
  , ד' כסלו תשפ"בב"ה

  ,התחתון כדור זי"ע בחצי ר"אדמו ק"כ שלוחי לכבוד
 ,יחיו עליהם' ה

 ,וברכה שלום

 בירור לערוך מבלי קידושין סידר מסויים רב אשר, היום שנתפרסם המצער להמאורע בהמשך
, ומחמת זה יצא וכו' החתונה תמונות ונתפרסמו, ר"ל גוי שהחתןנתעורר חשש  כ"ואח, כדבעי יהדות

  -  "ד שסמך על הרב המסד"ק הנ"ללעז על שליח חב

, למנוע שיכשלו אחרים בכך היאך עצה ולטכס המצב ד"ע לדון ועידה-שיחת היום התקיימה
, וזאת לאור דברי כ"ק אדמו"ר בשיחותיו הק' ע"ד החיוב לתקן את ישראל עם קדושת את לחזק ובכך

 הפרצה האיומה של הכנסת גויים אל תוך עם ישראל.

 אמריקה ביבשת וידועים ותיקים דין בתי מנהלי, מ"חרבנים הה השתתפו הועידה בשיחת
 יוחסין בירור בעניני ביומו יום מדי והמתעסקים), לישראל הראשית הרבנות י"ע גם המוכרים(

  .תבל ברחבי רבנים עם והדוק מתמיד בקשר והעומדים, וגיטין גירות, ויהדות

 :כדלקמן החלטנו בינינו הדיון ולאחר

 מסודרים כללים נפרסם, ש"אנ מרבני עוד עם התייעצות לאחר, הבאים בשבועות י"בעזה. א
 שמירת לענין והמסתעף, גרים קבלת, גיטין סידור, קידושין סידור, ויהדות יוחסין לבירור הנוגעים

 .ישראל עם יחוס

 יוחסין בירור של ההלכות את בוריין על היטב ידע קידושין שמסדר מי אשר הוא מוכרח. ב
 אחד יהין אל זה ובלא. מובהקים רבנים מאת לזהויקבל היתר הוראה ', וכו, קידושין סידור, ויהדות

 .ח"ו הרבים ממכשילי יהיה ואל, יהדות לאשר או קידושין לסדר

 היטב לברר מבלי, אורתודוקסיים מרבנים אפילו, גיור תעודות על עצומות בעיניים לסמוך אין. ג
 .ל"וד ,שלהם המצוות קבלת ועל המתגיירים מהות על, ד"הבי מהות על

 וסיוע לעזרה מ"הח י"ע מיוחד משרד יסודר הקרובה בתקופה י"בעזה, להשלוחים לסייע בכדי
 בירור של רישוםלסדר  בכדי וכן .'וכו דיןה בתי עם השלוחים לקשר, ל"הנ בענינים לשלוחים
 '.וכו, השלוחים י"ע שנעשים והגיטין, הקידושין, היוחסיןהיהדות ו

 לעצם הנוגע בענין ובפרט, ישראל עם וטהרת קדושת שמירת על ההקפדה בזכותאשר  ר"ויה
 .ממש בימינו במהרה והשלימה האמיתית לגאולה נזכה, ישראל עם קיום

  

  משה מרדכי ליבעראוו  שלום דוב בער שוחאט  חיים ישראל הכהן שפערלין

  אס אנדזשעלעס, קאליפארניאל
 המערבי דחוף ישראל אגודת דין בית מנהל

  )ז"לתש נתייסד(

  רקאי ואנ, ברוקלין
הרבנים דארה"ב,  אגודתשע"י  דין בית מנהל

  )ב"רסת נתייסד(קנדה ואמריקה הלטינית 

  אסאטשוסעטסמ, ןבאסטא
  שע"י דין בית מנהל

 )ר"סת נתייסד(נד אאינגל אוועד הרבנים ד'נ

  
   



BH, 4th of Kislev 5782 

To the Rebbe’s Shluchim Sheyichyu, 

Greetings and Blessings, 

In light of today’s news, whereby a certain Rabbi officiated a wedding without properly 
researching the genealogy (“Birur Yahadus”), and afterwards a suspicion arose that the Groom 
might not be Jewish, and pictures of the wedding have been published which caused some to 
condemn a Chabad Shliach who relied on the officiating Rabbi thinking he did proper research – A 
conference call took place today to discuss the situation and decide how to prevent such occurrences 
from happening, and thus strengthen the holiness of the Jewish nation, in line with the Rebbe’s 
Sichos about the importance of correcting the terrible damage done with allowing Non-Jews to 
enter the fold of Am Yisroel. 

Participating in this conference call were the undersigned Rabbis, who serve as directors of 
veteran and renowned Batei Din across the American continent (which are also recognized by the 
Israeli Rabbinate), who deal on a daily basis with matters of Birur Yahadus, Birur Yuchsin, Geirus and 
Gittin, and who are in constant contact with Rabonim across the world. 

After discussing the matter at length we have decided as follows: 

1. In the upcoming weeks, after consulting with Rabonei Anash, we will (with G-d’s help) publish 
a clear set of guidelines regarding Birur Yahadus, Birur Yuchsin, Sidur Kidushin, Gittin, accepting Geirim, 
and other topics related to preserving the purity of Am Yisroel. 

2. Any person who officiates a wedding must be well-versed in the Halachos of Birur Yahadus, 
Birur Yuchsin, Sidur Kidushin, etc., and should receive approval from a renowned Rabbi to officiate at 
weddings. Without this prerequisite, one shall not officiate at a wedding nor certify 
someone’s Jewish status, so he should not be causing the masses to stumble, ח"ו. 

3. One may not rely blindly on Geirus certificates, even from Orthodox Rabbis, without first 
researching properly the integrity of the Rabbis who performed the conversion, about the integrity 
and sincerity of the converts, and about their acceptance of Mitzvos. 

To assist the Shluchim, we will (with G-d’s help) set up an office to help and assist the 
Shluchim in the above matters, to connect the Shluchim with Batei Din, etc. And to facilitate a 
registry of Birur Yahadus, Birur Yuchsin, Kidushin, Gittin, etc. which are performed by Shluchim. 

May it be G-d’s will, that in the merit of preserving the sanctity of Am Yisroel, and specifically in 
an area which is crucial to the existence of Am Yisroel, we will merit the true and complete 
Redemption speedily in our days. 

Rabbi Chaim Sperlin Rabbi Sholom Shuchat Rabbi Moshe M. Liberow 
Los Angeles, California 

Menahel Beis Din 
Agudas Yisroel of the West Coast 

Brooklyn, New York 
Menahel Beis Din 

Union of Orthodox Rabbis-Agudas Harabonim 

Boston, Massachusetts  
Menahel Beis Din 

Rabbinical Council of New England 


