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 ב„ברי רבו˙נו נ˘י‡נו
 

בעניין מˆוו˙ ˙י˜ון עירובין בˆור˙ ‰פ˙ח, ו˘‡ר ענייני פולמוס  
 ‰עירוב

 אליהו הומינר  :מאת
 

 מ‰לך ‰פולמוס ע„ כ‰ 
האחרונות מתנהל פולמוס הלכתי בעניין העירוב בעיירות הגדולות בארה״ב,    ב˘נים

אלו מחייבים כתקנת חכמים ואלו שוללים מטעמים שונים. גם אני הקטן החזקתי בשולי  
מתאפשר   שהדבר  מקום  בכל  עירוב  לתקן  שיש  הסוברים  החשובים  הרבנים  גלימת 

מאמרי  וכמה  כמה  בזה  וכתבתי  ההידור,  ובתכלית  של  בהשגחה  כדרכה  וקונטרסים  ם 
 1תורה.

שנתפרסמו מאמריי ומאמרי הרבנים החשובים, ובהם ראיות והוכחות המכריחות    מ‡ז
והצ״צ היא שאין לנו רה״ר דאורייתא, שוב לא הגיב אותו ת״ח  לומר שדעת אדה״ז 

בזה,  זהופסק    שכתב  בעניין  אחד    .2מלכתוב  אותו ת״ח התייצב  מקומו של  אלא שעל 

 
הינם    1 ˘בימינו  ה‚„ולו˙  הערים  ה‡ם  ה˘‡לה  הי‡  ה„יון  במרכז  העומ„ו˙  הנ˜ו„ו˙  ‡ח˙ 

זה   זה הסכימו כמה מח˘ובי הרבנים העוס˜ים ב˙חום  בעניין  ‚ם  ר˘ו˙ הרבים „‡וריי˙‡. 
ב„ע˙ רבו˙ינו נ˘י‡י חב"„, ‡„מו"ר הז˜ן ו‡„מו"ר הˆמח ˆ„˜, בזמננו ‡ין „ין ˘לכל הפחו˙ 

ר˘ו˙ הרבים „‡וריי˙‡ ‚ם בערים ה‚„ולו˙. ‚ם בעניין זה ה‡רכ˙י להבי‡ ר‡יו˙ הן מה‚מר‡ 
והפוס˜ים והן מ„ברי רבו˙ינו, ויˆ‡˙י למלחמ˙ה ˘ל ˙ורה בני„ון זה כנ‚„ ˙"ח ‡ח„ מ‡נ"˘  

 היום רה"ר „‡וריי˙‡. ˘כ˙ב ˘„ע˙ רבו˙ינו הי‡ ˘י˘ 

וי˘ להעיר ˘מ‡ז פרסום חוו˙ „ע˙ הרבנים הח˘ובים הנ"ל, ל‡ ˜ם לכ˙וב כנ‚„ם ‡ף ‡ח„  2
 ממורי ההור‡ה ˘ב‡נ"˘ חסי„י חב"„.  
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  האריך ש  ,הרב זייאנץ שליט״א  אלא הוממגידי השיעורים בישיבת תו״ת מוריסטאון, ה 
   .בימינו  ות הגדול  םעריהכל  יש דין רה״ר דאורייתא ללדעת רבותינו  שבקונטרסיו  לטעון  

  3קושיות חזקות ומכריעותוהעליתי כנגדם    בעניי,   תי וביהש   קונטרסי הרב זייאנץעל    ‚ם
משהמוכיחות   נסתרים  ויסודותם  דבריו  כבירובין  עבגמרא  עיקרי  שם  ש  , דף  מפורש 

במקום שיש מחיצות עומד מרובה על הפרוץ  שותם,  משאדה״ז פסק כ  ,אליבא דחכמים 
אם  בגם  , וזאת  דלתותבצורת הפתח ואין צורך    באמצעותאפשר לערב    תאו פסי ביראו

שלדעת חכמים  ובטעם הדבר ב׳ אופנים, או שנאמר  [.  הפרצות רחבות טז אמשם    נןיש
קודם עשיית צוה״פ,    רה״רבגדר  אינו  הפרוץ  המקום  לכן  ו   ,מחיצות  לא אתו רבים ומבטלי

עומד מרובה על הפרוץ אפשר לערב  לדעת חכמים כאשר ישנן מחיצות של  ש שנאמר  או  
כאשר דרך הפרצות עוברת דרך רחבה טז  שלמרות  , וזאת  דלתותוללא  על ידי צוה״פ  

 ]. לדעת חכמיםגם  המחיצות את   ים מבטלרבים  האמה 

אחרזייאנץ    ‰רב במקום  יתדותיו  לתמוך  והשתדל  לדבריי,  הודה  בד4לא  הצ״צ  ,  ברי 
לדעת חכמים במקום שיש פרצה טז אמות  ם כתב שגם  ש  ׳ בעירובין,התוסבפירוש דעת  

 .אתו רבים ומבטלי מחיצות

מדברי הצמח צדק    טענת הרב זייאנץ שום ראיה לאין  תבתי במאמרי הקודם,  בר כשכ  כפי
שבמקום שיש מחיצות עומד מרובה על הפרוץ  ,  5׳בתוסזו שדעה  גם אם ננקוט ככי  שם,  

ט״ז אמות בין    6אם יש פרצתב  דין רה״ר קודם עשיית צוה״פ ישנו דין  או פסי ביראות  
  .ללא דלתותאפשר לערב ע״י צוה״פ  שלדעה זו   המחיצות, הרי 

דלא  הבית אפרים ו דלא כהצ״צ  ועוד, שלשיטת הרב זייאנץ נצטרך להעמיד דעת    ז‡˙
כתבו שמשמעות הגמרא היא הפוכה, וכן  כל גדולי הפוסקים ש דלא כהמשכנות יעקב וכ

 ניאלץ להעמיד דברי הצ״צ כסתרי אהדדי (כדלקמן אות ג). 

להרבות    נמˆ‡ שקד  ולשווא  זייאנץ,  הרב  לדברי  ראיה  וסרך  ראיה  שום    ותמאשאין 
ותוכם גיבוב וערבוב דברי רבותינו, וכנראה זוהי הסיבה לכך    שיסודם בתוהועמודים  

 
 www.chabaderuv.comבמ‡מר ביטול מו„עה הנמˆ‡ ב‡˙ר  3

4 trawman arguments ז "בלע. 

כפי    5 זו ‡ל‡  כ„עה  ל‡ פס˜ הˆ"ˆ  יר‡ה ˘ב‡מ˙  ולעומ˜ם  „ברי הˆ"ˆ ל‡˘ורם  והלומ„ 
כ„י להוכיח ˘ˆוה"פ הי‡ מחיˆה  ה„עה ה˘נייה ב˙וס', וכפי ˘י˙ב‡ר ל˜מן, והבי‡ „עה זו ר˜  

 ‚מורה מן ה˙ורה.

˘עובר˙ פרˆה  ‡ין הכוונה לפרˆה בעלמ‡, ˘בזה ‡ין ˘ום „ין מיוח„ ˘ל טז ‡מו˙, ‡ל‡ ל  6
 .ר˘ו˙ הרבים בה 

https://www.chabaderuv.com/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9C%20%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%90%20-%20%D7%99%D7%98%20%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%96/
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  הגיב לדבריו שאף אחד מהרבנים המסכימים על עירוב בערים הגדולות לא מצא לנכון ל
העיז פניו לכתוב על חשובי רבני  וכתב אודותם שם באופן בלתי מכובד כלל,  ש[ובפרט  

(בעוד שהוא עצמו איננו מורה הוראה    7נים כאלויני אינם ראויים להוראה בעאנ״ש ש
 . ]כלל)

לא שלאחרונה נתפרסמו מאמריו בבתי  לדבריו, אעוד  הגיב ללא חשבתי שאני הקטן    ‚ם
האינטרנט, ובאתרי  עניינים  ו  הכנסיות  כמה  הוסיף  עיינתי  .  חדשיםבהם  שוב  לפיכך, 

, והרוח בדברי רבותינו נשיאינושאין להם שום יסוד ואחיזה  באתי לידי מסקנה  בדבריו, ו
 . תישאם

שום  , והוא שאין  כברמ  שכתבתי לציין שבמאמריו החדשים מודה הרב זייאנץ למה    י˘[
ו גדולות  עיירות  בין  מינה  העירוב  קטנותעיירות  נפקא  זה    ,לעניין  הרב    - ולפי  לדעת 

דעת הרבי היא שאין לעשות עירוב בפרסום גם בעיירות הקטנות וגם כאשר    - זייאנץ  
העירוב כשר למהדרין. בדבריו אלו עורר הרב זייאנץ סתירה עצומה בדברי הרבי, שכן  

ובמיאמי גיורא, בכפר חב״ד  ועל  8הרבי עודד בפומבי את תיקון העירוב במושב בר   ,
 ].9שגויההבנה כרחך שהבנה זו בדעת הרבי הינה 

 ˙˜ן עירוב בˆור˙ ‰פ˙ח?ל ב‡ין מˆוו‰ וחיו‰‡ם י˘ מ˜ום לטענ‰ ˘
בפת  והמבואות    מצוה לערב החצרותהן טענותיו החדשות של הרב זייאנץ: א) ה  ו‡ל‰

לדעת הרבי  ב)    .אין מצווה כלל  רת הפתחת צו ייעשוב,  10מצווה שמחויבים לעשותהאיננה  
ו בחשאי,  אלא  עירוב  לעשות  קטנות  אין  בעיירות  רה״רגם  ש (אפילו  אינם  .  )לדעתו 

שהתפרסם לאחרונה ע״י    הרבי   מבוססת על הבנת הרב זייאנץ במענה האחרונה  מסקנה  ה
 .11הרשד״ב לוין

לטענה הראשונה, אין מנוס לקבוע שמדובר בטעות חמורה בהבנת ההלכה, וכפי   ב‡˘ר
 שנבאר להלן. 

 
 ויעויין בזה ˜י„ו˘ין ע ובהלכו˙ ‡סורי בי‡ה יט, יז.  7

 וכן בבני בר˜, בעווערלי הילז ˜ליפורניה וב˜ווינס, ˘הן עיירו˙ ‚„ולו˙. 8

9   ˙‡ ר˜  ומזכיר  ˙י˜ונם,   ˙‡ עו„„  ˘הרבי  העירובין  מכל   ıזיי‡נ הרב  מ˙עלם  כ˘לעˆמו 
ו (ולפי פר˘נו˙ו, נמˆ‡ ˘העירוב  העירוב בכפר חב"„ ב˙ור יוˆ‡ מן הכלל ˘‡ין ללמו„ ממנ

 בכפר חב"„ הינו "˙˜לה ‡יומה" ל„ע˙ הרבי).

 .בחיוב ‚מור 10

, ו‚ם ‡ני ה˜טן  זה מענה  בי‡ור נכון ל˘ליט"‡    ערנ„‡רלעברוך ‡בהרב  ה‚ה"ח    וכבר כ˙ב   11
 . י בזהב˙כ˙

https://www.chabaderuv.com/%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A8%20%D7%91%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%9E%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%9F%20%D7%95%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%91/
https://col.org.il/news/141612
https://www.chabaderuv.com/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%20%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%99/
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עושה לחי   - תים משני צידי רשות הרבים  מי שהיו לו שני ב״ עירובין ו, א איתא:    ב‚מר‡
  מערבין   ונושא ונותן באמצע. אמרו לו: אין  -מכאן ולחי מכאן, או קורה מכאן וקורה מכאן  

 .העירוב מצוותחלק מ  אלהדיא שעשיית לחי וקורה הי, ומשמע ״רשות הרבים בכך

תיקונו  ומשמע נמי    ,פירוש האי עירבו משמע שיתופי מבואותבתוס׳ רי״ד שם ״   וכ˙ב
 ״. שגם הוא יקרא עירוב  ,בלחי או קורה 

א) כתב:    ו‰ריבב"ן (ח,  עירבו משמע שיתופי מבואות  ,  פירש רבינו ישעיה ״בשבת  האי 
  שות הרבים ומשמע נמי תיקונו בלחי או קורה שגם הוא יקרא עירוב כדתנן אין מערבין ר 

וקורה הוא עיבכך ו שהתיקון בלחי  זו בעירובין  רוב לכל דבר  ״, היינו שלמד מסוגיה 
 ועניין.

.  חס ושלום  -   [לת״ח]   תמבואו  בתקוניאם יש חשש עבירה  כתב וזה לשונו:    12˙˘ב"ıו‰
ה  אלא]-[  אבל בזה  מי  חז״ל]  -[הם    ,אדרבה  .משובח  הז רי  הזריז  על  בגמרא  תמהים 

  , א״ל רבא בר חנן לאביי הדר (ס״ח ע״א)    רקבפ  נן דאמרי  ,שאפשר לו לתקן ואינו מתקן
 ״.  ?!מבואה דדיירין בה תרי גברי רברבי כרבנן לא ליהוי ליה לא עירוב ולא שתוף 

שאל ממני ידידי הרב נ״י לברר לו בראיות מדברי חז״ל  ״ :  13כתב  סופר חתם  ה  ב˙˘ובו˙ו
לתקן מבואותיהם בתיקונים  שראוי ונכון לכל קהל עם ישראל בכל מקומות מושבותיהם  

בו כדי שלא יכשלו רוב המון עם בהוצאה מרשות    כיוצא  צורת הפתח או שארי תיקונים
והוא מן השכל ומן המבואר להדיא    ה, דבר זה אינו צריך לפנים ולראי לרשות ביום ש״ק:  

 . ״בדברי חז״ל

 , זה לשונו: 14ביאור האריך הרא״ש בתשובותיו ובי˙ר

משה   ברבי  יעקב  רבי  אתה  העירוב.  מענין  מאולתו  לשוב  רצה  שלא  על  תשובה 
להתיר   ישראל  גליות  בכל  שנהגו  העירוב  ענין  על  לך  כתבתי  כבר  דבאלינסיא 
מבואותיהם המפולשין בין הכותים בצורת פתח ואתה אסרת אותו לקהל פריריש. וכתבת  

ור בך ותאמר לקהל שיתקנו  לי ראיותיך ואני הודעתיך שאין בהם ממש. והזהרתיך שתחז
ואתה   במרדך  עומד  שאתה  לי  הוגד  והנה  גדוליהם  עפ״י  הורגלו  כאשר  מבואותיהם 

שבת.   בחלול  הרבים  את  בעדים  מכשיל  זה  כתב  לך  שינתן  אחר  עליך  גוזר  אני  לכן 
שתתקן המבואות המפולשין לרשות הרבים של כותים בצורת פתח תוך שבועיים אחר  

קן המבואות כאשר כתבתי אני מנדה אותך. ואם היית בימי  שתראה כתב זה, ואם לא תת 

 
 חל˜ ב סימן לז.  12

 ˘ו"˙ ח˙ם סופר ח"‡ ‡ו"ח סימן ˆט.  13

 סימן ח.  ‡ככלל  14
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הסנהדרין היו ממיתין אותך כי אתה בא לעקור תלמוד שסידר רב אשי ולחלוק על כל  
לכן חזור בך  .  הגדולים שהיו עד היום הזה אותם שמתו ז״ל ואת אשר המה חיים עד הנה

 .. . ואל תטוש תורת משה רבינו ע״ה

ואם    ,לו  םואתה ואחר תנו  .חסר מוח הכתב ששלחתי לאותו  [על התשובה דלעיל:]  :  15ושם
יעקב בר משה    שינהגו בו נידוי באותו המשוגעלא יחזור בו אני מתרה בך ואת כל הקהל  

כל דבר זה צריך חיזוק שלא יבא כל שוטה חסר דעת  וירחיקוהו ויבדילוהו מעדת ישראל.  
ולא ינהוג דין מנודה בעצמו אני גוזר עליו במצות  . ואם יעמוד במרדו  לבטל תורת מרע״ה

אדונינו המלך יר״ה שיתן אלף זוז למושל העיר. ואני גוזר עליך ר״י שתמסור כתבי זה  
למושל העיר שיגבה ממנו קנס הנזכר. ואם כל זה לא יועיל גוזרני עליך שתודיעני הכל.  

כי אנו חייבין  ,  קן ממרהומצוה לנדותו בכל הקהלות ספרד וגם ידונו אותו למות בדין ז 
 ״. למסור נפשותינו על תורת האלהים ולבער עושה הרעה מקרבינו

  16התשב״ץ והחת״ס הובאו על ידי כ״ק אדמו״ר במכתבו  ,דברי הרא״שלהעיר ש  וי˘
״  לכך  עירוביןכראיות  לתקן  היא  זייאנץ  ״שמצווה  הרב  של  בחירתו  ביותר  ותמוהה   ,

   .כמנוגדים לדעת הרבי ולהשמיט את דברי הרא״שלהציג את דברי החת״ס 

גם כאשר העירוב  הנ״ל מפורש שמצווה גמורה לערב  והחת״ס  בדברי הרא״ש    ו‰נ‰
מבואות .. הזריז בהם    תקוני(וכן משמע גם מלשון התשב״ץ ״  נעשה באמצעות צוה״פ

זה משובח״) והרי  מ ,  גם  ורבותינו  ״  17שכל טוב בפרשת בשלח  לשון המדרשכן מוכח 
, ׳את אשר יאכלו׳ לא נאמר אלא ׳את  ׳דרשו, ׳והיה ביום הששי והכינו את אשר יביאו

תקוני לחיים וקורות וצורות   יכינו ביום הששי במבואות ובחצרות  :אשר יביאו׳, כלומר
״.  ועירובים ושיתופים, להתיר להם את אשר יביאו ביום השבת מרשות לרשות פתחים

וצריכא מתא למיעבד לה  ״:  18עירובין  כותלכות גדולות הלהבעל    וכן משמע גם בלשון
 ״.הפתחבחבלים או בצורות  סחור סחור) -הדר הודרנא ( עירוב

 
 סימן ט.  15

 מ‚.-‡‚רו˙ ˜ו„˘ חל˜ ט, עמ' מב  16

 טז, י, עמ' רי„.  17

 פר˜ ה„ר.  18
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 ו 
 

לעשות לחי וקורה  בני מבוי כופין זה את זה  ״ ש  19פסוקה היא בשו״ע חושן משפט  ו‰לכ‰ 
  20לעשותו, ובטעם הדבר כתב מהר״י מינץמקצת מבני העיר רוצים  רק  אם    גם״,  למבוי

לשונו:   בטלים  וזה  הם  הרי  חזקות  שטענותם  להם  נראה  המתנגדים  שהמיעוט  ״אע״פ 
, ״כמו שאין שומעין אם טענו לא נכניס אורחים לא נחלק צדקהברוב ואין שומעין להם,  

היינו שאפשר לכפות את עשיית העירוב בלחי וקורה (צוה״פ) משום שזוהי מצווה שכל  
 יהודי מחויב בה.

, כי  להוכיח שצוה״פ היא חלק ממצוות עירוב  צורך בראיות הנ״להיא שאין כל    ו‰‡מ˙
שהרי בשני    - סברא פשוטה היא שאין שום מקום לחלק בין עירוב בפת לעירוב בצוה״פ  

האופנים מקיימים מצוות חכמים לערב. ודוגמא לדבר שנחלק בין מי שיש לו מגילה למי  
חייב   אינו  מגילה  לו  שאין  שמי  ונאמר  בפורים,  מגילה  קריאת  מצוות  לעניין  לו  שאין 

 אין זה אלא חוכא ואטלולא. - לקנותה כדי לקיים המצווה 

מלית, ואם יבואו לעבור בו על איסור  בזה, שמקום שאין לו צורת הפתח דינו ככר  ועו„[
, וא״כ כל שכן  21הוצאה חמיר טפי מחצר שיש לה מחיצות שלמות וצוה״פ ועירובה בפת

 הוא, שאם בפת יש מצווה וחיוב גמור כ״ש שיש מצווה וחיוב גמור לערב בצוה״פ.] 

חיוב    נהעירוב אינ   ותמצוש   )ועוד כמה אחרונים (  22הביא הרב הנ״ל מדברי הרביש  ומ‰
אין בדברים אלה שום יסוד לפלפוליו לומר שזוהי מצווה שאין הכל מחויבים בה.  גמור,  

דוגמא לדבר ממצוות מזוזה, שהיא מצוות עשה על כל אחד מישראל, ועם זאת אין בה  
חיוב גמור כי אפשר לגור במקומות הפטורים ממזוזה. וכן הוא גם בעניין מצוות עירוב,  

ח בה  לעירוב,  גמוריוב  ש״אין  זקוקים  במקומות שאינם  לגור  יכול  כיון שאדם  כגון  ״ 
bungalow colony    בתים לכולם,  את השמוקף ארבע מחיצות ובעל הבית אחד משכיר

שום מצווה על הדרים במקום כזה  אין  ופשיטא ש  ׳,תפיסת יד שם וכו  בעל הביתויש ל 
 לשבור המחיצות כדי לעשות צוה״פ.

 
הוב‡ה ברמב"ם הלכו˙ ˘כנים  סימן ˜סב סעיף ‡, ומ˜ורו מה˙וספ˙‡ בב‡ מˆיע‡ י‡, ט,    19

 פ"ה הי"ב. ור‡ה ˘ו"˙ נו"ב מה„ו"˙ חו"מ סי' לט. 

למ„ מ„ברי מהר"י    ˘ו"˙ מהר"י מינı סימן ז.  20 לו)̆  ויעויין ב˘ו"˙ 'מ˘נה הלכו˙' (חט"ו סי'̃ 
ל‡ [ר˜] ז‡˙ ˘כופין ‡ו˙ו לע˘ו˙ עירובי חˆרו˙ לערב בפ˙, ‡ל‡ כופין "לה„י‡ ˘מינı ‡לו  

 ."מבוי וˆה"פ וכיו"ב כ„י ל˙˜ן ˘יהי' ר‡וי וכ˘ר לערב נמי לע˘ו˙ ˜ורה ולחי ל

„"ה    21  ‡ ז,  כ˙ובו˙  ב˙וס'  ממנה  "  מ˙וך כמפור˘  ללמו„  ‡ין  מעורב˙  ˘‡ינה  „מחˆר 
 . "„חמיר טפי  ,לכרמלי˙

 . 15הערה  64ל˜ו"˘ חי"‡ עמ'  22
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 ז 
 

˜ ‡„מו"ר י˘ ל‰מנע מל‰ס˙מך על עירוב ˘מ‡  ‰‡ם יי˙כן ˘ל„ע˙ כ"
 י˙˜ל˜ל? 

זייאנץ, הנה    בנו‚ע יסוד דבריו הוא בדברי הרבי שיש חשש  לטענתו השניה של הרב 
קלקול בעירוב, והרב הנ״ל הבין שהכוונה לחשש קלקול בשבת עצמה, או בערב שבת  

התמוהה   למסקנתו  בא  ומכאן  הבדיקה,  אלא    - אחרי  עירוב  לעשות  אין  הרבי  שלדת 
 . אפילו בעיירות קטנותבחשאי ו

 צריך לפנים עד כמה שגה בהבנת דברי הרבי, שהרי:  ו‡ין

בכל עירוב שבעולם, בכל זמן ובכל מקום, ובכל זאת נהגו    לכאורהחשש כזה קיים   )‡
וכמפורש לגבי מנהג    ישראל וגדוליהם מאז ומקדם לטלטל בעירוב כתקנת חז״ל, 

 .23המנחת אלעזר זצוק״לבזה, הובא ונתבאר בתשובת  ל״ האריז
 

עירובין  השאר  כל  העירוב בכפר חב״ד והיה נכון גם לגבי    אם היה קייםחשש כזה   )ב
, ונמצאים דברי אדמו״ר סתרי  צמו עודד את תיקונםוהרבי ע פרסום ובגלוי  שנעשו ב 

 אהדדי.
 

שנבדק הוא . עירוב  24תורה והלכה אין שום מקום לחשש כזה בעולמה של  ש   ופשוט, ) ‚
פעם נוספת, קודם השבת או בתוך    דקוובחזור ול בחזקת כשרות ואין שום צורך ל

השבת, כשם שאין צורך בבדיקה נוספת, מחוץ לז׳ הנקיים, על מנת לוודא שהאשה  
 ר.בטהרתה, וכשם שסומכים על כל החזקות בעניינים החמורים ביות

 נ˘י‡ינו „ברי רבו˙ינופירו˘ מיו˙ ב ע˜מו
זייאנץ    כפי הרב  של  ומאמריו  שקונטרסיו  מלקבוע  מנוס  אין  פעמים,  כמה  שהתרעתי 

ובלבד שיוכל להעמיד    חוטאים לדרכה של תורה, ושיש בהם עקמומיות הגובלת בסילוף
דוגמא  .  דבריו מהוות  עירוב,  מצוות  של  החיוב  גדר  בעניין  לעיל,  שהבאתי  הראיות 

ביא מבחר דוגמאות ממוקדות מהלכות  פשוטה ומובנת לכל בר בי רב דחד יומא, ולהלן א
יראה הקורא וישפוט כיצד יש להתייחס למאמרים אלו ולדעות ההלכתיות  רשויות, למען  
 המובעות בהם:

 

 
 .רכט ו‡ילך  'עמ ,נמו˜י ‡ורח חיים סימן ˘ˆ„  23

˘‡ין עיסו˜ו בפסי˜˙ הלכה, ‡בל לפי זה ל‡ היה וי˘ ללמ„ זכו˙ על הרב הנ"ל ˘˘‚ה בזה,    24
 לו לחוו˙ „עה פומבי˙ בני„ון זה, וˆע"‚.
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 : זקןהמו״ר  אד ב„ברי

רה״ר״ )‡ דין  כל  לשער  משער  המכוון  דרך  לאותו  יש  הפשוטה    .25״הרי  הההבנה 
ש היא  העיר    אורךלהמכוונת    דרך להכוונה  והברורה    בה, ים  ע בוקושהרבים  כל 

 . דאורייתא ה״ררשלכל העיר יש דין היא ואילו הרב זייאנץ כותב שהכוונה 
 

במבוי  ״ )ב בוקעים  רבוא  ששים  היו  גמורה  זהשאם  הרבים  רשות  ההבנה    .26״היה 
גם    ,דין רה״ר  מקום זהבוקעים באותו מבוי אין להששים רבוא    ללאש היא  הפשוטה  

בעיר רבוא  ששים  יש  כותב אם  זייאנץ  הרב  ואילו  ל  ,  רבוא שהכוונה  שישים 
הגדרה שאין    - העמיד דברי אדה״ז במבוי של יחיד  , וכל מבואות העירהמצטרפים מ

 לה שום מקור.
 

אינו רשות הרבים״ ) ‚ והוא עצמו  כגון    ,מבוי המפולש בשני ראשיו לרשות הרבים 
אין ששים רבוא בוקעים  שכאשר  הבנה הפשוטה היא  . ה27״ שאין רבים בוקעים בו

שהכוונה   מעמיד   למרות שהוא מפולש, ואילו הרב זייאנץ  רה״ר  ן למבוי דיןאיבמבוי  
 אינו עובר במבוי זה.העיר בני אף אחד מהיא ש

 

שער ״ )„ חלל  מכנגד  הרבים  רשות  ברוחב  אמה  רחוקות  אינן  אלו  מחיצות   . 28״אם 
אמה ברוחב חלל השער,   ותרחוקהחיצות  שתי מבהפשוטה היא שמדובר    ההבנה 

ן למבוי זה  מחיצות, ולכן אי   ׳ד  , והויין אמה מכאן ומכאן בכל זויתכאן  יש  ונמצא ש
בעל    החסיד   הגאוןן כתב להדיא  וכ  ן המחיצות,בי  ת ר עובר״הר  אם  רה״ר גם  דין

פרצות    למחיצות שאין בהן הכוונה  ש   , ואילו הרב זייאנץ כותב 29דברי נחמיה זצ״ל
 טז אמה.

 

יש כאן  הבנה הפשוטה היא שה  .30שהרי אין לו אלא ב מחיצות משני צדדיו בלבד״״ )‰
שם שלש    ום היוא  ,שתי מחיצות (מדין סילוק מחיצות)דין רה״ר משום שנותרו רק  

אדה״ז פסק להדיא כחכמים    שהרי   ,רה״רלמבוי זה דין  או ארבע מחיצות לא היה  

 
 . ˘וע"ר סימן ˘מה סעיף י‡ 25

 עיף מ„.˘ס‚ ס מןסי 26

 עיף ‡.˘ס„ ס מןסי 27

 . סימן ˘מה סעיף י‡ 28
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שמדובר על מבוי שיש    ואילו הרב זייאנץ כותב  ),לא אתו רבים ומבטלי מחיצות(ד
 ז אמות.״פרצה של ט   ודינו כרה״ר משום שיש בו ארבע מחיצותלו 

 
בנה הפשוטה היא שאדה״ז בא לפרש  הה  .31״וס״ל דירושלים לא היו לה שם ד״ ) ו

רה״ר    יתהולכן ירושלים הי   ,שבירושלים לא היה שם ד מחיצות מדין סילוק מחיצות
וכפי    , רמב״םדעת הוכך פירשו האבן העוזר, המאירי והרשב״א ב  ,יוחנן  ׳ אליבא דר
במאמרישביארתי   כותב32בארוכה  זייאנץ  הרב  ואילו  ד    ,  שם  לירושלים  שהיה 

וצחוק עשה לנו  (  ז אמות״פרצה של ט ודינה היה כרה״ר משום שהייתה בה    ,מחיצות
ועוד והוא   אמה?  טזשל  רצות  שלים פבזה, וכי יש מי שיעלה על דעתו שלא היו בירו 

העיקר: אם זו הייתה כוונת אדה״ז, היה לו לכתוב שמחיצות ירושלים בטלו מחמת  
 הפרצות טז אמה, ודו״ק). 

 הצ״צ:   אדמו״ר ב„ברי

דכל שיש מחיצות שלימות    , כך הוא דינה של תורה״ הצ״צ כותב בשם הריטב״א:   )‡
הבנה הפשוטה  ה  .״33ולא תפסל בשום פרצה בעולם בזויות שיעור אמה לכל צד כו׳ 

אינ שמחיצות  בת  ונפסל  ןהיא  התורה  שיעורמן  כותב  שום  זייאנץ  הרב  ואילו   ,
שום  במלים ״ריטב״א שהביא בעצמו, או שהכוונה  דברי ה חולק על    עצמו  שהצ״צ

 לרה״ר גמורה.  , שהיא הופכת את המבויעד פרצה של טז אמה ״ היאפרצה בעולם 
 

אף  ״ )ב מחיצות  ד׳  לה  יש  אם  י״ל  הפלטיא  אמה  י״ו  מבוי  צד  בכל  שיש  פי  על 
ובכל א׳ עומד מרובה כפלי כפלים    מדאורייתא אינו רה״ר כיון שיש לו ד׳ מחיצות 

 ,כחכמיםהבנה הפשוטה היא שהצ״צ פוסק  ה  .34״על הפרוץ לא גרע מפסי ביראות
פרצות של  ברור שהכוונה היא גם למקרים שישנן  לא אתו רבים ומבטלי מחיצות, וד

  שאין אלא הווא אמינא    נה אינ זו  תשובת הצ״צ  כותב ש   ה, ואילו הרב זייאנץ טז אמ
 ה. ילסמוך על 

 

לעירובין ) ‚ המילואים  להדיא:    35בשער  צדק  הצמח  פסין  ״כותב  ד׳  גבי  כן  וכמו 
רה״י   דהוו  דמבטלי  דביראות  יהודה  לר׳  ס״ל  בהן  בוקעין  הרבים  אם  מדאו׳, 

, וחכמים פליגי גבי פסי ביראות וס״ל דלא אתו רבים  מחיצתא, וכן ס״ל לר׳ יוחנן
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היא   הרי  בלילה  ננעלות  דלתותיה  שאין  אף  ירושלים  ולפ״ז    .. מחיצתא  ומבטלי 
 . חלוטיןנץ לאהתעלם הרב זיידברי הצ״צ הללו ומ.  ״ רה״י 

 :כ״ק אדמו״ר ב„ברי

עירובין ״ )‡ לתקן  היא  שמצוה  כותב  ״36בענין  זייאנץ  הרב  אך  ברורה,  הכוונה   .
מצווה   בזה  שיש  היא  שבתשהכוונה  מחילול  יהודים  בפני  37להציל  מצווה  ולא   ,

 . עצמה לתקן עירובין
 

מפורש בהם שתיקון העירוב החת״ס ש הרא״ש ולדברי  מציין  הרבי  כנ״ל לעיל,   )ב
ואילו    בצוה״פ  גמור,  וחיוב  מצווה  זייאנץהוא  הרבי    כותב  הרב   בציונושכוונת 

, ומדברי הרא״ש התעלם  יהודים מחילול שבת  תין הצלי ענהיא רק ל   לדברי החת״ס
 לחלוטין (כנ״ל).

 

והבית אב  הרבי  ) ‚ , שכתבו שחס ושלום  38מציין לדברי התשב״ץ (שהובאו לעיל) 
״אין לנו להחמיר ח״ו  ובלשון הבית אב    ,לומר שיש חשש עבירה בתיקון מבואות

. ההבנה הפשוטה  שלא לתקן עירובין מצד יראת שמים בסברות בדויות וכוזבות״
ץ  היא שאין מקום לחשש שמצווה ותקנת חז״ל תביא לידי מכשול, ואילו הרב זייאנ

עשה בזה כמה אוקימתות מעוקמות: א) שהכוונה רק למי שחושב את עצם התיקון  
  תיקוןין הכוונה לתיקון מבואות בצוה״פ (אף שמפורש בלשונם ״לעבירה, ב) שא 

 . 39עירובין״), ג) שאין זה שייך לנדון דידן שיש בו סברות חזקות ומיוסדות
 

מזל טוב בעד גמר העירוב בשעה טובה ומוצלחת, ויהי  ״במקום אחר כותב הרבי   )„
גאולתנו  רצון שע״י פעולה זו הנוספת בעניני שמירת שבת יתקרב עוד יותר זמן  

נגאלין הן  רז״ל אלמלי שמרו ישראל שבת אחד מיד  וכנודע מאמר   . 40״ בפועל, 

 
 . ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חל˜ ט עמו„ מב  36

להˆיל מ‡יסור   ו˙ עירוב הו‡עי˜ר טעם מˆו  כי  ,היינו הך   ˘ני העניינים הם ו‡ליב‡ „‡מ˙    37
ˆירף מל˘ונו˙ הפוס˜ים המבי‡ים ב„יני  ו  במזי„,‡ו  ב˘ו‚‚    הוˆ‡ה בזה נ˘מט יסו„ כל בניינו̆ 

כוונ˙ הפס˜ים   עירוב ‡˙ עניין המניעה מטלטול, ו‡ין זה ‡ל‡ מ‚„ל הפורח ב‡וויר, כי פ˘וט̆ 
 , ˘הו‡ חיוב בפני עˆמו.‚„ר המˆווה , ו‡ין מכ‡ן ˘ום יסו„ לה˙כח˘ לטעם המˆווההי‡ ל

 . ‡ סוף ‡ו˙ כ„ מןסי ,˜ונטרס כרם ‡ב  38

39   ̆ כפי  הרבי  „ברי   ˙‡  ıזייי‡נ הרב  ב„ויו˙"  הו‡ובכך מ˘ים  ל"סברו˙  „ברי ˘ב   מפר˘ם 
יֹון ּזָ ƒי ּב„ַ  .  רח"ל ה˙˘ב"ı והבי˙ ‡ב, ּוכ¿

 . ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חל˜ י‚ עמו„ ˘ˆו 40
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זמן גאולתנו    המקרבת אתעירוב היא מצוה חשובה  ה   תיקון הבנה הפשוטה היא שה
 יוצא מן הכלל. מקרה ה  ו שזה כותב  הרב זייאנץ , ואילו בפועל

בטוב, בכפילת מענה קדשו של כ״ק אדמו״ר על ההשתדלות בתיקון עירובין:    ומסיימין
ויהי רצון שע״י פעולה זו הנוספת בעניני שמירת שבת יתקרב עוד יותר זמן גאולתנו  

 . בפועל, וכנודע מאמר רז״ל אלמלי שמרו ישראל שבת אחד מיד הן נגאלין


