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- גליון ב' -

• זרע של קיימא •
פעם בא אברך אחד חשוך בנים רח”ל אל הרה”ק ר’ משה מקאראסטשוב זצ”ל 
בן הרה”ק רבי מרדכי מטשערנביל זצ”ל, וביקש ממנו ברכה להוושע בזרע של 
קיימא, שאל אותו הרה”ק האם יש עירוב בעירך? השיב האברך בשלילה. ואמר 
לו הרה”ק תדאג ותשתדל בכל כוחך שיהיה עירוב בעיר ואז “אז ס’וועט זיין אן 

עירוב, וועט מען קענען טראגן”. )ס’ ילקוט מאורי אור – טשערנאביל(

בלימאנוב,  שהיה  בעת  זצ”ל  משינאווא  הה”ק  דו”ז  כ”ק  אצל  מעשה  היה 
ובמשך הזמן שהיה שם באו אצלו כמה אברכים להזכיר עצמם להיפקד בזרע 
של קיימא, וכשהיה מוכן כבר לנסוע, נתקבצו אליו ביחד, והצפירו בו שיפעול 
עבורם ישועה, והתחיל הרה”ק לצווח, “ אם אין עירוב בהעירו, ווי אזוי קען מען 
טראגן, זאל מען מאכן אן עירוב, וועט מען קענען טראגן” עכדה”ק. וכמובן קיימו 
ישועה אז על  ואני הכרתי עוד כמה מאותם שהיה להם  האברכים את דבריו, 
ידו, ביניהם היה דו”ז הגה”צ ר’ אפרים טמפלר זצ”ל שנפקד אז בזרע של קיימא 

מברכתו. )ליקוטי דברי יחזקאל – שינאווא(

• שפע וברכה לעליונים ותחתונים •
ועירוב ידוע מכוונת האר”י ז”ל שהוא אותיות ע”ב רי”ו, ע”ב מספר חס”ד, 
מתכללים  ועי”ז  וכו’  אחת  תיבה  משניהם  שלמה  ועשה  גבור”ה,  מספר  ורי”ו 
הדינים בחסדי ה’ ויורד רוב ברכה ושפע מחי העולמים ברוך הוא לכל העולמות 

עליונים ותחתונים וכו’. )באר מים חיים, פ’ יתרו(

• בנים גדולי ישראל •
וכעת נמצא כן בכמה עיירות גדולות חבורות קדושות המיוסדות על השגחת 
השבת, ואשרי חלקם כי הם מזכים את ישראל לאביהם שבשמים, ויזכו עבור זה 

המתחזקים תמיד במצווה זו לבנים גדולי ישראל. )משנה ברורה סי’ רנ”ו(

• רפואות •
ידוע מדברי האריז”ל לכוין בברכת רופא חולי עמו ישראל, ר”ת גימטריא 
רפ”ח שהיא המתקה להמשיך רפואה, כי הוא גימ’ חס”ד גבור”ה, להתיק הגבורות 
בחסדים המרומז בפסוק ויעבור ה’ על פניו שהיא ע”ב רי”ו, והוא בבחינת עירו”ב 
של  עירוב  בבחינות  הוא  התפארה  מדת  יעקב  בחינת  אשר  בספרים  המבואר 

בליקוטי  עי’  חצירות,  עירובי  בבחינת  הוא  יוסף  יסוד  ובחינת  מבואות  עירובי 
תורה, ע”כ בבוא יוסף אל יעקב נמשך המתקה של ע”ב רי”ו להמשיך הרפואה 

המרומז בר”ת ר’ופא ח’ולי ע’מו י’שראל גימ’ עירו”ב. )ס’ אמרי נועם פר’ ויחי(

• המתקת הדינים - שמירה מצרות - פרנסה טובה •
הוא  היחיד  ורשות  אחרא,  הסטרא  דפירודא  מעלמא  הוא  הרבים  ...רשות 
עירוב  וכשעושין  וכו’,  בספה”ק  כמובאר  דקדושה  סטרא  עולם  הבורא  רשות 
נעשה מרשות הרבים רשות היחיד ונתהפך מדין לרחמים, משם אלקים להוי”ה 
ב”ה, ונמתן הדין לרחמים, וזכות זה יעמוד לנו להשמר מכל יגון וצרה, ויתרומם 
קרנינו בפרנסה טובה, ונזכה להושע בדבר ישועה ורחמים בב”א. )דרשת לחם שלמה 

להגה”ק משימלויא הי”ד(

• אריכת ימים •
היה עובדא אצלה הגאון רבי יונתן אייבשיץ זצ”ל שבעירו היה שם רשע אחד 
שהיהודים סבלו ממנו צרות רבות, ופעם שלח הגאון הנ”ל את משמשו לתקן 
עירוב העיר, וכשראה אותו הרשע איך שמטפל וטורח עצמו בעשיית העירוב, 
רצה לסייעו, והשיב לו הלא אני שלוחו של הרב, וצריך אני לשאול רשות ממנו, 
וכשבא לפני הרב אמר לו שח”ו להניחו לסייע בעשיית העירוב, כי זה הרשע אין 
לו שום לחלוחית דקדושה, וכבר הגיע קיצו להסתלק מן העולם, אך הבעל דבר 
רוצה להעמידו ולקיימו, לכן שלחו לקיים איזה דבר מצוה, כדי שיהיה לו יניקה 

מקדושה, ולמחר מת אותו רשע. )ויחי יוסף, פ’ חוקת(

• שמירה על העיר •
עוד הגה”ח ר’ שלום זאב שליט”א ששמע מזקני ]ר’ בנציון יאדלער  סיפר 
זצ”ל[ בדרשות שאמר בשם החתם סופר שעירוב הוא שמירה על העיר מכל מרעי 

בישין ומשונים וכו’. )פניני המאור ח”ג ע’ שע”ג(

• ביטול הדינים •
ויוכל  הקליפות,  אחיזת  ותתפטל  הדינין  כח  יתבטל  )העירוב(  כך  ידי  ועל 
האדם להכנסי ולהוציא בחצרות ומבואות בלי פחד מהקליפות. )שער המצוות, פר’ 

בשלח דרוש ג’(

והיי>תם י סגו>ל>ה
די געוואלדיגע סגולות פאר די וועלכע זענען עוזרים ומסייעים מיטן עירוב



והיה ראשיתך מצער

קענען  צו  גרינג  געווען  נישט  איז  עס 
רב  דער  וואס  נאך  רב,  ביים  צייט  באקומען 
אין  רבנים  פארנומענע  די  פון  איז  שליט"א 
מאנסי, אבער צוליב די שטארקע הערצה און 
וואס דער רב פארמאגט צום מאנסי  הוקרה 
זיין  פון  אוועקגעגעבן  רב  דער  האט  עירוב 

טייערע צייט צו רעדן איבער דעם עירוב.

אונז  האט  שמועס  צום  אנקומענדיג 
זיך  ווארעם באגריסט, און  דער רב שליט"א 
'די  עקסטאז  קענטיגע  מיט  אויסגעדריקט 
מזכה  האבן  עירוב  פונעם  עסקנים  חשוב'ע 
געווען כלל ישראל מיט אן עירוב מהדרין מן 

המהדרין לכל הדיעות'.

בעפאר מיר גייען 
אריין אין די פילע 
הלכה'דיגע מעלות 

פונעם מאנסי עירוב, 
ווילן מיר צוערשט 
הערן א קאפיטל 
היסטאריע פונעם 

רב; ווען איז געווען 
דאס ערשטע 

מאל וואס דער רב 
שליט"א האט עוסק 
געווען אינעם עירוב 

פון שטאט מאנסי?

כידוע האט מאנסי זיך לכתחילה אנגעהויבן 
און  אויפאמאל,  גאס  איין  פון  אנפין  בזעיר 
געווארן,  גרעסער  ישוב  דער  איז  צוביסלעך 
און ווען עס איז געקומען צו דער נושא פון 
עטליכע  פון  געגענט  יעדע  פלעגט  עירובין, 
פראוועזארישער  קליינע  א  מאכן  זיך  גאסן 
פארמאגט  כמובן  האט  וואס  עירוב,  סארט 
פילע שאלות און האט נישט אייביג געקענט 

זיין אונטער א רבנישע השגחה.

מיט 27 יאר צוריק בשנת תשמ"ו לפ"ק האבן 
זיך עטליכע רבנים און עסקנים צוזאמגענומען 
וגם אני בתוכם און מען האט אוועקגעשטעלט 
די  צו  רעאלעטיוו  עירוב  גרעסערע  א 
דעמאלטדיגע מאנסי, וואס די עירוב גרעניצן 
זענען געווען אויף 'אדאר קאורט' ביז 'נעישאר 
קאורט' און ארויף צו 'וואלטער דרייוו' און פון 
דארט צו 'פיליס טערעס' און דערנאך איז עס 

צוריק אראפגעקומען צו אדאר קאורט.

מען קוקט עס אן קעגן די היינטיגע  ווען 
גרעניצן פונעם עירוב איז עס גאר קליין, אבער 
לויט די דעמאלטדיגע תקופה איז עס געווען 
א גרויסער עירוב, און עס איז אינטערעסאנט 
צו מיטטיילן, אז עס איז דאן געווען געוויסע 
וועלכע האבן זיך מתנגד געווען אנטקעגן די 
כשרות פונעם עירוב, און זענען ארומגעגאנגען 
ארויפברענגען  צו  פרובירט  און  רבנים  צו 

צווייפלענישן אינעם עירוב.

מיט א יאר דערויף בשנת תשמ"ח לפ"ק, 
איז זקיני דער פוסק הדור הגאון האדיר בעל 
זצ"ל  החרדית  העדה  וגאב"ד  יצחק  מנחת 
געקומען קיין אמעריקא אינאיינעם מיט דער 
האב  איך  און  הביד"ץ,  מסע  היסטארישער 
געהאט די זכי' אז אויף שבת פרשת בהעלותך 
איז ער איינגעשטאנען ביי מיר אין שטוב, און 
די קעגנער פונעם עירוב האבן שוין געהאט 
במשכ'ן  און  אפרעדן,  זיך  אים  צו  געקומען 
שבת ווען מיר האבן געשמועסט האט ער מיר 
עירוב  דער  וויאזוי  אויסגעפרעגט  פונקטליך 
איז געמאכט געווארן, און ער האט מיר זייער 
די  מיט  אנגיין  צו  געווען  מעודד  און  מחזק 

א רמב"ם עירוב!

מיט הגה"צ ר'  מנחם מאיר 
ווייסמאנדל שליט"א, 

אב"ד נייטרא. 
מערסט  די  פון  איז  עירובין  הלכות 
קאמפליצירטע סוגיות אין הלכות שבת, וואס 
בלויז א ריכטיגע דעת תורה קען זיין דער וואס 
פסק'נט אויף אזעלכע שאלות, און נאכדערצו 
ווען עס קומט צו די 'מאנסי עירוב' וואס נעמט 
ישוב בישראל, דארף מען  גרויסע  ארום אזא 
קענען  צו  'פלייצעס'  ריכטיגע  די  פארמאגן 

נעמען אויף זיך דעם אחריות פון דעם עירוב.

דער מאנסי עירוב שטייט אינטער די פיקוח 
פונעם  דיינים  און  רבנים  פראמינענטע  די  פון 
שטאט מאנסי, וועלכע גייען אדורך שאלה נאך 

שאלה, און מען קלארט אויס דעם דבר ה' זו 
הלכה, צו פארזיכערן די כשרות פונעם עירוב.

עצת  פי  על  עירוב'  'מאנסי  הנהלת  די 
הרבנים שליט"א, זוכט צו צושטעלן די מערסט 
מהודר'דיגע עירוב וואס איז מעגליך, און מען 
זיצט כסדר מיט די חשוב'ע רבנים און מען גייט 
פרישע  נאך  צולייגן  קען  מען  וויאזוי  אדורך 
הידורים, און וויאזוי מען קען פארבעסערן צו 
המפורסמים,  הפוסקים  שיטות  אלע  זיין  יוצא 
א  פון  חידוש  א  געקומען  צושטאנד  איז  אזוי 
געדאנק, אז מען קען בויען א נייע עירוב בכל 
ההידורים כפשוטו, ווי דער 'רמב"ם עירוב' וואס 
איז לעצטנס געבועט געווארן פאר א גרויסע 

טייל פון מאנסי און ספרינג וואלי. 

פילע  די  פארשטיין  מער  אביסל  צו  כדאי 
הלכה'דיגע הידורים איבער די נייע מהודר'דיגע 
רמב"ם עירוב, זענען מיר אריבער צום שטוב 

פון הרה"ג ר' מנחם מאיר ווייסמאנדל שליט"א 
שוין  זיך  גיבט  וועלכע  מאנסי,  נייטרא  אב"ד 
אפ פאר לאנגע יארן מיט די עירוב אין מאנסי, 
אין  חלק  אקטיווער  אן  געהאט  האט  און 
העלפן אויספלאנירן דעם מהודר'דיגע רמב"ם 
עירוב אז עס זאל זיין אויסגעהאלטן הונדערט 
פראצענט, אזוי אויך איז די רב שליט"א מרבני 

וועד העירוב בשכינות מאנסי וספרינג וואלי.

הערן  שליט"א,  רב  מיטן  שמועס  דעם  ביי 
מאנסי  ווען  פון  היסטאריע  אביסל  אויך  מיר 
דער  וויאזוי  דארף  קליינע  א  געווען  נאך  איז 
אפגעגעבן  דאן  שוין  זיך  האט  שליט"א  רב 
מיטן מאנסי עירוב, און דערנאך רעדט דער רב 
התפעלות  געוואלדיגע  א  מיט  ארום  שליט"א 
און שמחה של מצוה איבער דעם היינטיגע נייע 

העכסט מהודר'דיגע עירוב.

ליינט מיט הנאה.

א שמועס



השגחת העירוב.

דערביי האט ער מיר דערציילט אן ענליכע 
סיפור וואס האט פאסירט ביי אים פאר'ן קריג 
האט  ער  וואו  גרויסווארדיין  שטאט  אינעם 
געדינט אלס איינער פון די שטאטישע דיינים, 

כשרות  מיטן  אפגעגעבן  זיך  האט  ער  און 
זיך  האבן  יעצט  ווי  גענוי  און  עירוב,  פונעם 
האבן  וועלכע  גרופעס  געשאפן  אויך  דארטן 
האבן  זיי  און  עירוב,  אינעם  געווען  מפקפק 
געזוכט אז רבנים זאלן ארויסקומען דערקעגן.

אויף איינע פון די וואכן איז הרה"ק בעל 
דברי יואל מ'סאטמאר זי"ע אריבער געקומען 
אין שטאט צו פראווענען א שבת בקרב חסידיו, 
און די וועלכע האבן זיך אנטקעגנגעשטעלט 
דעם עירוב זענען אריבער געגאנגען צו אים 

און פארגעשטעלט זייערע טענות אויפן עירוב 
און געוואלט אז ער זאל ארויסקומען מיט א 

בריוו צו פסל'ן דעם עירוב.

איז  דאווענען  נאכן  אינדערפרי  שבת 
אריבערגעגאנגען  זי"ע  מסאטמאר  הרה"ק 
צום זיידן אין שטוב צו מאכן קידוש, און ביים 

אויסגעפרעגט  רבי  דער  אים  האט  קידוש 
פונקטליך איבער אלע טענות וואס עס זענען 
יצחק  און דער מנחת  אויפן עירוב,  פארהאן 
פונקטליך  ערקלערט  און  געענטפערט  האט 
וואס ער האט געטון, און דער שמועס האט זיך 
פארצויגן פאר איבער צוויי שעה, נאכן שמועס 
ווען דער רבי איז ארויסגעגאנגען 
אין גאס האט ער בפני כל העם 
טאשן  זיין  אויפגעהויבן  ועדה 
טיכל און עס געטראגן ד' אמות 
און דערנאך איבערגעגעבן פארן 
גבאי'ן, און דערמיט האט זיך דער 

גאנצער שערורי' אפגעשטילט.

זצ"ל  זיידע  מיין  האט  אלזא 
אויך  איז  ער  אז  אויסגעפירט 
ענליכע  א  געגאנגען  אריבער 
זייער  אונז  האט  ער  און  פאל, 
צו  געווען  מחזק  שטארק 
הקודש  עבודת  די  מיט  אנגיין 
איז  אגב  ועוז,  שאת  ביתר 
אינטערעסאנט אז ער האט מיר 
דאן געזאגט אז אויף איין קולא 
וואס ער האט געשריבן אין זיינע תשובות זאל 

איך זיך נישט פארלאזן.

מהדרין מן המהדרין

וואס איז דער 
באדייט פון די 'עירוב 

החדש הנקרא 
רמב"ם עירוב' 

וואס איז נארוואס 
אינסטאלירט 

געווארן ארום א 
טייל מאנסי?

דער שיטת הרמב"ם בקיצור 
עירוב  דער  פון  רוב  אז  איז 
)ד.ה.  מחיצות  פון  באשטייט 
דארף  נישט  אויב  און  צוימען(, 
יעדע צען אמות זיין נאך א צורת 
די  זעט אין  ווי מען  און  הפתח, 
יעדער  טוט  הפוסקים,  גדולי 
עירוב  א  אז  שרייבן  איינער 
דער  איז  הרמב"ם  שיטת  לויטן 
איז  וואס  עירוב  מהודר'דיגע 
כאטש  אויפשטעלן,  צו  כדאי 

וואס בימים ההם איז לכאורה געווען זייער א 
זעלטענע זאך אז מען זאל קענען בויען אזא 
סארט עירוב ארום א שטאט, דאך רעדן אלע 

פוסקים איבער די גרויסקייט דערפון.

עירוב  רמב"ם  דער  אז  קלאר  איז  עס 
די  דאנק  א  געקומען  צושטאנד  נאר  איז 
געטרייע עסקנים, וועלכע האבן אריינגעלייגט 
אומגעהויערע כוחות און אינוועסטירט לאנגע 
שעות פון פלאנירונגען און זיכער געמאכט צו 
אויסארבעטן צו קענען מאכן אז א גרויסע טייל 
פון מאנסי זאל קענען פארמאגן א עירוב וואס 

זאל זיין למהדרין אויך לויט'ן שיטת הרמב"ם.

איך בין זיי שולדיג א פערזענליכע יישר כח 
וויבאלד מיט עטליכע וואכן צוריק האב איך 
צום ערשטע מאל נאך לאנגע יארן אנגעהויבן 
צו טראגן אין מאנסי, וויבאלד איך האב פאר 
מיר חושש געווען צום רמב"ם, איך קען זאגן 
בפה מלא אז די יעצטיגע עירוב אין מאנסי איז 
חשש  שום  קיין  אן  הדיעות  לכל  כשר  ממש 

להחמיר.

וואס נאך זענען 
די הידורים פון די 

רמב"ם עירוב?

הידורים  פילע  די  פון  רעדן  וויל  מען  אז 
דארף  עירוב,  רמב"ם  פונעם  חומרות  און 
ארבעט  געוואלדיגע  די  ווערן  ארויסברענגט 
וואס די עסקנים האבן אריינגעלייגט אז עס 
שיטות,  אלע  לויט  אויסגעהאלטן  זיין  זאל 
עירוב  פונעם  מיעוט  דעם  ביי  אפי'  און 
זענען  מחיצות  קיין  נישט  פארמאגט  וואס 
הידורים,  אומצאליגע  געווארן  אריינגעלייגט 
פון  טייל  צו אדורכגיין א  גייען פרובירן  מיר 
איז  עס  און  עירוב,  פונעם  חומרות  פילע  די 
בבחינת יותר ממה שקריתי לפניכם כתוב כאן.

דעם רמב"ם עירוב איז דער גאנצער  ביי 
סטרוקטור געבויעט געווארן דורך די עסקנים 
ספעציעל פארן עירוב, און איינע פון די זאכן 
די  אז  איז,  געווען  מקפיד  האט  מען  וואס 
לחי'ס און די שטריק וואס ציען זיך דערויף 
קיין  נישט  פארמאגט  וואס  מיעוט  די  )ביי 
שיטת  לויט'ן  אויסגעהאלטן  זענען  מחיצות( 

המשנה ברורה והחזון איש זצ"ל אז עס איז 
הונדערט פראצענט גראד, די זוילן זענען פון 
א ספעציעלע שטארקע סארט וואס טוען זיך 
נישט איינבייגן פון קיין ווינטן אדער סיי וואס, 
אויך די שטריק זענען שטייף אויסגעצויגן אז 
עס זאל נישט זיין קיין דריי טפחים איינגעבויגן, 
און זיי האבן געמאכט א ספעציעלע פאטענט 
וויאזוי צו קענען אויסגראדן די  שטריק פון 
זאל דארפן  וואס מען  זויל, אן  אונטן פונעם 
ארויפקריכן עס צו אויסגראדן, די חומרה איז 

 המשך <

אלזא האט מיין 
זיידע זצ"ל 

אויסגעפירט, 
אז ער איז 

אויך אריבער 
געגאנגען א 
ענליכע פאל, 

און ער האט אונז 
זייער שטארק 
מחזק געווען צו 
אנגיין מיט די 
עבודת הקודש 
ביתר שאת ועוז



קיין  ביי  נישטא  כמעט  איז  וואס  עפעס 
אנדערע עירובין.

אזוי אויך האט מען מקפיד געווען אז ווען 
פלאץ  א  פארהאן  איז  עס 
וואס איז אפי' בלויז א ספק 
אינעם  אריין  גייט  עס  אז 
'קרפף  א  פון  קאטעגאריע 
שלא  סאתים  מבית  יותר 
מען  האט  לדירה',  היקף 
א  מיט  ארומגענומען  עס 
זייטן  צורת הפתח פון אלע 
אז עס זאל נישט שאפן קיין 
שאלות, איין אזא דוגמא איז 

ביים 'סוזען לעיק'.

די  עס  פארמאגט  אויך 
מעלה אז דער עירוב געפונט 
זיך אויף א אפענע פלאץ און 
יעדער קען עס זייער גרינג 
מאכט  עס  אויב  און  זען, 
זיך סיי וועלכע קלקול קען 
מען עס גלייך באמערקן און 

פאררעכטן.

דערנאך האט עס נאך א 
געוואלדיגע מעלה אז עס פארמאגט א 'בעק 
אפ' עירוב, דאס הייסט אז דער גאנצער רמב"ם 
גרעסערע  א  מיט  ארומגענומען  איז  עירוב 
היקף פון א כשר'ע עירוב, אז אפי' אויב עס 
מאכט זיך אז עפעס ווערט צוריסן א.ד.ג. און 
מען קומט עס נישט אן צו פאררעכטן אויף 

שבת, איז נאכאלץ פארהאן אן עירוב.

א  זייער  פאר  אבער  איז  בעק-אפ  דער 
ווייטע חשש, וויבאלד די עירוב איז געבויעט 
שטארקע  זייער  מיט 
שטאנדהאפטיגע  און 
אינאיינעם  מאטריאל 
שעפערישע  פילע  מיט 
זיך  זאל  פאטענטן אז עס 
נישט אזוי גרינג צוברעכן.

בלויז  איז  אלעס  דאס 
פילע  די  פון  טייל  א 
חומרות  און  הידורים 
האבן  עסקנים  די  וואס 
יעדע  אריינגעלייגט, 
איז  עירוב  פונעם  טייל 
די  זיין  צו  אויסגערעכנט 
און  פראקטיש  מערסטע 

מהודר, 

עס  מיינען  עסקנים  די 
און  הארץ  גאנצע  מיטן 
זיי  ביותר  מדקדקים  זענען 
קיין  געזוכט  נישט  האבן 
קולות און יעדע שאלה האבן 
נישט  ממש  האב  איך  לחומרא,  אנגענומען  זיי 
וואס  שמחה  די  ארויסצוברענגען  ווערטער  קיין 
דער רמב"ם עירוב איז פאר תושבי מאנסי, דער 
ארבעט  זייער  אויף  באצאלן  זיי  זאל  באשעפער 

בכפל כפליים.
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איך בין זיי 
שולדיג א 

פערזענליכע 
יישר כח 

וויבאלד מיט 
עטליכע וואכן 
צוריק האב איך 
צום ערשטע 

מאל נאך 
לאנגע יארן 
אנגעהויבן 

צו טראגן אין 
מאנסי

ביים ארויפלייגן א נייע לחי
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