
על התניא.בסקיפנתשהאתשנההבס"ד. ז' חשון

מענה לעלון (ּפאשקוויל) "הידעת"

אליהו הומינרמאת

שכמוקושיות,ארבעיםהכותביםשאלו"הידעת"בשםלאחרונהשנתפרסם(פאשקוויל)בעלון
שיבואר להלן הקושיות (="עובדות") שלהם מלאות שקרים.

רבניעשרהמששמפורשקורא""קוליצאשעכשיוהיא,זהפאשקוויללהוצאתשגרמההסיבה
בפרסוםעירוביןלתקןהרבילדעתומצוהשלנו,בעיירותהרבים""רשותלנושאיןחשובים,חב"ד

העירובאתשבודקאחראי"וועד"וישלכתחילה,כשרבאופןהעירוביןאתשעושיםבמקום
אלאהייטס,קראוןלשכונתבנוגעוכללכללהתייחסלאקורא"וה"קולכשנשבר.מידאותוומתקנים

יכוליןאינםריבוהמחרחריעירוב.במצותהקדושהותורתנוהרבישיטתלבארכללי,באופןדיבר
אלאהקדושה,ולתורתנוהרבילדעתקשורהאינהשלהםההתנגדותעיקרכיזה,אתלסבול

מלחמה, כביכול, נגד ה"מודרנים" שבינינו.

שאיןוכיוןעירובין!מצותלבטלשרצואלוהםהרפורמיםה"רבנים"שהריפלאים,ופלאי
חוללזרוקוכוונתםושטויות,שקריםמלאפאשקווילכתבולכןאמיתיות,טענותריבלהמחרחרי

עלשחתמושהרבניםכךחתימה,בליהואהנ"לוהפאשקווילהסוגיה,בתוךשאינםאלושלבעיניים
ה"קול קורא" בעד עירובין לא יוכלו לפרוך את הדברי הבל ושקר שלהם ברבים ולבייש אותם.

הריכיבעירוב,ויתמכודעתםאתישנושכונתינושרבנימפחדיםהנ"לריבהמחרחריוכן
לקראוןבנוגעהואכאןהמדוברכאילוכותביםהםזהובגללמהריל"ג.השמועהעלבנוי'התנגדותם

הייטס, כדי לשפוך שמן על המדורה ולגרום למחלוקת.

בקראוןהעירובועלהשכונהרבנינגדולכתובלדברושלום,חסכוונתי,איןדלהלןבשורותיולכן,
הקדושה,ותורתנואדמו"רכ"קשיטתאתללבןהואכאןהנידוןכלהדבר.לגוףנוגעלאזהכיהייטס,
ותו לא.

היאגרונערהרבשלזוששמועהובפרטזו,שמועהעללסמוךאפשראילקמןשאביאוכמו
נגדהרבניםשלההתנגדותשכלבמפורשורואיםערוך.והשולחןהרבישלהק'למכתביבסתירה

העירוב בנוי' על השמועה הזאת.

אברהםהרבהייטס,קראוןדשכונתצדקדיןהביתשחברמהאתבצטטידבריאתמתחילואני
שבתמחללאחדאףאיןלשיטתושגםלהראותרקחב"ד""כפרלעיתוןבראיוןאמרשליט"אאזדבא

עוד"אזדאבא:הרבוז"להייטס.בקראוןלעירובבנוגעשכותביםלמהלהתחייסהולךאיניושובח"ו,
שלנולבד"ץשפנווהיוהעירובנושאהייטסבקראוןכאןהתעוררהאחרונותבשנים–דוגמה

שלנאמנהעדותפיעלבעיקרוכל,מכלזאתשללנואבלזאת,להתירלענייןלהיכנסבבקשה



הרב גרונר שהרבי אמר במפורש שלא לתקן כאן עירובין."

יהודיםאלפילעשרותקוראיםהרבי,כבודבשבילשלוחמיםשטועניםשאלוחזי,ופוק
בבורויהודיםאלפילעשרותקראו(וגםשבת"!"מחלליבשםעירובבהםשישבעיירותהמטלטלים

בבורומטלטלשהיהזצ"ל,הערשקאוויטשפישלרבהגה"צכוללר"ל,שבתמחללישהםפארק
כותביםהפשקווילשמפרסמילערכאות,הליכהלגבישלוהפסקעלסמךבעצמושהרביפארק,
הרבהגה"חשליט"א,ברויןהרבשלשאביוידועגםפסולים!).25ומצאופארקבבורוהעירובשבדקו

העללערשהרבומפורסםפארק.בורושלבעירובבפרהסיאמטלטלהיהז"לברויןאליעזרחיים
שליט"א בעצמו הורה שמותר לטלטל שם.

הרבי,נגדלוחםצדאיזהיבחרהנכבדהקוראאז"פאשקווילין".נגדצעקשהרביאיךידועוגם
ר"ל.

***

להלן תשובותי על "שאלותיהם":

הידעת שבשנת תר"ו בפגישת הריפורם בברסליו החליטו לבטל מצוות עירוב חצרות ר"ל?

הואבעירובשמטלטלומיהרביםרשותהםהרחובותשכלוהכריזשיעור,נתןאחדשרבהידעת
הרבים,רשותלנואיןוהצ"צאדה"זדברילדעתשאכןאמראיתווכשדברתיבפרהסיא.שבתמחלל
שהר'ובפרטוהצ"צ,אדה"זלגביר"ל,כ"בתראי",נחשבזצ"לפיינשטייןמשההרבשלדעתואלא

אהרן קוטלר הסכים אתו!

שיטתאתומביאיםמבריסק,לחב"דשהתקרבומאלובאלעירובההתנגדותשרובהידעת
סיפורליומזכירחב"ד.לשיטתזהאתלדחוףומנסיםהקטניםוהןהגדוליםהןעירוביןכלנגדבריסק
"וויפללחב"דמבריסקהמקורביםלאחדשאמרע"ה,פוטערפאסמנדלהרבהגה"חזקנימדודי

חסידות דו וועסט לערנען, וועסטו בלייבן א בריסקער"!

לשיטהזהאתלהכניסומנסיםקוטלר,אהרןמהר'שמגיעדרךהואשדרכםלקמןשאוכיחוכפי
של חב"ד ר"ל.

הנ"ל"הידעת"(בפאשקווילשהביאווסילופים,שקריםדבריהםשכלשמראהקטנהדוגמאוהנה
נגד,הםהרבניםשרובפארקבבורוהעירובנגדשכתבראטהיחזקאלהרבהגה"חדברילג)סעיף

בבורוהעירובאתלחזקברורפסקוכתבדעתואתשינהבזהעייןראטהשהרבשאחרלספר,ושכחו
רבעיוןואחרהרבים,רשותזהשברוקליןכתבבהתחלההנהזצ"ל,קלייןמנשההרבוגםפארק,

שינה את דעתו מן הקצה אל הקצה.

***

וגםח"ו,עירוביןנגדהיהשהרבילומרהבלדבריזהאיךבקיצורמאודלכתובכאןאנסה



יכולבארוכהביאורשרוצהמיוכפשוט,לאחת.אחתריב,המחרחרישלהטענותכלעלאענה
.ואילך126עמודתשפ"א)תמוז(ג'א'קצטגליוןתורהאהליוביאורים""הערותבקובץלעיין

בציטוטלוענהוהרבילעירובין?בנוגעדעתומהוהרביאתשאלמאשקאוויטששהרבהידעת
כו"כ מראה מקומות, ואצטט כאן בקיצור קטעים מהספרים שהרבי ציין אליהם:

שו"ת חתם סופר חלק א (אורח חיים) סימן צט

ביתםבניכלאתלשמורישראללקהלאופןבשוםשא"אבשכלוישפוטדעתברכל"וא"כ
ביתומפתחלהוציאמבליהשבתיוםבכללשמרםדעתוחלושינשותיהםלאוגםכאלוקטנים
הנזהריםהגדוליםיסבלוודוחקצערוכמהבידם,ופתםוקטניםומטפחתקטניםדבריםהחוצה
עט"זוכדומהוטליתיםמתוכולהתפללהסידוריםבהבאתש"קביוםבבהכ"נתפלהבעניןובפרט

בעירובוהמבואותהחצריםלתקןומחוייבשראויגוזרהפשוטהשכלא"כסק"ו,שמ"וסי'
:"המתיר טלטול

שו"ת הרא"ש כלל כא סימן ח

דבאלינסיאמשהברבייעקברביאתההעירוב.מעניןמאולתולשוברצהשלאעל"תשובה
ביןהמפולשיןמבואותיהםלהתירישראלגליותבכלשנהגוהעירובעניןעללךכתבתיכבר

שאיןהודעתיךואניראיותיךליוכתבתפריריש.לקהלאותואסרתואתהפתחבצורתהכותים
עפ"יהורגלוכאשרמבואותיהםשיתקנולקהלותאמרבךשתחזורוהזהרתיךממש.בהם

אנילכן.שבתבחלולהרביםאתמכשילואתהבמרדךעומדשאתהליהוגדוהנהגדוליהם
כותיםשלהרביםלרשותהמפולשיןהמבואותשתתקןבעדיםזהכתבלךשינתןאחרעליךגוזר

אניכתבתיכאשרהמבואותתתקןלאואםזה,כתבשתראהאחרשבועייםתוךפתחבצורת
שסידרתלמודלעקורבאאתהכיאותךממיתיןהיוהסנהדריןבימיהייתואםאותך.מנדה

חייםהמהאשרואתז"לשמתואותםהזההיוםעדשהיוהגדוליםכלעלולחלוקאשירב
אשר בן ה"ר יחיאל ז"ל". נאםעד הנה. לכן חזור בך ואל תטוש תורת משה רבינו ע"ה

שו"ת הרא"ש כלל כא סימן ט

מוחחסרלאותוששלחתיהכתבט"ע.יצחקברס"טיעקברביהחכםנצחיהי"שלומך
באותונידויבושינהגוהקהלכלואתבךמתרהאניבויחזורלאואםלותנוסואחרואתה

שלאחיזוקצריךזהדברכלישראל.מעדתויבדילוהווירחיקוהומשהבריעקבהמשוגע
בעצמומנודהדיןינהוגולאבמרדויעמודואם.מרע"התורתלבטלדעתחסרשוטהכליבא
=רביר"יעליךגוזרואניהעיר.למושלזוזאלףשיתןיר"ההמלךאדונינובמצותעליוגוזראני

גוזרנייועיללאזהכלואםהנזכר.קנסממנושיגבההעירלמושלזהכתבישתמסוריעקב=
זקןבדיןלמותאותוידונווגםספרדהקהלותבכללנדותוומצוההכל.שתודיעניעליך

ואתהמקרבינו.הרעהעושהולבערהאלהיםתורתעלנפשותינולמסורחייביןאנוכי,ממרה
שלום וכל אשר לך שלום כנפש דורש שלומך וטובתך אשר בן ה"ר יחיאל זצ"ל."



שו"ת תשב"ץ חלק ב סימן לז

ה"זבזההזריזאבל.ח"ו[לת"ח].מבואו'בתקוניעבירהחששישאםעשר"האחד
(ס"חהדרבפ'דאמרי'מתקןואינולתקןלושאפשרמיעלבגמראתמהיםהםאדרבהמשובח

עירובלאליהליהוילאכרבנןרברביגבריתריבהדדייריןמבואהלאבייחנןבררבאא"לע"א)
מכאןונראהמשגחילאאינהובגרסאיטרידנאאנאארחיהלאומראעבודמאיא"לשתוף.ולא

אוהיאגמורההדיוטותבזהנוקפושלבוומילתקןהואת"חדרךהגרסאטרדתשאלמלא
עירובימערביןגביע"ב)(ט"זדביצ'[ובפ"ב](ובפ"ק)למתקןהיאגדולהוזכות.בונזרקהמינות
רביםבהדמתקלקלימשוםלקלקולאהוראההויאלאיסוראדאוריבמאןהתםואמרי'בי"טחצרו'

ובאים לטלטל בלא עירוב:"

כד) כתב:' (קונטרס כרם אב סי' א סוף אותבית אב תנינאובשו"ת '

בסברותשמיםיראתמצדעירוביןלתקןשלאח"ולהחמירלנודאיןהואוכ"ש"...
המוקציםדבריםיטלטלוושמאשבת,לקדושתזילותאיגרוםדזהלומרוכוזבות,בדויות

חולקהואכיבונזרקהמינותהנההדיוטאינואםכישאמרהתשב"ץדבריונאמניםוכדומה.
על התלמוד והפוסקים המתירים סתמא ולא חשו להני סברות בדויות".

כל אלו הם המקורות שהרבי ציין אליהם בהמענה להרב מאשקאוויטש.

והגר"משפיראהגר"אבארה"ק,הראשייםהרבניםביקורבעתהרבישאמרמהגםלהוסיףויש
מערעריםהרבהישנם"ובחו"ל:באה"קבזמנינועירוביןאודותכשדוברתשמ"ו,שניאדרכ"זאליהו,

ומהוכו',וכו'בשםזהעללברךוצריךמצוה,זההש"ספיעלבפשטותאבלהעירובין,על
במלהמלההדברים(העתקתי"חמוריםמעניניםוכמהכמהנזהריםזהידישעלבפשטותשרואים

תשמ"ומנחם''תורתראה–עירוביןבעניןשדוברמהכלנשמטהמוגהוברשימתההקלטה,מסרט
ריבוע).בחצאי850עמ'רישח"ב

עוד),ישובודאילנו,(הידועיםהןואלובפרסום,שנעשועירוביןהרבהעודדשהרביהידעת
נתןוגםברק.בבניקאליפורניא,הילסבבעווערליגוריא,ברבמושבבכפ"ח,בקווינס,במיאמי,העירוב

עירוביןנגדשלוחמיםאלולדעת–נחשבברקבבנישהעירובלציין,וכדאיעבורם.כספיתהשתתפות
אנשים,וחצימליוןכמעטשםשגריםדן"מ"גושחלקהואברקבניכיפסול,הכיכהעירוב–בעיירות

ובשטח הזה הפרוץ מרובה על העומד.

כמוזהאלאח"ו!בפרסוםעירוביןלעשייתהתנגדשהרבילומראפשרשאיאחד,לכלפשוטאז
היהשלאבמקוםשרקהסבירו,בעיירותעירוביןבעדקורא"ה"קולעלשחתמוהחשוביםשהרבנים

לעשותשצריךהרביאמרשםרקהמדינה,מןאי-אישורמחמתלכתחילהכשרהעירובלעשותאפשר
יגרמולאוכךר"ל.במזידאפילואובשוגגשמטלטליןאלואתמציליםכךכיפרסום,בליהעירוב

וישלכתחילה,הכשרבעירובמשא"כלכתחילה.כשרשאינובעירוביטלטלוומצוותתורהששומרי
עליו השגחה וכו' וכו'.



***

כלאצטטלהלןשלהם."הידעת"בעלון-פשקווילריבומחרחריהמסלפיםלדבריועכשיו
סעיף שלהם – ושוברו בצידו:

שנהממאהלמעלהלפני-תרס״טבשנתכברכתברש״בשהרבי"א.ש...:הידעתשאלתם:
מחמתעירובלעשייתאישורמהממשלהלבקששלאהרבניםבאסיפתשהחלטנו-

הוצאהאיסורלגמריישתכחשעי״זוגםמטריות,גםשיטלטלו-בדברהחסרונות
בשבת? "

אדמו"רחסידישלההוה-אמינאהיהזהכיהמסלפים,שללסגנוןמאודטובהדוגמהתשובתי:
וז"להעירובין.עניןעללהציעלעצמורשםמהורש"באדמו"רכ"קהרילמסקנאאבלהרש"ב,

שלאעליהם,זכותללמדרציתיובאמתעיר".בכלעירוביןלעשות"להתירתקיז):ע'שלו(אג"ק
המו"ל,שלהערהישהראשוןבמכתבאפילוהריכי–כןלומראפשראיאבלהזה,המכתבאתראו

".25סעיףרנזס'לקמןזוהצעהרבינורשם"לפועלוז"ל:

ליובאוויטש.הקטנהבעיירהבעירובטילטללאהרש״בשהרבי"ב.ש...:הידעתשאלתם:
וגם מפורסם בשמו שאמר: ״א עירוב איז נישט פאר טראגען״?

מוכחאינואלאזאתרקולאבשמועות,אפילושמעולאפעםשאףשקרים,סתםתשובתי:
אישורהיהשלאבעצמםעכשיוציטטושהםממכתבלהדיארואיםוהריבליובאוויטש,עירובשהיה

מהממשלה לתקן עירוב! והרבי רש"ב היה צריך לבקש על זאת מהממשלה.

מלטלטלנמנעיםבירושליםשאנ"שביחידותשמעשכשהרביג.ש...:הידעתשאלתם:
בעירוב שנעשה בהכשר הבד"ץ של ירושלים (העדה החרדית) היה שבע רצון?

ישיבות-הערבשתלמידייחידותבאותהכששמעהרביבעיניחןמצאשלאד.
מטלטלים בעירוב הנ"ל בירושלים?

כללשבדרךשאמררוטנפתליהרבכתבושם"התקשרות",בגליוןמובאתזהיחידותתשובתי:
ערבישיבתהתלמידיעלושאמרשביעות-רצון)הראוהרבי(פניבשבתמלטלטלנמנעיםאנ"ש

הרביבעיניחןהדבריםמצאולאשכנראהזהאחריאמררוט(והרבבשבתמטלטליםכןכללשבדרך
ידעשהרביראיהרקמזהישלכאורהאבלשמועה,רקהואזהשכלולהעירשמטלטלים]).[=

מצאולאש"כנראהרוטהרברקזה,נגדדברשוםאמרולאמטלטלין,היוישיבת-ערבשתלמידי
הדברים חן בעיני הרבי". כי אם הרבי באמת היה נגד זה שטלטלו שם, היה אומר כן בפירוש.

עירובלעשותלרצונובקשרהרבנים,לאחדבמכתבכתבשהרביה.ש...:הידעתשאלתם:
בנוא יארק, ש"יש לעשות מבלי כל פרסום ועל ידי זה יסורו כמה חששות?

וגםלהדפיס,שאין–ותקיפהמוחלטתלדעתיש"ברורהרביכתבאחרשבמכתבו.
לא לפרסם באופן אחר, שגמר הענין ותיקון העירוב"?



עדאותם"להביאעירובשישהדבר"פרסום"שעלוללכתובהוסיףז.שהרבי
אפילולתקוןיוכל"לאמעוות][שלבגדרהעניןיהיההפרסוםולאחריכו'",לפירצות

באם ירצה"?"

ללמדשלאכשמשהדברברורלעיל)(שהבאתימקומותבשאררבנודברייסודעל)1תשובתי:
רבהשמצוהבפירושרבנוכתבאחריםמקומותשלגבימזהוכדמוכחזו,בהוראהיצאכולוהכללעל

היא לתקן עירוב בעיירות, וגם נתן השתתפות כספית עבורם (כמו שכתבתי לעיל).

לאשהעירובמבארושםבמנהטן,להעירובבנוגעהרבישלמהכתביםקטןחלקהםאלוכל)2
היה כשר לכתחילה, והמחרחרי ריב "שכחו" לצטט זה.

שכרויצאהעירובשע״יחששישטעמיםשמכמהכתבשהרביח.ש...:הידעתשאלתם:
בהפסדו?

חששישוכמה"כמהאחתעלזה"שבדורנולעירוב,בנוגעכתבשהרביט.
שתשתכח איסור הוצאה?

אינוהעירובאםשרקמפורששםוכתובצינער,גבריאלהרבלהגה"חבמענההיהזהתשובתי:
נעשה "על פי וגם רצון חכמים" אז יש חשש שיצא שכרו בהפסדו.

זה״,״בדורנולעירובבנוגעדעתי״ש״מפורסמתכתבשהרביי.ש...:הידעתשאלתם:
–הדבריתפרסםסוףשסוףויודעעירובהעושהאתושמתחשביםארגוןאוש״איש

הרי זה תקלה איומה״?

יא. שהרבי כתב ש״אין לעשות עירוב אלא בסודיות?

פסול״,״ולאוהעירובאחדקודששבתיארעשלאאפשרש״איכתבשהרבייב.
תועיל שום הכרזה והודעה שהעירוב נפסל ואסור וכו׳ שיפסיקו להוציא״?

יהיהשהעירובחשששהרביהרישא,אתמתרצתוהסיפאלמלבורן,אחדמענהזהכלתשובתי:
המענהוגםמהממשלה,אישורהיהשלאהואיללתקןאפשריהיהולאשישבררישא""פסיקבגדר

הפרטי הזה נכתב על עירוב שלא היה כשר לכתחילה.

בהחלט,שמוכרחיארק,בנואלעירובבנוגעכתבשהרבייג.ש...:הידעתשאלתם:
זאתהמשיך:והרביהסודיות.בתכליתיהיהדין,פיעלאפשרבכללאםשהעירוב,

הכנסתלביתהטליתאתלטלטלשיוכלובשביללאהיאהעירובשמטרתאומרת
אלא להציל אלו שכבר עוברים ומטלטלים באיסור?

נכתבזהשמכתבוהואיללכתחילה,כשרהיהשלאבמנהטןהעירובעלהיהזהאכןתשובתי:
רצהלאלכןמטלטלים,שהיוומצוותתורהשומריהרבהוהיונעשהכברשהעירובאחרירבותשנים

הרבי לכתוב שלדעתו אין העירוב כשר לכתחילה.



"בהנחהשגםיורק,בנואלעירובבנוגעלכתובהוסיףשהרבייד.ש...:הידעתשאלתם:
"הגורסתהגישהלדעתי"נכוןלאכך",עללפרסםמבליעירובלהקיםשישויוחלט
האפשרייםלתנאיםבנוגעמהפוסקיםחלקשלהמקילותהשיטותלפילפסוק

להקמת עירוב במקום"?

העירובאתלעשותשישרקלאהקדושהדעתושלפיוכתבהמשיךשהרבייז.
שהואכזההואהמקוםאםרקלהיעשותצריךשהדברגםאלאגמורהבסודיות

לגמרי כשר לכך בהתאם להלכה.

דעתעלכתבולא,יחידיםדעתעללסמוךשלאאמרהרביהריכיסילוף,זהגםתשובתי:
לכתחילה,כשרהיהשלאבמנהטןלהעירובבנוגעבפירושכתבהרביהריפלאים,ופלאי.המקילים

שלא יברך, ועם כל זה כתב יישר חילי' וזכות גדול שמזכה הרבים.

אמוריםשהדבריםיארק,בנואלעירובבנוגעלכתובהוסיףטו.שהרביש...:הידעתשאלתם:
ההלכהאתולעשותהיתריםלמצואחזקהגישהישנהשבהזולמדינה"במיוחד

ל"נוחה יותר"?

ופשוטלכתחילה.כשרהיהשלאבמנהטן,להעירובבנוגעהרביבמכתבהיהזהגםתשובתי:
שלסמוך על עירוב שעשוי כדבעי אינו נקרא "למצוא היתרים" ח"ו.

"שהיאוציין–יארקבנואלעירובבנוגעוכתבהמשיךשהרביטז.ש...:הידעתשאלתם:
–מסוייםלמקוםבקשרעמדההבעתשוםבכךש"אין–בעמדתי"עקרוניתנקודה

נושאזהוהלכהפיעלעירובבולהקיםניתןהאם–שלנובמקרהמנהטןכגון
בהתאמההרלוונטיםהפרטיםאתהיטבשחקרוהרבניותהרשויותלהחלטתשנתון

מלאה להלכות עירובין?

שכברבמנהטן,הנ"להעירובפרטיעללדבררצהלאהרבילעיל:שהסברנוכמואכןתשובתי:
בעירובמטלטליםהיוכברומצותתורהשומרייהודיםשהרבהכיוןלכתחילה,כשרשאינועליוכתב
זה.

מעשייתלהשתמטשכדאירבניםלכמהביחידותאמרשהרבייח.ש...:הידעתשאלתם:
עירוב בארצות הברית מכמה טעמים (נוספים על האמור לעיל).

פרסםעכשיווהריז"ל,הנדלהרבשלבשמונאמרהזההשמועההריפלאיםפלאיתשובתי:
הגה"ח הרב לוי קפלן, וז"ל:

מובהקתלמידשהיהשליט"א,פייגלשטאקיוסףמוה"רהגה"חאתעכשיושאלתי"ועוד,
ואמרלעירובין?בנוגעלואמרשהרבימהעלהנדלמהרבשמעהאםע"ה,הנדלהרבשל

לכלכשרשיהיהמקוםבכלעירובלעשותשמצוהלואמרשהרביהנדלמהרבששמע
שולחןנגדקולותמיניכלעלשיסמכורצהלאשהרביבמאמרשכתבתיהדבריםהןוהן.הדעות



ערוך."

דווארקיןהרבכאן:לעירובהתנגדוהייטסבקראוןהעיררבנישכליט.ש...:הידעתשאלתם:
גםוכןשליט״א.העלערהרבויבדלח״טע״ה,שווייהרבע״ה,מארלאוהרבע״ה,

כעת - חברי הבד״צ: הרב אזדאבא שליט״א, והרב ברוין שליט״א?

אפילוכלל,עירובלעשייתהתנגדע"המארלאוקלמןהרבשהגה"חהוכחותשוםאיןתשובתי:
הגה"חהעידשכברקורא,הקולאתישע"הדווארקיןשמעוןזלמןהרבר'הגה"חועלבשמועות.לא

כברהשכונהרבניועלדווארקין.הרבשלחתימהשםאיןוגםמזויף,שזהזצ"לקלייןמנשההרב
ופשוטע"ה.מהריל"גהשמועהעלבנוי'שהתנגדותםובפרטלזה,להיכנסרוצהשאיננילעילכתבתי

שאפילו לדעתם מי שמטלטל בעירוב זה אינו מחלל שבת ח"ו. וא"כ אינו נוגע לעניננו.

–המקוםתנאייודעיםהרבניםעלדעתי,עניותש"לפיכתבשהרביכ.ש...:הידעתשאלתם:
להחליט מה מכריע במקום פלוני – לעשות או לא"?

אוהעיררבניעללא",המקוםתנאיהיודעיםהרבנים"עלהיאבזהההחלטהאכןתשובתי:
כשרעירובעשייתאפשריותלגביהמקוםתנאילידיעתהיאבזהוהכוונהוכו'.דאתרא"ה"מרא

לכתחילה ולהשגיח שהעירוב יהיה תמיד תחת השגחת דיינים מומחים וכו'.

ולדבריעירוב,לעשותרצהשלאדאתראהמראנגדהרא"שדבריאתלעילהבאנוהריוגם,
הגאוןדעתנגדאותושעשובמנהטןלהעירובבנוגעאותוששאלולזהבמענההרביצייןהללוהרא"ש

הרב משה פיינשטיין שהיה המרא דאתרא במנהטן.

עללפקפקבאריכותכתבוהייטסבקראוןחכמיםתלמידישכמהכא.ש...:הידעתשאלתם:
העירוב כאן שאינו כשר על פי דין?

וב"אורוביאורים"ב"הערותשניםכמהלפניעליהםהגבתיוכברונכון,ויציבאמתתשובתי:
ישראל" (מונסי) כדרכה של תורה, ולא היה להם מה לענות על דבריי.

יושבבתורע"ה,חיטריקהירשללהרבביחידותאמרשהרביכב.ש...:הידעתשאלתם:
ראש ועד הקהל בשכונה, לא להרשות עירוב בשכונה?

שנאמרההשמועההרימזוייפת.שמועהלכתובאיךיודעיםלאגםהאלוהשקרניםתשובתי:
השמועהואםבסודיות,העירובאתלעשותלוענהשהרביהיא,חיטריק,מנדיהרבנכדו,בשם

שלאכדי-השמועהלשינויהסיבהזוהיבסודיות?עירובאזחיטריקהרבעשהלאאכןלמה-צודקת
פלאמזה,וחוץהיא.מוטעיתזוששמועהשמכריחההנ"ל,הפשוטההשאלההנעים,הקוראלך,יהיה

גדולה למה ילדיו של הרב חיטריק אף פעם לא שמעו שמועה זאת.

מכתבכתבהרבי,שלהראשיהחוזרע״ה,כהןיואלשהרבכג.ש...:הידעתשאלתם:
ההוראותכלבנוגערח״לגדרפריצתזוש״הריבשכונהעירובעלהשכונהלתושבי

של רבינו וכמו כן בנוגע כל ההוראות בתורתנו הקדושה״?



אליולפנותנסיתיהנ"להמכתבאתהוציאז"לכהןהכהןיואלהרבשהגה"חאחריתשובתי:
ז"לכהןשהרבאחריישראל").ב"אורהדפסתיזה(שאחרישליהמאמראתלווהבאתיזה,עללדבר
מכתבלושהביאואלאשכתבתי,ממהשנהנהליאמרוהואאתולדברשובהגעתיזה,אתקרא

מכתבלאשזהלועניתיזהעלבסודיות.להיותצריךכשרעירובעושיםאםשאפילוכתובשבומהרבי
מינדלניסןהרבע"ישנעשההרבישלאנגליממכתבמשיח"ה"ביתשלתרגוםאלאהרבישלמקורי

ע"ה, שלא הוגה ע"י הרבי וכו'. אז אמר לי הרב כהן ז"ל: איני יודע מה להגיד לך. וזה היה דיבורינו.

הרבשלבאנגליתמהמכתבמשיח"ה"ביתשלהזהשהתרגוםלבשמתילאחרונהלהעיר,וזאת
שמשנה את הבנת כל המכתב:חסר בו תיבה מאוד חשובהמינדל

Iכתוב:"מינדלהרבשלהאנגליבתרגום have in mind the precaution which such an
eruv calls for under the best of circumstances, and certainly here and now",ואילו

הטובותבנסיבותעירובלהקמתהנצרכתבזהירותמתחשב"הנניכתוב:משיח"ה"ביתשלבתרגום
ביותר, ובפרט במצב ובמקום הנוכחי".

such"שתיבתאחדלכלמובןאז an eruv"")מןהמכתבהבנתאתמשנהעירוב")כזה
עירובהיינו,כזהעירובעלרקמדברשהרביהמכתבמדברימפורשהריעכשיוכיהקצה,אלהקצה
ושלאלכתחילהכשראינושהעירובשלפנינו,המכתבלפנישניםכמהלהדיאהרביעליוכתבשכבר

יברך וכו'. ועל פי זה מובן למה חשש הרבי שלא יעשו אותו בפרסום.

לתושביבמכתבכתבהרבי,שלמזכירוע״ה,גראנערשהרבכד.ש...:הידעתשאלתם:
פעמיםו״כמהבשכונתנו״עירובעשייתנגדהתוקףבכלהתנגדש״הרביהשכונה

אמר שאין רשות למישהו לעשות עירוב כאן״?

מעלבורןלרבניענהשהרביהנ״ל,במכתבכתבגםע״הגראנערשהרבכה.
שיתנגדו לעירוב שם בכל התוקף?

בעולםנמצאשכברז"ל,גרונרהרבשלבכבודולפגועלנוגורמיםהללוהריבמחרחריתשובתי:
גם(ונתפרסםומפורסםוכידועהאחרונות.בשניםשכתבדבריםעללסמוךשקשהולכתוב,האמת,

שלפעמיםבלשן),הדפוסבביתהרבישלמנחהלתפילתבנוגעאה"תוביאוריםבהערותלאחרונה
–הפעםעודאותוכששאלושניםכמהוכעבוראחד,באופןברביאודותסיפורז"לגרונרהרבסיפר

סיפר אותו באופן שונה לגמרי!

בקראוןנבנהכשהעירובהראשונהבפעםאמרההייטסקראוןעלשאמרהזאתהשמועהגם,
לאפעםואףהעירוב,עלהרבהמדוברהיהזהלפנישניםכמהשכבראףשנים),כחמש(לפניהייטס
שלוב"יומנים"לבדוקכדי"המזכיר",הספרתח"יאין[אגב,הרבי.בשםזהדברגרונרהרבפרסם

כמ"פ אמר לו הרבי שאין רשות למישהו לעשות עירוב בק.ה.]

הגיעהריי״צכשהרבית״ש,שנתשמאזהיא,בפועלשהמציאותכו.ש...:הידעתשאלתם:



לכאן, ובמשך למעלה משבעים שנה לא היה עירוב בשכונה?

לבנות עירוב.מה הקשר בדיוק? הרי לא היה אז אישור מהממשלהתשובתי:

וכו׳רבניםלעסקנים,הורהלאשהרביומסכימיםיודעיםשכולםכז.ש...:הידעתשאלתם:
שיעשו עירוב בשכונתו, אף שבודאי הי׳ בידו לעשות כן?

כבר כתבנו לעיל שלא היה אישור מהממשלה.תשובתי:

לאהשניםכלבמשךבברוקליןכאןשדרוז״ל,הרבניםגדולישכלכח.ש...:הידעתשאלתם:
העמידו עירוב?

מוה"רהגה"צה"ההחסידים,שלדורנופוסקשלבכבודופגיעהזווהרי!גמורשקרתשובתי:
בפרהסיהטלטלאלאפארקובורובוויליאמסבורגבעירובתמךרקשלאזצ"להערשקאוויטשפישל

לפרשתבקשרלערכאותלפנותשלודיןפסקעלסמךבעצמושהרביכנ"ל,ולהעיר,ובדווקא.
הספרים ודידן נצח.

עירובין״תיקוןנגדחמורהאזהרהנתפרסמהתשל״טשבכסלוכט.ש...:הידעתשאלתם:
בהיתקנואםואפילוכללהיתרהוראתשוםבליובברוקליןיארקבניושכונהבאיזו
הרבנים,גדוליזהעלוחתמוקטנים״,וביןגדוליםביןבולטלטלאסורג״כעירוב

ומהם הגרז״ש ע״ה דווארקין?

כתבנווכברהזה.קוראבקולזיופיםהרבהשהיוהעידכברקלייןמנשההרבהריתשובתי:
היהשלאדעתברלכלופשוטע"ה,דוורקיןשמעוןזלמןהרבהגה"חשלחתימהשםשאיןלעיל

חותם על שטויות שהר' אהרן קטלר נגד הרבי.

בסוד,רקעירובלעשותשלאמהרבימענהקיבלושלוחיםשהרבהל.ש...:הידעתשאלתם:
או שבכלל לא יעשו עירוב?"

לעשותהרביכתבששםלמנהטןוהמכתביםבמלבורןהעירובעלדברנוכברהריתשובתי:
בהלכותבקיאיםהיולאכיבזהליכנסשלאלאלומענותוישכאלו.מענותיותרואיןבסודיות,העירוב

אלו.

עשייתבשלילתנתפרסמושלאמהרבימענותהרבהעודשישלא.ש...:הידעתשאלתם:
עירובין בדורנו?

עודלזייףתוכניתלהםשישלנומספריםהידעת""שאלתם:העלוןשמפרסיטובתשובתי:
תשובות בשם רבינו, ר"ל.

יארק,בניוהעברבדורהפוסקיםמגדוליע״ה,שטייףיונתןשהרבלב.ש...:הידעתשאלתם:
כתב שאם אין כל הרבנים מסכימים להעירוב לא יעשו עירוב.

אי-אישורשמחמתבמנהטן,להעירובבנוגענכתבזההרילהמסלפיםסילוף:עודתשובתי:



זהובגללקודש,באגרותרבנושכתבכמולכתחילה,כשרבאופןלעשותויכוליםהיולאמהממשלה
הרבבדברימפורשוזהיחד.העירכלולאלבדושכונהשכונהכללערבשהעדיפושטייףהרבכתב

לדעהמסכימיםכולםשאיןראיתישליט"אמהגאוניםשקבלנוהאגרותמרוב"והנהשכתב:שטייף
בהדברים."ולעייןעליהםלבליתןשראויחששותבדבריהםוישבמנהטןעירוביןלעשייתאתת

ובברוקליןבמנהטןהרביםרשותשוםלנושאיןבפירושכותבשהואלצטטגם"שכחו"והמסלפים
מחיצתלנווישלשערמשערמפולשמבוילנואיןכיהרבים,רשותעלסומכיןאינןאםאפילו

הרבשלדעתונגדבמנהטןשעשובעירובתמךהרביהריוגםהפרוץ.עלמרובהעומדהבתים
משה פיינשטיין וציין לדברי הרא"ש שהבאנו לעיל.

וכן כתב ר׳ חיים עוזר בשעתו שבודאי יתיישב השואל עם רבני המקום להסכים להעירוב?

למעשההיעוצה"והעצהעוזר:חייםר'וז"לבושה.בליעוזרחייםר'בדבריסילוףשובתשובתי:
ואינםכהלכהשעשויםהטלגרףחוטישלצוה"פעללסמוךויכולהפתחצורתע"יהגשריםאתלתקן

להלכה".אתםמסכימיםוהננובעירוהג'הרבניםעםכת"ריתישבובודאירומעכ"תכמש"כהצדמן
לרח"עפשוטשהיההיינולהלכה,אתםויסכימואתםיתיישבשבוודאיאומרעוזרחייםשר'הרי

ולאשלום,ובדרכינועםובדרכיכבודבדרךהכללעשותצריךוכפשוטעמהם,יסכימוהמקוםשרבני
בקראוןהעירובאתשבנואלועשורח"עכעצתואכןלערב.אסוריסכימולאהנ"להרבניםשאםכתב

וכפשוט,לשמוע...רצוולאעירובכאןלתקןהמקוםרבניאתלשכנעניסושניםמעשרליותרהייטס:
התורהמןהיחידרשותהיאפריזהעירשכלפסקעוזרחייםשהרבלהגיד"שכחו"ריבהמחרחרי

אמה.מט"זרחבותיותרהרבהפרצותבפריזשישאףהפרוץ,עלמרובהעומדהמחיצותמחמת
.לכל הדיעותוהוא אמר שזהו

ברביםשגילהכתביארק,נואמרבניע״הראטהיחזקאלשהרבלג.ש...:הידעתשאלתם:
דעתו ש״אין לעשות עירוב בבורו פארק אלא בהסכמת רוב מנין ובנין רבני העיר״?

זאתכתבראטההרבהריוגודלת:הולכתהידעת""שאלתם:כותבישלחוצפתםתשובתי:
כדרכהודרישההחקירהאחראבלפארק,בבורוהעירובנגדקוראהקולעלחתםכשגםבתחילה,

אףפארק,בבורובעירובשתומךאיךארוכהתשובהוכתבכך,לאשזהוהודהבושלאתורהשל
חכמיםמתלמידיראיהלהביאאיןלמהטובהדוגמהשזוולהעיר,להעירוב!!מתנגדיםהרבניםשרוב

חשבוראשונהבהשקפההנהגדוליםחכמיםתלמידיהרבהכיהרבים,רשותשזהשחשבוגדולים
רבעיוןואחריהרבים,רשותהיאשברוקליןבתחלהאמרקלייןמנשההרבגםהרבים.רשותשזה

מפורסם שהיה הלוחם הכי גדול בעד העירובין ושאן לנו רשות הרבים.

רבניםיהיואםעירובלעשותשלאכתבז״למקלויזענבורגשהרבילד.ש...:הידעתשאלתם:
או מאנשי המקום המתנגדים לכך?

ומימועילה,רשותשכירתאםמסופקשהואכתבהקלויזענבורגערהרישקרים:ושובתשובתי:
אםבעיהזושאיןשאמרזצ"להערשקאוויטשפישלר'הגה"צשלו,מהדייןזהעליותרלהעידיכול



eminentשלהחוקבגללהעירוב,נגדהםהמקוםרבנירוב domainכפשוטוגםסיבות.ועוד
מפניובעיקרטעמים,מכמההרביםרשותלנושאיןאמרמקלויזענבורגשהרבילומרכדרכם"שכחו"

שאין לנו מבוי מפולש לרשות הרבים.

עלמקוםבריחוקלהכריעלרבניםשאיןכתבע״הוואזנערשהרבלה.ש...:הידעתשאלתם:
העירוב, ורק  על רבני המקום להכריע?

עודוכתבלהכריע,שאסורלאמקום,מריחוקלהכריערוצהשלאבפירושכתבהריתשובתי:
אתשלחהריפלאים,ופלאיבשטח.עברלאהואשהריראה,שלאדבריםעודיששאוליבגללטעם:

ה"שבטשלבתשובותיונדפסהזוותשובההמקום,רבנינגדעירובשםעשהובנולשיקאגו,בנו
הלוי".

אילהעירובהמתנגדיםהקהילהמבניישאםהפוסקיםרובשלפילו.ש...:הידעתשאלתם:
אפשר לערב על כרחם, שכן אי אפשר לזכות להם הפת של העירוב נגד רצונם?

ישראלהגדולישלהעירוביןכלועלכך,לערבמותרהפוסקיםלכלהרישקרים.סתםתשובתי:
חייםאורחבנימוקיכמפורשבהם,טלטלוזהכלועםלהם,שהתנגדוכאלוהיושעברובדורות

מהמנחת אלעזר, עיין שם.

כיוםברוקליןבזמננו,וגםהעברבדורגםפוסקיםהרבהשלפילז.ש...:הידעתשאלתם:
הוא רשות הרבים דאורייתא ולא מועיל עירוב?

זהבעניןהרביוכדבריוהרבי,והצ"צאדה"זדברינגדאחריםפוסקיםעםלנומהתשובתי:
בעלהזקןרבנואאזמו"רהואאנא,דרבבאתריאנאהנהמקוםבכלאשראצליהואועיקר"

הואז"לפיינשטייןמשהשהרבשטועןלעיל,שמוזכראחדכרבשלאערוך"והשולחןהתניא
"בתראי", ר"ל ובפרט שהר' אהרון קטלר הסכים אתו!.

שכתובממהללמודאפשרשאיברביםבהתוועדותאמרשהרבילח.ש...:הידעתשאלתם:
שישעיירותישבמציאותהיוםכיהזה,בזמןהרביםרשותלנושאיןערוךבשולחן

בהם ששים רבוא בוקעים בו ובוודאי העיר הוא רשות הרבים מדאורייתא?

רשותתנאיכליששאםדוגמהשהביאבהשיחה,הרבידברישמסלפיםפלאיםפלאיתשובתי:
שאמרכמוכלל,הרביםרשותלנואיןבפועלאבלפשוט,וזההרבים,רשותדיןישבוודאיהרבים

העיקר,והואועוד,יבוא.כשמשיחרקאמיתיהרבים""רשותלנושיהיהאמרוגםפעמים,כו"כהרבי
.שאין לנו רשות הרביםשבמכתבי הרבי להלכה למעשה בנוגע לעירובין כתב בפירוש

בעירובפסולים25ומצאומנובברוקליןהרבניםמגדולישכמהלט.ש...:הידעתשאלתם:
בבארא פארק?

שמטלטליםמעשהואנשיחסידיםיהודיםאלפיעללעזלהוציאפלאיםופלאילהד"ם!תשובתי:
זצ"ל,הרשקוויטשפישלהרבוהגה"צשליט"אציננערגבריאלהרבהגה"חכוללפארק,בבורו



ההידור.בתכליתהואשםוהעירובשליט"א,כ"ץלייבחייםהרבהגה"חהשגחתתחתהואוהעירוב
שדבריולהעיר,האמיתית.מקליפהשבאיםלעירוב,המתנגדיםשלהאמיתייםפניהםאתמראהוזה

הגה"חעליושחתםשטועניםקורא"ה"קולשלהמזייףבעלווייסמאןיצחקממשהלקחוכאלושקרים
בבאראהעירובביןשינוישוםשאיןריב,להמחרחרילהודותצריכיםגםאבלדווארקין.שמעוןזלמןר'

רבניכבודבשביללוחמיםשהםטועניםריבשהמחרחריולהעיר,הייטס.בקראוןלהעירובפארק
ברויןהרבשלשאביוידועכיח"ו.שבתמחללשליט"אברויןהרבשללאבאקוראיםועכשיוהמקום,

שליט"א, הגה"ח הרב חיים אליעזר ברוין ז"ל, היה מטלטל בפרהסיא בעירוב של בורא פארק.

עירובבאיזהשהמטלטלכתבוהעברבדורישראלגדולישהרבהמ.ש...:הידעתשאלתם:
בברוקלין הוא בגדר מחלל שבת בפרהסיא?

יכולפשוטאדםוכלשיטתם,שלה"אמת"אתשמגליםריבלהמחרחריתודהשובתשובתי:
אהרןהר'שיטתבעיקרזהוהדבר,ולגוףהקדושה.ותורתנוהרבינגדשלוחםזהצדאיזהלראות

קטלר, ובחב"ד ידוע שכשהוא אומר שמאל - חסידים אומרים ימין. ואכמ"ל.


