעט  השימוש 
וכהגדרת בי"ד רבני חב"ד בארה"ק ת"ו במכתבם מיום ר"ח סיון ה'תשס"ט, ש"הדבר חמור 

עשרות מונים בנוגע לשימוש ברשת האינטרנט". 

חומר ענין השימוש באינטערנעט

וגו'. וכמפורסם שיש בכללם  ומקרא מפורש הוא: ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם 
עבירות  דג'  לאביזרייהו  ועד  למקום,  בין אדם  והן  לחבירו  בין אדם  הן  הכי חמורים,  ענינים 

החמורות שבתורה, וכמקולקלים שבאומות רח"ל3.

ואף גם זאת עלתה בימינו, שישנם טועים ומטעים, ומתברכים בלבם לאמר שלום יהי' לנו כי 
בשרירות לבנו נלך, כאילו לא יאונה להם כל און4. ועד שמרוב ההרגל נעשה כהיתר ח"ו, כי לכל 

הצורך  ע"ד  חיים,  אנו  מפיהם  אשר  נשיאנו  רבותינו  הוראות  וע"פ  השו"ע  פס"ד  ע"פ  מיוסד  באורך,  יעו"ש   )1
להתדבר איש עם רעהו מתוך קירוב הלבבות, בדרכי נועם ובדרכי שלום, וח"ו שלא בהיפך מזה, ועאכו"כ שלא 

לכתוב פאשקווילען )וכפי שהועתקו שם משיחות הקודש, שמציאות כזו היא מחוץ לגבול ישראל(.

שאין  גדולה  פרצה  ַא  "ס'איז  השאר:  בין  ושם,   .459-461 ע'  חי"ח  בלקו"ש  ונדפסה  שהוגהה  בשיחה  ומהם   )2
כמוה...".

3( וראה גם אגרות קודש )חי"ד ע' תכג – בנוגע לענין אחר(: "שנדפסים בהם לא רק ענינים חילוניים גרידא אלא גם 
ענינים האסורים, ואיך שיש להזהר מזה, והנה המפורסמים אינם צריכים ראיה, והרי פס"ד מפורש הוא בשו"ע 

האיסור לקרות בדברים האסורים – וכמדומה שלאחרונה נתפרסמו באה"ק ת"ו מכתבים וכרוזים בזה".

אין  ולאידך  א(,  פב,  )קדושין  וכו'  ישראל  נחשדו  בחז"ל שלא  ב' הקצוות  ע"ד  ע' תמח  חי"ח  ולהעיר מאג"ק   )4
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FREE TRANSLATION

B.H. Friday, Erev Shabbos Parshas Emor 5772

To all residenTs of Crown HeigHTs – kan tzivah Hashem es habrachah – ה' עליהם יחיו,

This is a sequel to the letter issued on Nisan 28 of this year, in which we described the 
degradation of machlokes and controversy between fellow Jews and the need to prevent 
its spread.1 In (a footnote in) that letter we reiterated our warning regarding the usage of 
internet, in this regard. We quote: “We again wish to emphasize the prohibition regarding 
publicizing such matters in the place of impurity – the internet – in accordance with the 
pesak din of Chabad Rabbanim from all around the world.”

Our purpose in advancing this topic for a second time is to add and greatly reinforce 
the previous rulings. (The timing is especially appropriate in the wake of the recent intense 
awakening regarding internet usage by many of our religious brethren in the worldwide 
Jewish community.)

Some time ago (on Teves 13, 5770), the members of the Crown Heights Beis Din, in 
conjunction with Chabad Rabbanim worldwide, issued a warning regarding the gravity of 
using the internet altogether. This ruling is based on a number of sichos in which the Rebbe 
discusses the transgressions relating to viewing television.2 As described by the Chabad 
Beis Din (containg signatures of fourteen Chabad Rabbanim) in Eretz Yisrael (in an earlier 
letter dated Rosh Chodesh Sivan 5769), “the problem is magnified tenfold in the case of the 
internet.”

Dangers and Severity of the Internet
“Do not stray after your hearts and after your eyes,” the Torah warns. It is common knowledge 

1)  Please refer to the letter in its entirety. Its message is based on the laws of Shulchan Aruch and the directives of our Rebbeim, which form 
the basis of our lifestyle. The letter explains the need for each individual to interact with others in a friendly, honest, peaceful, and openhearted 
way – and not, G-d forbid, in an opposite manner. Certainly, the concept of writing anonymous letters, comments, op-eds and postings against 
fellow Jews is completely out of the question. The letter also quoted the Rebbe’s words from Sichos Kodesh regarding such anonymous letters 
– “such activities are beyond the acceptable boundaries of the Jewish nation.”

2)  One such sichah was edited by the Rebbe and published in Likkutei Sichos (vol. 18, pp. 459-461). In that sichah, the Rebbe calls the 
phenomena “an immense, incomparable breach.”



העם בשגגה, כאילו הותרה הרצועה, ושאין זה כי אם מילתא דחסידותא, וכיו"ב בדברי הבל 
שבדו מלבם. 

אמנם, יעידון ויגידון כל יודעי דבר, כי השימוש באינטערנעט דרכי שאול ביתה ורבים חללים 
הפילה, אשר עשתה שמות בארץ, בגשמיות וברוחניות, אשר ממש תסמרנה שערות ראש מלספר. 
ובכי' תקיעא בלבנו מסטרא דא, כאשר אזנינו שמענו ולא אחר, מפי כמה מבאי שערי בית הדין, 
דברים מבהילים אשר כל שומעם תצילנה אוזניו ה"י, כי בנפשנו הוא ובנפש בנינו ובנותינו, למען 

הציל אותם מרדת שחת, להשיבם אל חיק אביהם שבשמים. 

ואשר על כן הזהירו הרבנים במכ' הנ"ל, אשר בשום בית "אין לתת מקום לשימוש באינטרנט, 
ושומר נפשו ירחק מדבר זה", ולא יתן אל המשחית לבא אל בתיכם לנגוף.

רק לצרכים מיוחדים ע"י סינון ותוכנת דיווח

)כגון  מיוחדים  בצרכים  ש"כשמדובר  גיסא,  לאידך  הנ"ל  במכתב  גם  נזכר  מחתא,  ובחדא 
בריאות, פרנסה וכיו"ב5(, ניתן להשתמש ברשת האינטרנט, רק בהסכמת רב מורה הוראה, ורק 

ע"י סינון מיוחד"6, כמפורט שם – וכפשוט אשר כל הנ"ל בתוקפו עומד. 

וכעת לא נצרכה אלא להעדפה, אשר בנוסף לסינון וחסימה הנ״ל )filtering(, מהראוי להתקין 
תוכנת דיווח ומעקב )monitoring software( אשר על ידו כל שימוש באינטערנעט מועבר לגוף 
אחר )עשה לך רב, וקנה לך חבר וכדו'(, ולדוגמא – תוכנת Webchaver וכיו"ב7. ועד"ז להשתמש 
באינטערנעט רק במקום פתוח לרבים. וכש"כ וק"ו, להזהר עד קצה האחרון שלא לאפשר בשום 
פנים ואופן גישה לילדים )ובמקום המוכרח ביותר – רק תחת שמירה קפדנית ביותר(. וכפשוט, 

שהוא הדין והוא הטעם במכשירי פלאפון וכיו"ב אשר יש להם גישה לאינטערנעט. 

אפוטרופוס וכו' )חולין יא, ב(.

וכלשון החינוך מ' קפח: "ומ"מ, לפי הדומה מכל מה שהזהירו ז"ל, אין אדם רשאי לזוז ממוסרם הטוב. ואע"פ 
שהוא מוצא עצמו חשוך התאוה קצת, לא יאמר כיון שאני מוצא עצמי כן מה איכפת לי וכו' כי יודע אני בעצמי 
שלא יתעורר יצרי בכך, שהרבה אמרו כן ונכשלו. ועל זה רמזו ז"ל באמרם )ראה סוכה נב, א( כי היצר בתחילה 
חלש מאוד והולך ומתחזק על האדם הרבה. ואתה בני הזהר על זה מאוד ואל יבטיחך יצרך, ואם אלף ערבים יתן 

לך וכו'". 

ולהעיר מויק"ר פרשתנו )פכ"ו, ה( עה"פ אמור ואמרת: תחתונים שיש בהם יצה"ר הלואי לשתי אמירות יעמדו.

5( וע"פ המבואר בשיחות קודש )בכיו"ב( שג"ז נברא לכבודו, להשתמש בו באופן המותר והרצוי – ראה לקו"ש 
שברא  מה  ש"כל  "שכיון  ואילך:   189 ע'  ח"א  תשנ"ב  ובסה"ש  ובכ"מ.   .379 ע'  שם   .359 ע'  חכ"ו   .44 ע'  חט"ו 
ומתגלים  שנתחדשו  המדעיות  התגליות  לכל  בנוגע  גם  הוא  שכן  מובן  לכבודו",  אלא  בראו  לא  בעולמו  הקב"ה 
בשנים האחרונות, שתכליתם ומטרתם להוסיף בכבודו של הקב"ה, עי"ז שמנצלים אותם לעניני קדושה, תורה 

ומצוותי'", עיי"ש באורך. ולהעיר מזח"ג )פרשתנו( קז, רע"א.

6( ע"פ ב"ב נז, ב. וראה שו"ת אג"מ או"ח ח"א סנ"ו. ואכ"מ.

7( וכמאמר ריב"ז לתלמידיו )ברכות כח, ב(: "שיהא מורא שמים עליכם כמורא בו"ד, תדעו כשאדם עובר עבירה 
אומר שלא יראני אדם", "כמורא בשר ודם הדיוט לפחות כו' שנמנע בעבורו מלעשות דבר שאינו הגון בעיניו שג"ז 

נק' יראה" )תניא פמ"א – נז, סע"א(. ולהעיר מדין שמירה המצלת מאיסור יחוד.
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that the worst kind of immorality and moral filth lurk on the internet – matters that are 
forbidden and repulsive, involving sins against G-d and our fellow man alike, including the 
three cardinal sins for which one must surrender their life rather than commit (idolatry, 
murder and adultery/incest). The internet is an invitation into the heart of the very lowliest 
of activities to which humanity could possibly stoop.3

Despite the obvious, many individuals have arrived at a tragic and mistaken conclusion, 
which they readily impart to others. They have concluded that they will engage the internet 
as they see fit, with one eye shut, surfing its most hazardous waves with reserve, and then 
emerge from the net completely untangled, entirely unaffected by its exposures. They insist 
that the internet will not damage their moral or spiritual standing.4 Internet usage has 
become such a common feature of the daily lives of so many orthodox Jews, that people 
tend to assume that the internet’s familiarity has somehow “koshered” it. They assume that 
the concerns about internet usage are associated with unique stringencies, relevant only to 
the extreme ultra-chassidish, who have undertaken an extra pious mode of behavior and 
made a conscious decision to refrain from its use.

The truth is clear and unflattering:  All who have researched it honestly are keenly 
aware that the internet is inevitably a road to sin and devastation. It has already claimed an 
incredible number of casualties in our communities. Without exaggeration, the internet has 
been responsible for a staggering amount of physical and spiritual destruction.

We at the Crown Heights Beis Din literally weep at hearing the horrors that have befallen 
those who stream to the Beis Din bearing horrific tales of sorrow and pain that originated 
in exposure to the hazards of the internet. It is truly heartbreaking to witness with our own 
eyes the severe damage to so many lives and families.

We are not merely repeating conclusions that others have fed us; we are flooded with 
first-hand accounts of lives overturned and in tatters. It is clearly our own souls and those of 
our children that are at stake with this issue. We are therefore forced to take a stand in order 
to rescue the enmeshed from descending to a point from which they can no longer return, 
and to restore the community to the right path.

It was to prevent such carnage that the Rabbanim stated in their abovementioned letter 
that “there should not be a place for internet usage in any house; those who care about their 
souls will distance themselves from it.” Why do so many continue to invite the destroyer 
into their own homes?

3)  Please refer to Igros Kodesh (vol. 14, p. 423 – on a similar topic): “They publish not only secular matters, but also prohibited matters. Obviously, 
one must be careful to avoid this material. This is common knowledge and requires no proof. The Shulchan Aruch contains an explicit ruling that 
one must not view forbidden materials. I believe that letters and announcements in this regard have recently been issued in the Holy Land.”

4)  Note Sefer HaChinuch 188: “No person is permitted to remove themselves from the ethical restraints put in place by the Sages. Although an 
individual may discover that he is less lustful than others, he should not convince himself that because his nature is that way, of what concern 
could it be to step beyond the strict letter of the restraints? After all, he knows himself well and can trust himself not to fall into the trap of his 
evil inclination in this matter. In truth, however, many have argued thus and stumbled into sin. This trap is alluded to by our Sages (Sukkah 52a), 
‘A person’s inclination appears extremely feeble to him at first, but then strengthens its hold over him exceedingly.’ Now, my son, please be very 
cautious in this regard and do not allow your inclination to fool you, even if he promises to give you a thousand guarantors….”
Refer to Igros Kodesh (vol. 18, p. 448) and Vayikra Rabbah (26:5).



לפנים מסייג,  דילי', להוסיף סייג  לפום שיעורא  וחד  כל חד  וסייגים,  גדרים  וכהנה  וכהנה 
לתוכניות  )בהתאם  והזמן  והמקום  אדם  שהוא  מה  לפי  והכל  למשמרתנו,  משמרת  לעשות 

המתחדשות חדשים לבקרים(8. 

אסיפה ע"ד האינטערנעט

נשמע  והקול  מסביב,  רבים  דבת  שמעו  כי  כאן,  מהתושבים  רבים  לשאלת  מענה  גם  ובזה 
במחנה העברים, ע"ד אסיפה כללית של אחבנ"י מכו"כ סוגים בהביאם רבנים משלהם, ובהנחה 
שכוונתם רצוי' – שאין אתנו יודע עד מה, ואנחנו לא נדע מה נעשה, האם מצווים ועומדים אנו 

ללכת לאסיפה הנ"ל? 

הנה המענה לזה ברור, שבאם ישנם כאלה, שדברים המפורשים לעיל, אשר יסודתם בהררי 
קודש, אינם מספיקים להם לשכנע אותם מה עליהם לעשות בפועל ממש, וחושבים שבאסיפה 

כהנ"ל )מצד זכות וכח הרבים ועוד טעמים כיו"ב( ישוכנעו יותר, תבוא עליהם ברכה. 

פרסום באתרי אינטערנעט המשתמשים בשם ליובאוויטש

 – הנ"ל  חב"ד  רבני  במכתב  התושבים:  לכלל  להזכיר  בזה  הננו  ענין,  באותו  לענין  ומענין 
ומשונים  שונים  אינטערנעט  אתרי  על  האחראים  הוזהרו   – דכאן  הבד"צ  חברי  ובהצטרפות 
דמיתקרי בשם ליובאוויטש ושכונתנו וכיו"ב, ורוממות כבוד ליובאוויטש בגרונם9, להזהר עד 
ופגיעה  ומריבה  ומענינים של מחלוקת  וחילול השם  קצה אחרון מעניינים של היפך הצניעות 
של א' בשני, ונמנו שם כמה סעיפים מפורטים, כולל סעיף המכריח מינוי מבקר ידוע שתפקידו 

לפקח על ביצוע כל הסעיפים. ולמרבה הצער והכאב עדיין לא ביצעו כל הנ"ל בשלימות!

עוברי  לידי  בגדר מסייע  זה  ותמיכה באתרים אלו, הרי  לכל, שכל פרסום  ידוע  ליהוי  ובכן 
לתרי  דלא משתמע  בלשון  מהם,  ברורה  הודעה  תהי'  הדין, אא"כ  ליתן את  ועתידים  עבירה, 
אנפי, שקיבלו על עצמם לקיים את כל הסעיפים הנז' במילואם. ובודאי שאין לאף א' לסמוך 

8( וכלשון החינוך שם: "אין באפשר להגיד פרטי הענינים שידע האדם לעשות וכו', ולכן הזכירו ז"ל מהם קצת, 
ובשאר יזהר כל אחד ואחד לשמור עצמו לפי מה שימצא את גופו, כי השם יראה ללבב וכו', ובמה שלא הזכירו הם 
יש על כאו"א לעשות כפי מה שימצא את גופו מוכן כמו שאמרנו שאם הוא מוצא א"ע שצריך גדר אף על המותר 

יגדור עצמו וכו' לפי שענין זה קשה מאד ויצה"ר חזק בו, ע"כ צריך כל אדם להרבות בשמירה".

וכפתגם הידוע בספרי מוסר )פלא יועץ ערך תוספת שבת. וכעי"ז בשו"ת השיב משה ס"ז. וראה חובת הלבבות שער 
התשובה פ"ה. הובא בראשית חכמה שער הקדושה רפט"ו. ובשל"ה שעג, א. תיח, ב. וראה גם לקו"ש ח"א ע' 253. 
שיחת ש״פ שמיני תשי"ג. ועוד(, והובא גם בדא"ח )ראה ד"ה פדה בשלום תשי"ח(, שצריך להזהר במאה שערים 

של היתר שלא להכשל בשער א' של איסור.

ולהעיר ממש"כ הריב"ש משמי' דהר"ן )שו"ת הריב"ש סש"צ – הובא בב"י או"ח סתר"צ( ש"אפי' בעסקי העולם 
לנו  ואפי' באפשר רחוק, עאכו"כ שיש  ומכשול,  נזק  לנפשו הדרך היותר בטוח והמשומר מכל  כל משכיל בוחר 
לעשות כן בדרכי התורה והמצות שהם כבשונו של עולם, ואיך נניח הדרך אשר דרכו בה רבותינו הק' ונכניס עצמנו 

במקום צר ובמשעול הכרמים".

9( ובפרט שלפי הנשמע הראו האתרים טלפיהם גם בענין אסיפה הנזכרת, כאילו דואגים למען "כבוד ליובאוויטש". 
ואין כאן המקום להיכנס לכל הפרטים בהנ"ל.

ג 3

For Special Requirements, Use the Internet with a Filter and Guidance
At the same time, the letter of the Rabbanim included a dispensation that for particular 

purposes such as livelihood, health, and the like, the internet may be used.5 In such cases, 
however, a Rav should be consulted and a filter installed.6 

Obviously, all the abovementioned warnings remain as relevant as ever. We come now 
only to add that in addition to filtering, one should also install monitoring software that 
transmits knowledge of all internet usage to a third party for reviewing. This can be done via 
an Asei lecha Rav or Kanei lecha chaver, etc. An example of such a program is “Webchaver.”7 
Likewise, the internet should not be used in seclusion, but only where others can see it.

Needless to say, children should not be permitted to view the internet whatsoever; when 
it is inescapably essential, they must be kept under the strictest supervision.

The above applies equally to internet usage on cellphones and mobile devices.
Further levels of protection exist and we urge each person to add their own safeguards and 

precautions as demanded by their particular situations, the nature of the parties involved, 
and the newest developments in technology.8

The Great Internet Discussion
Accordingly, the appropriate response regarding the upcoming internet conference is 

abundantly clear. Many members of our community have been asking regarding the public 
event that has been organized in order to discuss the issue of the internet. As Rabbanim 
from many and varied communities are participating, and the assumption is that they have 
the most noble intentions in mind, the residents of our own community have asked whether 

5)  In the spirit of the Rebbe’s explanation that “this too was created for His glory,” to be used in a permissible and desirable manner.
See Likkutei Sichos, vol. 15, p. 44; vol. 26, pp. 359 and 379.
Please refer to Sefer HaSichos 5752 (vol. 1, p. 189): “‘All that G-d created in His world was created only for His glory’ – it is therefore clear that 
the goal and function of all technological advances and innovations of recent years is to promote the glory of the Creator. This is accomplished 
through using them for matters of kedushah, the Torah and its commandments.” See there at greater length. See also Zohar, Part 3, 107a.

6)  This complies with Bava Basra 57b. See Shaalos u’Teshuvos Igros Moshe, Orach Chaim, vol. 1, 56.

7)  In the spirit of Rabbi Yochanan ben Zakkai’s instruction to his disciples (Berachos 28b): “Let your fear of heaven be as great as your fear of 
[being witnessed acting inappropriately by] your fellow man – for when a person commits a sin, he says to himself, ‘I hope that no one sees 
me…’.” Tanya elaborates (ch. 81, p. 57a), “The presence of even the simplest human is enough to deter a person from doing something that he 
views as inappropriate….” 
Note also that the law of shmirah deflects problems that could arise from yichud.

8)  Refer to Sefer HaChinuch (referenced earlier): “It is not always possible to instruct a person as to precisely what he should or should not do in 
every detail. Our Sages therefore discussed some of the pitfalls and the methods of avoiding them, with the intention that each person will then 
apply whatever methods are necessary to avoid similar and other pitfalls. G-d sees a person’s heart. Matters that were not described explicitly by 
the Sages will be approached by each person according to his awareness of his personal weaknesses. If one sees that he needs to bar himself from 
something that is generally permissible, he will do so, because this particular matter is extremely difficult for him and his inclination threatens 
to overpower him. A person should always increase his guard.”
“A person requires one hundred measures of safeguarding himself in order to avoid one measure of a forbidden matter” – quoted in many sefarim, 
including sifrei mussar and chassidus.
See also Rivash (390; in the name of Ran): “Even in one’s worldly affairs, any person of understanding would choose the path for himself that is 
the most secure and guarded from all damage and pitfall, even if the pitfalls appear remote. We must certainly assume this approach regarding 
anything associated with the Torah and its commandments…”



עצמו על שום "גושפנקא" של היתר בזה10  – נגד ההוראה הנזכרת של רבני חב"ד מכל רחבי 
תבל. ולמזהיר ולנזהר שלומים כנהר.

וברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת, קדוש יאמר לו כל הכתוב לחיים, ולא יחללו את 
העליונה,  בקדושתך  ולקדשנו  לטהרנו  קדוש,  מחנינו  והי'  בנ"י,  בתוך  ונקדשתי  בנ"י,  קדשי 

ובקדוש ישראל יגילו, בגאולה האמיתית והשלמה ע"י משיח צדקנו, ותיכף ומיד ממ"ש.

ועל זה באנו על החתום, בברכת שבתא טבא 

                                 חבר הבד"צ                              חבר הבד"צ

10( וכגון, שישנם המתהדרים באיצטלא דרבנן המתעלמים ביודעין מהוראה הנז'. ועד היכן הדברים מגיעים, שלא 
זו בלבד, אלא שעושים שימוש ב"אתר" הטומאה והיפך הצניעות כדי להרבות מחלוקת בישראל היל"ת. ואכ"מ 

בדבר המבהיל. 
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or not they should attend.
The response is obvious: Any individual who is not sufficiently convinced by the above 

message (based on sacred sources in Torah) to take the actions we have stated, and who 
decides to attend this event in the belief that joining together with multitudes of klal Yisroel 
may be helpful in convincing them to do so, is deserving of blessing.

“Chabad” News Websites
Parenthetically, we wish to remind all members of the community of the contents of the 

abovementioned letter of the Chabad Rabbanim (that included the participation of our Beis 
Din):

The Rabbanim warned the operators of all websites that carry the name of Chabad,  
Crown Heights or other similar names (portraying themselves as if they are concerned with 
the honor due to Lubavitch…) to exercise extreme caution in avoiding breaches of modesty, 
chillul Hashem, generating or furthering arguments and strife, and defamation.9 The letter 
contained a number of detailed paragraphs on this topic, including a call to appoint a body 
to oversee these websites for the purpose of avoiding such matters. Regrettably, this has not 
been fully implemented as of yet.

We therefore wish to inform all members of the community that patronizing and 
supporting these websites is considered aiding others to perform sins – thereby participating 
in the sins. This remains in effect until such time as the operators announce unambiguously 
and without reserve that they accept and will implement all the abovementioned completely. 
Nobody should issue themselves a personal waiver in this matter.10

We extend our sincerest blessings for complying with the above – those who choose the 
path of physical and spiritual life, the route of sanctification and avoidance of desecration. 
They will have merited to preserve the sanctity and purity of our community, providing a 
sure step towards the ultimate redemption – may we merit its immediate arrival.

We hereby affix our signatures on this Erev Shabbos Parshas Emor, 

 
  Rabbi Aharon Yaakov Schwei   Rabbi Yosef Yeshaya Braun
  Member of Badatz     Member of Badatz

9)  From what we have been informed, these websites also carried a debate about the upcoming internet conference, purportedly arguing to 
defend the honor of Chabad…. (This is not the place to delve in details on the matter.)

10)  Notwithstanding the fact that there are those who pride themselves with a rabbinic cloak and at the same time excuse themselves from the 
ruling of the Chabad Rabbanim. The point has been reached that some make use of impure websites that constitute flagrant breaches of modesty 
solely in order to promote arguments and strife between fellow Jews.


