
  

בעזהי"ת ג' לס' "והשיכותי מעלי תלונות בני ישראל" תשע"ו 

שלו' ורב ישע אל מע"כ ידידינו לא ידעתי באיזה תואר אכנהו 
הר"ר   ************ שיחי’ לאוי"ט ושנ"ח 

הנה בענין העירוב המוקם כעת לטובת כלל הציבור ב"קראון הייטס" שנבנה ע"י בית דין 
חשוב ונבדק ע"י הרה"ג דוד אהרן צובלי שליט"א, ושאר רבנים, כבר כתבתי להרב הנ"ל 
שליט"א האיך להתנהג בזה, והעיקר להעלים עין מהמוחים והצועקים, כי צעקות ומחאות 
אלו כבר היו לעולמים מאז ימי הראשונים והאחרונים, וכמבואר בתשו' הרא"ש והתשב"ץ 
וש"פ שהבאתי בתשובה אליו, וכולם פה אחד דחאום, כן אתם העלימו עין, ועשו את 
שלכם לענג את השבת ומצוותיה ע"י הקמת העירוב והטלטול בגאון ועוז, וכאשר העיד 
רבינו  הק' מהרח"ו ז"ל בספר שער הכוונות [עניני שבת] שרבו  האריז"ל היה מטלטל 
הסידור והטלית בשבת בבוקר למקוה, ולא היה אפילו שואל וחוקר אם העירוב כשר, וכך 
נהגו הרבה צדיקים וגדולי ישראל בכל אתר, בכל מקום המעורב כולל בעיירות הגדולות 
וכעדות הרא"ש והתשב"ץ  והח"ס עפ"י המפורש כן בש"ס, ומהם כידוע גם הבני יששכר 
זי"ע וכו', וכן ראיתי מעשה רב אצל מו"ר הבית ישראל זי"ע, וא"א מו"ר בעל שבט הלוי 
זצ"ל, וכאשר הביע בשני התשובות שבשבט הלוי (חלק ח') חשיבות העירוב, ואחד מהם 
על העירוב שהקמנו בשיקאגו רבתי באיזור מגורי החרדים, ואיהו ניהו אשר שלחני 

להקימה, עיי"ש בתשובתינו (שבט הלוי ח"ח סוף או"ח).  

אהובי ורעי, מה לנו להאריך בדבר הפשוט - והוא הלכה פסוקה בטושו"ע כדלהלן, וכך 
נהגו אבותינו ורבותינו מאז ימות עולם, מאז שתיקן שלמה עירובין וכדאיתא (עירובין כא:) 
בו יצתה הבת קול "אם חכם בני ישמח ליבי גם אני" עד היום, וכל זאת עשו על אף 
העניות והדחקות בהרבה קהילות, מאחר שבזמניהם לא היתה להם האפשרות שיש לנו 
בזמנינו הן מצד השלטון, והן שכהיום היכולת בידינו להקים עירובין מהודרים ביותר, 

וכמבואר בתשובתינו. 
לאור האמור, תחזקנה ידיכם בהקימכם העירוב, לזכות את הרבים, וכנגד המוחים  קיימו 
בעצמכם יסוד הראשון של השו"ע (ריש או"ח), "לא יבוש מפני המלעיגים", כ"ש לכבד 
את השבת, ומן הראוי להזהיר את הצועקים והמוחים כנגד מקימיה ומטלטליה שהם 
מחללי שבת דאו' וכדו', שידעו שהם משחקים באש, וכמאז"ל על כל המלעיג על דברי 
חכמים, (עירובין שם) עיי"ש, כ"ש ענין הקמת עירובין בכל אתר ואתר שממש היה 
בנפשם, כדי להציל את  הציבור מלהכשל באיסור הוצאה, וכדי לענג את השבת, ומאידך 
איימו והזהירו בחריפות הרא"ש והתשב"ץ והח"ס וש"פ את מבטלי העירוב בזמנם, 

עיי"ש. 
ומאד אבקש את מע"כ, אנא עשו כל טצדקי להרבות השלו' וכדרכה של תורה, ובפרט עם 
ראשי העיר היק', אשר מכיר אני מקרוב את הק"ק החשובה של ליובאויטש, וחלק מרבניה 
הנכבדים והיק' שליט"א, ואם עדיין יתעקשו, יעשו הם כרצונם ומנהגם, ולא יטלטלו, ואתם 

בן ציון יעקב הלוי ואזנר 
אב"ד דבד"ץ ובית הוראה שבט הלוי 
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עשו את שלכם ברוב עוז וגאון וברוב שמחה לכבד ולענג את השבת כדברי הטוהשו"ע 
(סי' שצ"ה) שהפליגו בצורך וחיוב הקמת עירובין בכל מקום, עיי"ש וכמפורש בב"י ב"ח 
ופרישה שם, וזאת עפ"י המפורש בש"ס, ועפ"י רוב בנין ומנין גדולי ישראל ומנהג 
אבותינו ורבותינו בכל עיר ועיר, וגם מסרו נפשם עליה, ה' עמכם גבורי החיל להנחיל לכם 

ב' עולמות בזה ובבא בזכות השבת וברכתה. 
מה שכתב מע"כ בשם אחד הרבנים שלדעת השו"ע הרב אין העירוב כשר, אין זה נכון 
כלל, כי בצירוף שאר ההיתרים אין לך אף פוסק ומחבר אחד מקדמת דנא לאסור, ואין כאן 
המקום להאריך, עכ"פ כך היא דעת רוב בנין ומנין הפוסקים, וכבר כתבתי להרב הנ"ל, 
שלמעשה גם המ"ב - והאג"מ מודים להתיר בכה"ג, ולא עוד אלא שניהם כתבו להדיא 
"שאין למחות בידי המקילים", וא"כ למה יעשו המתנגדים הפך הוראתם, ומאנים את 
הציבור התמים - כאילו הם באים לקיים פסקיהם, אין זה אלא אותם המחפשים ונוקטים 
במעשי קרח להרבות מחלוקת, עליכם נאמר את אשר יבחר בו ה' יקריב אליו, כלל זה 
יהא בידכם, התורה דרכיה דרכי נועם, ומקיומה לא תפסידו, לא מצא הקב"ה כלי מחזיק 
ברכה אלא השלו',  חזקו ואמצו שישו ושמחו בשמחת העירוב החדש שבקראון הייטס, 

לכבוד התורה - והשבת, ובזכות זה נזכה כולנו יחד במהרה לגאולת ישראל בב"א. 

כ"ד ידיכם הדו"ש ושלו' כל ישראל 
בןציון יעקב הלוי בן לא"א מו"ר הגאון מהר"ש ואזנר 
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