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*101 

 ו עמוד

ÌÈ¯·„‰ ÔÎÂ˙ ¯ÙÒÓ 
Ò˜‡Ù‰ 

 
קריאת קודש של יותר משלושים גדולי ההוראה ורבני קהילות אודות תיקון העירוב 

 102* בבארא פארק
 ו "א על מצוות עירוב בשכונתנו בארא פארק  יצ"טרס  דעת תורה גדולי הרבנים שליטקונ
 

100* 
  עמודים24

 ל" נכלל בקונטרס הנ911 עד מספר 101ממספר 
 
 

* 

 
ד "צ אב"והגה... ד האליין "צ אב"הגה... א "ר מערלוי שליט"ק אדמו"אריינמכתב כ

 מובהקים עומדים על משמרת סערדאהעלי שהם גדולי תורה מפורסמים ומורי הוראה
בוודאי יש לסמוך ... עומדים על משמרת הקודש בתיקון העירוב על צד היותר טוב 

 ..."עליהם בלי שום פקפוק
 

*106 

  עמוד1

נתברר בראיות מיוסדים שאין לברוקלין רק דין "... א"ר ממוזאי שליט"ק אדמו"מכתב כ
והסכים לזה באחרונה הגאון , ה"ק מסאטמאר זצללה"וכן פסק דודי הגה... כרמלית 

על ידי העירוב מצילין בשבת קודש רבבות ממכשולים ... ל "פ בעל אגרות משה זצ"רמ
 " ל טפליא ונשיא"ח רב הערך עבור חולאים ר"גמ... ותקלות

*108 

  עמוד1
וכפי הבנתי בכגון ... א "יחזקאל ראטה שליט' ק קארלסבורג הרב ר"ד דק"מכתב הגאב

ובכן יכולים ... ל "זצוק] מסאטמאר[ כלל נגד דעת קדשו של מרן רבינו דא אין זה מנוגד *103 



 "הכל לסמוך על היתר טלטולו
  עמוד1

" ץ אודות הפיקוח על העירוב"חיים יהודה כ' ק סערדאהעלי הרב ר"ד דק"מכתב הגאב
כי הוא מצוה מדברי סופרים וגדר וסייג ושמירה שלא להכשל בחילול שבת קודש ... 

ומבואר בספרים הקדושים גודל כח ...  ובלא יודעים אלפי פעמים בשנה ביודעין
 "יכול כל נפש היפה לסמוך עלה... השפעת מצוה זו לקדש המקום שבו נעשה 

*105 

  עמודים2
עיקר טענת האוסרים כי ...א "שלום קרויס שליט' ק אודווארי הרב ר"ד דק"מכתב הגאב

מאין לקחו העזה מורי הוראה ... רובת יצמח פריצת ותע... על ידי עשיית העירוב
בלי ... חדשים אברכים בסברותם החדשות לבוא לחלוק על כל הגדולים הקודמים 

 ..." משום גזירות חדשות שבדו מלבם בסברות כרסיות... ראיה כלל 
 

*104 

  עמודים2

יעקב יצחק ניימאן ' ק מחזיקי הדת מונטריאל הרב ר"ד דחסידי בעלזא וק"מכתב הגאב
ל רואים שהלך בשיטת מרן "ק מורי בעל ויען יוסף זצ"מתשובותיו של כ"... "...א"יטשל

 ..."ס ועודד את הפונים אליו בעשיית תיקון עירובין גם במדינתו"החת

*107 

  עמוד1
נשתנה המצב על ידי " ...א"חיי ישעיה קעניג שליט' ק יאקע הרב ר"ד דק"מכתב הגאב

הרבה ... והע נמשכו אחריה... פ סביב בתיה"השהתחילו לעשות צו, המנגדי עצמ
ו הכא שאיסור טלטול נוגע לכל "ק... הרבה נכשלו בהוצאה חו לעירוב... נעשו בפסול גמור

 ..."ישראל שמוטל על חכמי התורה לעשות תיקו
1  

*109 

  עמוד1
.. ".א "ישראל מנח גרינוואלד שליט' פ הרב ר"ק קהלת יוס פאפא ב"ד דק"מכתב הגאב

ש ש שדבריו להלכה ולא "ומ... ק אבא מארי הארי בתשובה"מה לי לכתוב בדבר שכ
אבל מעול לא זז מלחזק ולעודד את ... למעשה הדבר פשוט שכתב כ מרוב ענוותנותו
ובסו ימיו השתדל בעצמו ... כ במדינתנו"הפוני אליו בעני עשיית ותיקו עירובי ג

 ."..בעשיית העירוב בוויליאמסבורג
1 

*110 

בארא פארק , צ דקהל מחזיקי הדת דחסידי בעלזא"מכתב הרבני הגאוני חברי ביד
אלא שהיתה , כא במדינתנו השתוקקו מאוד הרבה רבני גאוני צדיקי לתק עירובי"...

ולכ הדבר פשוט שהעירוב הוא מהודר ומובחר מאוד יותר משאר עיירות ישראל ... התנגדות
 ..."בי בלי פוצה פהאשר עשו בה עירו

1 

*111 

הדבר פשוט "...א "צבי היילפערי שליט' ג ר"י וויע בארא פארק הרה" דקהע"מכתב דומ
ואדרבה בכמה ... לא גרע משאר עירובי הנהוגי בישראל... ד שאפשר לסמו עליו"לענ

ראה שה נ... מגאוני מדור שלפנינו לאסור... מה שמפקפקי ..." "..דברי עדיפי מינייהו
 ..."לא על חתיכה זו דנו... לא דנו על עירוב כזה

1 

*112  

שמותר "...א "ב ציו שטראסער שליט' ג ר"ק נייטרא בארא פארק הרה" דק"מכתב דומ
הא יש "..., "להרבני החשובי העוסקי בה... לטלטל בה וג מצוה להיות לאחיעזר

ע ורבותינו "ס והשו"כ יותר מחכמי השלמה לנו להתח... ורצה בחומת הצניעות... לחוש 
 ..."שמצוה לעשות עירוב... שה המורי לנו' הק

1 

*113 

שדור "...א "גבריאל ציננער שליט' ס נטעי גבריאל הרב ר"ק ומח"ד דק"מכתב הגאב
שראו גדולי הדורות טובה גדולה לכלל ישראל ... הצעיר לא ידעו ולא יבינו גודל החשיבות

ולא כמו שחושבי כעת ההמו שעיקר הוא לענג חיי גשמיות . נג שבתלזכות בשמירת ועו
 ..."והרווחה והערמה להיתר טלטול בשבת

2 

*114 

 ובית הוראה שבט הלוי "א רב דבד"ב ציו יעקב הלוי וואזנער שליט' ג ר"מכתב הרה
וב מהקמת עיר... הביע שמחתו הגדולה... א"ש הלוי וואזנער שליט"ר הגאו מהר"אאמו"...

ז ימנע חשש "המה ראו ברוח קדש שרק עי..." "...מוכשר ומהודר כה אשר מעטי כמוהו
 ..."חילול שבת ולא בלתו

1 

*115 

) ני'וויז( וראש כולל מצוייני להוראה "א דומ"יעקב זיידה שליט' ג ר"מכתב הרה
ש "ש וכ"כ, או התיר בהפסד מרובה... שהרב סמ עצמו... הסומכי על ההכשרי"...

שהדבר מוטל על כל ... רק רב העיר... אי לומר... דבר הנראה ונגלה לכל... שיכולי לסמו
*116 



 ..."ד"ח ולא ביו"דהא ההלכה נאמרה באו... אחד
1 

וודאי "...פ "ראש ישיבה וכולל אהלי יעקב ב, א"יעקב קאפיל שוואר שליט' ג ר"מכתב הרה
לסמו עליה באמונה ... א"הרבני שליטוגדול כח של ... שהוא נתק בתכלית הדקדוק

מחכמי הדור שאמרו ... ומה שבאי לערער... כמו שאנו סומכי עליה בכל דבר הקשה
 ..."אדעתא דהכא לא מנעו כלל וכלל... שלא לעשות

1 

*117 

א ראש הכוללי נוע אלימל ובית חנו "יחיאל יעקב הכה מיילער שליט' ג ר"מכתב הרה
אשר ' רבה לתשובי שכונתינו להציל מהרבה מכשולות בחילול שבת קודש תועלת. "... פ"ב

ע לצאת כל "חלקי שו' עדיי יש מקו לבעל נפש המחמיר בד..." "'א להיזהר ממנו"ממש א
 ..."שיטות המחמירי

1 

*118 

 א" שליט"ק סערדאהעלי הרב חיי יהודה כ"ד דק"מכתב להשלמת העירוב מהגאב
2 *119 

, י העירוב שנעשה בבארא פארק"בעני היתר טלטול ע, זו הלכה' דבר הש ב"מכתב לאנ
 א"ר ממונקאטש שליט"ק אדמו"י כ"שנכתב ע

12 
*120 

 ד המיוחד"מודעה מוועד העירוב אודות אופ ההשגחה ובי
1 *121 

 )'חלק א(ו "מחיצות המקיפות שכונתנו בארא פארק יצ' קונטרס בעני ג
 א"שליטיצחק צבי סופר ' ג ר"מאת הרה

13 
*122 

 א"אפרי פישל הערשקאוויטש שליט' מעשה רב שעשה הגאו ר
1 *123 

ר "ק אדמו"א להעירוב וטע למה לא תיק כ"ר מסאטמאר שליט"ק אדמו"הסכמת כ
 ל עירוב"מסאטמאר זצ

1 
*124 

אודות סילו .  בקרית יואל מאנראו"א דומ"יצחק הלוי מאנדל שליט' ג ר"תשובה מהרה
 .ל בעני תיקו עירובי באמעריקא"ר מסאטמאר זצ"דמוק א"דעת כ

6 
*125 

ר "ק אדמו"ל אודות דעתו של כ"ר משא זצ"יוס דוד מאסקאווי אדמו' עדות הגאו ר
 ו"נדפס בירחו המאור תשרי תשט, ל"מסאטמאר זצ

1 
*126 

נ ר דאורייתא בעי"א דרה"ז והמג"פירוט עוד חמשי ואחד שישי שיטות הסוברי כהטו
ה שישי "ס. א שיטות שראה המשנה ברורה"מוסי על הי. רבוא בוקעי בו בכל יו' ס

 מספר תולדות שמואל, שיטות
4 

*127 

א בעל "תמצית יסודי ההיתר לסדר עירוב בבארא פארק מהגאו הרב מנשה קליי שליט
 ת משנה הלכות"שו

2 
*128 

עשה בבארא פארק כשר אפילו ובו מבאר שהעירוב שנ. בירור די העירוב בבארא פארק
 א"י אחד הרבני שליט"נכתב ע, ל"לשיטת האגרות משה זצ

11 
*129 

ל בפרטי דיני תיקו עירובי ומחיצות במאנהעט "יוס אליהו הענקי זצ' תשובת הגאו ר
 ט"תשי

2 
*130 

ל שיש יסוד גדול ודעת גדולי לתק "יוס אליהו הענקי זצ' תשובה שניה מהגאו ר
ואז (ובי במאנהעט ומזרז שיעשו עירוב תיכ ולא להמתי עד שיתקב כינוס רבני עיר

ואחר שיסכימו יפרסמו שההיתר הוא בשלימות) כשר בשעת הדחק עד שיסכימו רוב הרבני
1 

*131 

א בעני היתר תיקו עירובי בירושלי "ישראל יעקב פישער שליט' תשובת הגאו ר
 מספרו אב ישראל.  ששי רבואשיש בה, ובעיירות גדולות

1 

*132 

ר "ל מווארשא שבעיירות גדולות כווארשא אי די רה"שלמה דוד כהנא זצ' תשובת הגאו ר
 דאורייתא

1 

133 



ר "בגדרי רה. א"ל בעני העירוב בבארא פארק תשמ"ר מקלויזנבורג זצ"ק אדמו"תשובת כ
לתק עירובי לתקנת הרבי וכנהוג בוודאי שפיר לתק עירוב כדת וכדי וראוי ונכו "...

 )275#עיי ..." (מקדמת דנא
4 

134 

ז "כ ג להשיטות דבט"וא"...ל בגדרי רשות הרבי "ר מקלויזנבורג זצ"ק אדמו"תשובת כ
..." דלא נקרא מסור לרבי, ז בעיירות גדולות"ר בזמה"ליכא רה. ר"אמה גרידא הוי רה

 )דומיא דדגלי מדבר(
6 

135 

ר והכל "ז שאי לנו רה"שבזה"...ד דעברעצי "ל גאב"משה שטער זצ'  רתשובת הגאו
 'א סימ מ"ת באר משה ח"משו..." רק ככרמלית

1 

136 

א מצרפי את (לדידי כל העני ספק גדול לדינא "...א "תשובת הגאו בעל שבט הלוי שליט
 כאשר אמר ר בוקעי"רבוא בוקעי אבל א אי ס' מ כל זה א יש באמת ס"מ) העגלות

..." אמת גמור שזה היה דעת רבותינו מעול ואי להרהר בזה... כ אי מה לדבר"ת א"כ
 ת משנה הלכות"מתו תשובה להגאו בעל שו

1 

137 

ר בוקעי אי ש די "וההלכה שבאי ס"...א "ר ממוזשאי שליט"ק אדמו"תשובת כ
א סמ על היתר זה שמי של, כ הלכה למעשה בתפוצות ישראל"ר היתה פשוטה כ"רה

ר "למעשה אי בכל ברוקלי מקו או רחוב שעוברי ש ס... הביטו עליו כחסר דיעה
 ..."יתפרס כל המכתב כולו ולא קטעי, שא תפרסמו... בכל יו

11 

138 

ויש "ר דאורייתא "ל בעני היתר מחיצות בעיירות גדולות שאי לנו רה"דברי החזו איש זצ
 "ווחלנו היתר מחוור ומר

3 

139 

קטע מספר ערו השולח שהמיעוט יכולי לכפות על הרוב ולהוציא ממו לתק עירוב א 
ר דאורייתא משו שאי אפשר לומר קי לי נגד "פ הלכה שחוששי לרה"שהרוב מתנגד ע

 א"ע והרמ"פסק השו
1 

140 

מ הזה ר בז"ל שמסתבר כהחזו איש דאי לנו רה"ז אויערבא זצ"דעת תורה מהגאו רש
 כ לידי תקלות ואי להחמיר זולת מי שלמד ההלכה על בוריה"וגער במחמירי שבאי ע

1 

141 

ד דקהל יראי וויע למתק עירוב "ל ראב"יוס אליהו שטיינער זצ' מכתב עידוד מהגאו ר
וטע למה יש אנשי , ל"י שטיי זצ"בוויליאמסבורג ובו ג עדות על הגאו מהר

 אחרי יתקנו עירובשמתנגדי כל כ ש

1 

142 

אפילו ) לונדו(י וואלדנבערג בעני היתר עירובי חצירות בעיירות גדולות "תשובת מהגאו רא
 ת צי אליעזר"מספר שו, א יש מתנגדי

1 

143 

 א האי יתנהג מי שרוצה להחמיר שלא לטלטל"ד יאקע שליט"ג אב"תשובה מהרה
1 

144 

יל מקאפיטשיני בגודל מעלת תיקו עירובי אברה יהושע העש' ק ר"מכתב מהרה
ק מרשות לרשות "ק היתר להוציא בש"פ די תוה"ח שיזדקק לברר ע"כל ת"...במאנהעט 

 ..."בפה ניו יארק יהא בטוח ממזכי הרבי שאי חטא בא על ידו

1 

145 

 אי, רבוא בוקעי' ל שעיירות שלנו אפילו א ס"ר יונת שטיי זצ"תשובת הגאו מוהר
 "ש העיר ברוקלי"לתק העיר מאנהעט ומכ"וג עצות האי , ר"לה די רה

1 

146 

ר משו "ל בעני תיקו עירובי במאנהעט שאי לנו רה"ר מפאפא זצ"ק אדמו"תשובת כ
הלא ראינו , ומתמה על הרוצי למנוע משו שיוכל לגרו קלקול וזלזול, דאינו מפולש

 'כולרבותינו שלא היו חוששי לזה ו

4 

147 

ל לתק עירובי בברוקלי בצירו הגשרי "מיכאל דוב ווייסמאנדל זצ' תשובת הגאו ר 148 



א יזכה הזוכה לתק את העיר בעירובי שער גדול יפתח . "...ומסילת הברזל מדי פי תקרה
 ..."לשמירת שבת להמו כולו

6 
 שמעודד מאוד לעשות לרבני מאנהעט) קיצור(ל "צבי פסח פראנק זצ' תשובת הגאו ר

 וג שאי לחשוש משו תקלות צדדיות, העירוב

2 

149 

,  מבאיא"ק האדמורי"וביניה כ, קול קורא מרבני מאנהעט לתק העירוב ש
א הענקי "והגרי, ד טארנא"אב, ד בראד"אב, ראדזי, אמשינאוו, קופישטיני, נאוואמינסק

 )צילו(ל "ויטש זצי הרב יוס דוד מאשקאו" ע"ל משנת תש"זצ

1 

149 

 ת אגרות משה"שו. תשובה שיש לרבני המקו להשתדל לתק עירוב א רואי שיש צור
 

1 

150 

לא מוב שו חשש . "...תשובה א מותר לחלוק על דברי רבותינו ברבי אפילו במקומ
כ ת ומעייני בדבריו א דהמסקנה של הח"ואדרבה זה כבודו שמזכירי שיטתו בד, בזה

 ת אגרות משה"שו. לעני לחלוק על החזו איש בבני ברק..." המעיי הוא שלא כדבריו
1 

151 

דנוהגי במדינותינו , ר דאורייתא"תשובה שמותר לצאת בשעו ותכשיטי כי אי לנו רה
 ת אגרות משה"שו. רבוא א לקולא' י שצרי ס"לגמרי כרש

2 

152 

ר אלא רק א עוברי בו ששי "דאי רה"...א "עובדיה יוס שליט' ל ר"משיעורי הראש
ר "ר דבעינ ס"ר אנשי לא הוי רה"מכוניות שיש בו ס... ואי מקו מצוי כזה, רבוא

השבתי שיש לעשות ) ... פלעטבוש(נ שערי ציו "התפללנו בביהכ... הולכי כדגלי מדבר
 ..."ה לא פגשו אותי"א ב... עירוב וזה מצוה ובאו כמה קיצוניי

4 
 

153 

שכל המנהגי מכל ' ולכ בניו יארק וברוקלי וכד"...תשובת אגרות משה בעני לא תתגודדו 
לעני ..." שידוע זה לכל שיש בכא כמה מנהגי, כ לא שיי מחלוקת"העול איתנהו וא

 ט"ח קנ"או. נישואי בימי הספירה
2 

156 

משו דבמדינתנו דאמעריקא הספק הוא "...תשובת אגרות משה בעני גילוח שערות לנשי 
שנקבצו לכא מכל המדינות וכל אחד נוהג כפי המקו שבא מש ולא נקבע כא איזה מנהג 

א אי נימא דדמי זה למנהג מחלוקת בדי נמי אי ..." "...קבוע ואי בזה משו לא תתגודדו
 ט"ע נ"אבה..." משו דהוי כשני בתי דיני בעיר אחת, בכא משו לא תתגודדו

1 

157 

כי כ דר , ה במה שחלוק עלי בדבר הלכה הוא למותר"מה שמתנצל כתר"... תשובה 
וא א יחשוב אותי ... ו מלשתוק בי לקולא בי לחומרא"התורה שצרי לברר האמת וח

ר "וג הא בניו יארק וברוקלי יש אולי מקומות שה רה..." "...לגדול רשאי לחלוק
 בניו יארק אפשר שאינו דאורייתא מצד היק וא, ר"דאורייתא שהולכי ש ס

 מ"ת אג"שו..." ר דאורייתא"מ בברוקלי אפשר יש מקומות שה רה"מ... המחיצות
1 

158 

ק ראצפערט להקמת העירוב "ל רב דק"אשר אנשיל קרויז זצ' ג ר"מכתב עידוד להרה
 )יסג נשיא התאחדות הרבנ(ל "ר מפאפא זצ"ק אדמו"מכ, ג"בוויליאמסבורג תשל

1 

160 

יושב ראש , ק שארמאש"ד דק"ל אב"נפתלי הערצקא קעניג זצ' ג ר"מהרה, ל"עוד להנ
 התאחדות הרבני

1 

161 

 ק סאמבאטהעלי"ד דק"ל אב" זצ"יהושע כ' ג ר"מהרה, ל"עוד להנ
1 

162 

רב הראשי לקהל , ק הוניאד"ד דק"ל אב"אברה מאיר איזראעל זצ' ג ר"מהרה, ל"עוד להנ
ס שאי לחוש "וג ראיה מדברי החת. ס"ס ילקוט המאירי על הש"בעמח, וינאהפליטי בו

 שקלי דעת יקנו עתוני וכדומה

163 



2 
 "ק האליי ודומ"ד דק"א אב"אפרי פישל הערשקאוויטש שליט' ג ר"מהרה, ל"עוד להנ

 צאנז קלויזנבורג
1 

164 

  צאנז קלויזנבורג"ומק לינ וד"ד דק"א אב"אהר ווידער שליט' ג ר"מהרה, ל"עוד להנ
1 

165 

ר "יו, ק שטשאקאווא"ד דק"ל אב"שמואל אברה זעלטנריי זצ' ג ר"מהרה, ל"עוד להנ
 ס קוב הפוסקי"ד של התאחדות הרבני ובעמח"בי
1 

166 

 ק קעזמארק"ד דק"ל אב"מאיר גרינבורג זצ' ג ר"מהרה, ל"עוד להנ
1 

167 

ת משנה "ס שו"ק אונגוואר בעמח"ד דק" אבא"מנשה קליי שליט' ג ר"מהרה, ל"עוד להנ
 הלכות

11 

168 

 ק מישקאל"ד דק"ל אב"חיי בערגער זצ' ג ר"מהרה, ל"עוד להנ
11 

169 

 ק אראד"ד דק"ל אב"שמעו זאב מיללער זצ' ג ר"מהרה, ל"עוד להנ
1 

170 

ר "ק אדמו"ל לפני כ"ל ע המכתבי הנ"אשר אנשיל קרויז זצ' ג ר"עדות שבא הרה
יוס ' ק הרב ר"מאת נאמ ביתו ומשב, ל וברכו בהצלחה בכל העניני"אר זצמסאטמ
 ל"אשכנזי ז

1 

174 

הלכה כדברי המיקל ) א, כ בברוקלי"ד טארנא ואח"ל אב"יוס הירש זצ' תשובה מהגאו ר
מחיצה עשויה בידי אד לא אמרינ אתי ) ג, ת"ר מה"אי לנו רה) ב, בעירובי ג במחיצות

 מחיצהרבי ומבטלי 
2 

175 

א שבעיר שיש בו ששי רבוא סומכי על השיטה "ש אלישיב שליט"דעת הגאו מוהרי
 מספר ישיב משה, רבוא בכל יו עוברי ש לבטל המחיצה ולא רק שגרי ש' שצרי ס

 

180 

אי ) שהיו בה כמה מיליוני בני אד(תשובה שבעיר גדולה כמו בומביי וכלכותא שבהודו 
ת "שו... שכ נהגו בכל ערי אירופה... ואולי ג לדעת מר, א" לדעת הרמר דאורייתא"רה

 ראש רבני בבל ורבו של הב איש חי, עבבדאללה סומ' זבחי צדק לר
2 

181 

רבוא בכל יו דהיינו מ ' ל שפשוט כביעתא בכותחא שצרי שיהיה ס"תשובה שניה מהנ
ל יו בלי הפסד דילפינ מדגלי מדבר וכ בכ, רבוא' הבוקר עד הערב בלי הפסק הולכי בו ס

והמחמיר יחמיר לעצמו ומנהג עיר גדולה בומביי יסודתו בהררי קודש כסברת רוב הפוסקי
2 
 

182 

רבוא מצויי ' פירוש בבית אפרי דתלוי בא ס) א, ל"תשובת הגאו בעל מנחת יצחק זצ
י להקל ממה שיש יו וא(רבוא בדר ההוא ' ש בקירוב מקו ואפשר שביו אחד יעברו ס

ר מוציא "מחיצות של עומ' מפלפל בדברי החזו איש דג) ב...). רבוא' אחד שאי עוברי בו ס
ל "מפלפל בדי החזו איש ור) ג. מחיצות סגי' מדינא דאורייתא ומעיי אי אפילו ב

 י אי מבטלות המחיצות"א ובי להמשכ"דהפירצות בקר זוית בי להב
3 

183 

צ העדה "ק שטראסבורג וחבר בד"א אבד"אברה דוד הורובי שליט'  רתשובת הגאו
' שבדק הכביש ברחוב יפו שבזמ הקרוב יגיע לס... בדבר אשר רעיוניו יבהלוהו"החרדית 

רבוא כאחד אי גדלותה ' א אי בעיר הגדולה מקו שמתקבצי ס..." "...רבוא בוקעי
דכלי הרכב ... ר"ז די רה"פוסקי דאי בזהכ ה"וזש... ר"אפילו כאנטוכיא עושה אותה רה

 ..."ק אי אפילו מחצית מהנוסעי"בש... ע"י גמורה בפ"ל שה רה"י
 
6 

184 

) ר דאורייתא א"א שבעיר גדולה כלונדו אי רה"אלחנ היילפערי שליט' תשובה מהגאו ר
 הרחובות שיש על) ג, שערי העיר אינ מפולשי) ב, מחיצות של הבתי עומד מרובה' ד

 ת שדה אלחנ"שו. ר"פ ומפסיק את הרה"גשרי מהרכבת שתחתיה צוה
 
2 
 

185 



ר מצויי ש דומיא "מקור הדברי דבעינ ס) א. ל" מברעזא זצ"תשובת הגאו מהרש
אלא שיהיו , אי לפרש שיהא ראוי לעבור) ב. מספר האשכול בש הגאו, דדגלי מדבר

ר "הקושיא דמעלות בית מרו האי אפשר שיעברו ש סמתר ) ג, עוברי בכל יו וודאי
ז דלא שיי "י אסאד אמאי אי מתירי שופר ולולב בזה"מתר קושיית מהר) ד. בכל יו

 גזירת שמא יעבירנו
4 

186 

ג העלה הבית אפרי ש דדוקא עוברי ברגל "...ל " מברעזא זצ"תשובת הגאו מהרש
א "ומביא שהב..." דבעינ דומיא דדגלי מדבר, ותבעינ ולא העוברי במרכבות ובעגל

 .לעני פלטיא, א" סברי שדעת בעלי התוספות הוא דלא כסברת הרשב"והשאילת יעב

187 

ז יש עוד הרבה צירופי "שבזה, א מגעיטסהעד"פסח אליהו פאלק שליט' ג ר"תשובה מהרה
 באמצע כדגלי מדבר רבוא רגלי עוברי' צריכי ס, א"ר שיטת החזו"גדולי שאי לנו רה

 ת מחזה אליהו"שו. ש"עיי
3 

188 

ק קארלסבורג בא יש אנשי שמנגדי "א אבדק"יחזקאל ראטה שליט' תשובת הגאו ר
ת "דברי שו) א. וא יכולי לזכות בפת נגד רצונ, להיתר העירוב א אוסרי על המתירי

במקו שכופי מ ) ג, דת סדוכופי על מ) ב, א שזכות גמור מועיל אפילו בעומד וצווח"מחז
ז מלבד "כ) ד, אי צרי חלק בגו הפת רק שיהא מסור לו) ד, כ"הדי אפשר לזכות בע

 .הטעמי ששוכרי משר העיר
6 

189 

וכ , ק למי שיתק עירובי בעירו"ל שהבטיח זש"ק הדברי חיי מצאנז זצ"עובדא מהרה
 נדפס לפני כשבעי שנהו, אחרי ששמעו הסיפור ועשה ככה ונוושעו ג כ

2 

190 

אחד רוצה לחזור "...ל בעני עירובי חצירות "ק זצ"ת ובחרת בחיי לרש"חמש תשובות משו
כמה אנשי שאי מודי ..." "זה מביא לידי גיחו... מעירובו בשותפות ע בני העיר

... כריז רק בדירת נ"ש דלא סמכו ע"ומ... ל שסומכי על ששוכרי משר העיר"י... בעירוב
דינא הוא בכל ' כל שיש לו יד בתפיסת הבית נחשב כשות'ד... ל לחדש חומרא כזו"מנ

 )ד כח שר העיר היו" ע700ועיי מספר " (העניני ואינו קולא
8 

191 

כיו שנודע שאדוני העיר יש לה כוח בכל בתי העיר להטות הדר "...ת שואל ומשיב "שו
ר יכולי א להשחית ולקלקל הבתי בכדי לתק העיר וג כל מה שיהיה לתיקו ויופי העי

 )ב"ת סימ ס"מהדו..." (כ יש לה כוח בבתי העיר ויש לה רשות להשכיר"א, וליפותה
5 

192 

נ שמו נפש בכפ להתיר כל העיירות "רבותינו נ"...ל "דברי הגאו בעל חלקת יעקב זצ
ר כיו "רי שאי לנו היו רהפ שזה אינו מועיל רק לשיטות הסוב"י צוה"שבכל מקו ע

ולא חיישי לשיטות גדולי ראשוני ואחרוני דא האידנא יש ... ר בוקעי בכל יו"שאי ס
 מתו פתיחה לקונטרס תיקו עירובי..." ר"רה

2 

193 

ת זק אהר להחלקת "ק פינסק בעל שו"ל אבד"ר אהר וואלקי זצ"תשובת הגאו מוהר
ק "ו חבלו נפל לו להיות ממצדיקי ומזכי הרבי מחילול שאשריו ואשרי חלק"...יעקב 

ובנוגע לספקות אשר העיר תמהני הלא כבר ידוע שרבותינו הראשוני . מחלקו יהא חלקי
שהלכה , והאחרוני צעקו ככרוכיא על אלה שמחטטי לחפש חומרות בהלכות עירוב

 )תשובהעיי כל ה, ומיירי ש ג לגבי מחיצות..." (כדברי המיקל בעירוב
3 

194 

השכל הפשוט גוזר שראוי ומחויב לתק החצרי ... ט "תשובת החת סופר סימ צ
ח שבעיר לתק המבואות וא "הדבר מוטל על הרב הת... והמבואות בעירוב המתיר טלטול
 "לאו מכשול וקולר הע על צוארו

1 

195 

י להכעיס ימאנו לזכות נמצא בעיר מפלגות לשט כד"...ל "תשובת הגאו בעל חזו נחו זצ
בעירובי חצירות של כל העיר דליכא קצת חוב רק זכות גמור זכות "...ומסיק " בפת העירוב

א כ יש לומר שמהני לזכות לה בעל , הרבי שלא יהיו נכשלי בחילול שבת חס ושלו
 )..."שעשינו פה פארא פארק(ובצירו שאר הדברי ... כרח 

196 

  
  
  
  
  

, ליטא, ל רב בקהלת קאשערדארי"ישראל אברה אבא קריגער זצ' ת הגאו רתשוב 197 



א יש שאינ חפצי לעשות ) א, בירור מקי ומעמיק בעניני. ועוד, פראנקפורט דמיי
א אי רוצי ) ד, א אי מסכימי להיתר) ג, א יש מחיצות ואינ רוצי לערב) ב, מחיצות

  ספר תענוגי ישראלמתו. להשתת ביחד בעירובי חצירות
5 
שקיל , ת מחזה אברה בעני עירובי חצירות א צד אחד אי רוצה לזכות"תשובות משו' ג

וכבר הבאתי דברי "...א דהיכא דהוי זכות גמור זכי בעל כרחו "וטרי בדברי הרשב
 האל ג ה רוצי, אינ רוצי בעירוב' דאטו הצד הב] ד"בני[דלא חשיב זכות ... א"הרשב

 ..."רק שיהיו ה המזכי
2 

198 

בדבר היתר הטלטול בעיר ניו יארק אשר "...ל " מברעזא זצ"ת מהרש"תשובות בשו' ג
ההיתר ברור ג שלא ... יהושע סיגעל' ג מ"מאז השבתי להסכי ע ההיתרי שכתב הרה
מאת ג תשובה אחת בעני שכירות רשות ...". בשעת הדחק וג בעל נפש יוכל לסמו על זה

 ]משטרה[הפוליצייא 
4 

199 

עיירות שיש בה דרכי המפולשי שעוברי תו העיר והוא דר "...ת בית אפרי "שו
ש "הרא..." "פ"י צוה"א יש היתר לטלטל בעיירות אלו בשבת ע, ו אמה"המל ורחוב י

ד דבר ברור "כ בני"וא, צווח ככרוכיא שלא להכשיל הרבי בביטול זה... ת "מדעתו דע
 )ל"להמשכנות יעקב זצ' תשובה א..." (חלילה לבטל התיקוש

27 

200 

... ראיתי קונטרס אשר בא בארוכה וחדאי נפשאי בפלפולו יישר חילו"...ת בית אפרי "שו
' תשובה ב..." (ושמתי פני לעיי בשרשי דבריו ולפי דעתי ימצא בה תשובה מספקת

 )ל"להמשכנות יעקב זצ
9 

201 

ופה באמעריקא פשתה המספחת ביותר ג בשאר "...ל "מסאטמאר זצר "ק אדמו"תשובת כ
ולעבור על מנהג שמקדמת דנא מה שיש בו גדר וסייג של , ק"מנהגי ישראל ועיקרי דתוה

וזה ודאי ... ז מדאורייתא מטע נדר"ס אסור לעבור ע"איסור א א אי לו שו מקור בש
 מה שנתיסד במקו גדולי תורה כי אי נקרא מנהג אלא, שבאמעריקא אי שו מנהג

הדבר ברור שחיובא רמיא עליה מנהגי האר אשר באו מש . ויראה לא מנהגי בורות
 'ח סימ י"תשובות דברי יואל או..." וחלילה לשנות

1 

210 

כ הרהורי "ואולי מחמת גודל הפירצה שהרבה כ"...ל "ר מסאטמאר זצ"ק אדמו"תשובת כ
א וודאי שאי לנו לגזור גזירות מדעתינו מה שלא אסרו ... רעבירה בעול היה מהראוי לגזו

 'ח י"ת דברי יואל או"שו..." ל"חז
1 

211 

פסי ) א, בירור מפורט על הדיני דלהל. קונטרס ביאור די מחיצות לבטל רשות הרבי
צורת ) ה. ר"מחיצה לבטל רה) ד. מחיצות' ג) ג. אתי רבי ומבטלי מחיצתא) ב. ביראות
אברה ' ג ר"י הרה"ע. דלתות מדרבנ במוק מחיצות) ז. פ"דלתות מדרבנ בצוה) ו. הפתח

 א רב דקהל אורחות חיי"גראס שליט
8 

215 

משנה ברורה שעושה מחלוקת ' בס"...ק קאשוי " דק"חנו הענ פאק דומ' מהגאו ר
... קאכ אי צרי להחמיר כיו דהוי ספק ספי"ר אעפ"פ לרה"ת צוה"הפוסקי אי מהני מה

פ "ע מהני צוה"דלכ... אול האמת דהעיקר כרבינו התניא... "ס זה בש"כמבואר ס
 ..."דאי לנו שו פוסק קדמו מפורש נגד דעת רבינו... ת"מה

6 

216 

ז ליכא "א בכמה דוכתי שאנו תופסי שבזמה"ז והמג"דנראה מדברי הט"...ג "ת מהרש"שו
ומעשי בכל יו שאנו ,  אנו תופסי אותואלא בוודאי גמור, ר לאו ספיקא הוא כלל"רה

ואי הוי לנו , י עירוב"וכ אנו נושאי ע...  דברי וחפצי"י עכו"מניחי להביא בשבת ע
 ..."לא היינו רשאי להקל כל כ, ר"ז יש לנו רה"ספק שבזמה

3 

217 

ירא וכל 'מכל זה נראה דמה שכתוב כא "... ל "אברה חיי נאה זצ' הערה מאת הגאו ר
כמו שנדפס , הוא מאמר מוסגר) א"י' ס סעי"ח שמ"ע הרב או"שו(' שמי יחמיר לעצמו

 קונטרס השולח]..." אחי רבינו[ל "והוא הוספת מהרי, בקאפוסט
1 

218 

וספק כרת הוא ועבדינ לחומרא דכל ספק איסורי לחומרא לבד : "תשובות הגאוני
 ..."מעירובי ואבל

1 

219 

ולכ ,  שהוא שכירות רעועה משר העיר הוא מפני שאינו יכול לסלקש דטע"תשובות הריב 220 



 שבמדינתנו ניו יארק יש להממשלה הכוח לסלק 700' עיי מס(הוי רק כשכירו ולקיטו 
 )התושבי מבית

2 
... בעת ובעונה הזאת"...מבאר התנגדותו לעירוב במאנהעט . ל"שמעו שוואב זצ' מהגאו ר

מאחר ... ?הא יסירו כל חפצי המוקצה מהאפקעטבוקס... ורותהמשובשת בגסות ובב
ויש גדולה "...ומסיי ..." שאינ רואי עי בעי את סימני העירוב כמו חוטי מתוחי

 ...".א ישמח להשתת ולתת יד לתיקו עירובי"התורה תהיה תקיפה ואז כ
5 

255 

מקוב כר ) )נגד(בניו יארק ל בעני תיקו עירובי " ביק זצ"תשובות הגאו מהר' ד
 ע הערות מרב אחד בסו התשובות) ביבנה

10 

260 

אברה אליעזר קוויאט ' ג ר"מאת הרה) נגד(תשובות בעני העירוב בבארא פארק ' ג
# 513 #271 270#ראה . וכמו כמה חידושי שרוצה להעמיס כדי להחמיר בעירוב, א"שליט

 514#והתנצלותוו 
15 

263 

, א מבני ברק"חיי פנחס מיללער שליט' ג ר"פ מאת הרה" תיקו עירובי בבתשובה בעני
מ אי "ד ארומ"ולא כגג הבולט ולמ) מ"דלא כאג(ובעיקר מעורר על הגשרי דהוה פרצה 

 מחיצות' לברוקלי די ג
2 

264 

בדי לא אתי רבי ) חלק ב(ו "מחיצות המקיפות שכונתנו בארא פארק יצ' קונטרס בעני ג
א קוויאט "ג ר"נסוב על הרה(א "יצחק צבי סופר שליט' ג ר"לי מחיצתא מאת הרהומבט
 )264 263ראה (מ "חפ' ג ר"והרה

18 

270 

ובו מענה , א רב דקהל אורחות חיי ברוקלי"אברה גראס שליט' ג ר"תשובה מאת הרה
 ר ומפולש ה אפילו בעיר"בראיות גמורות שדי ס# 263ק "ג רא"להרה

3 
 

271 

ובו מבאר , א רב דקהל אורחות חיי ברוקלי"אברה גראס שליט' ג ר" מאת הרהתשובה
נפתלי מאיר ' ג ר"וג מענה להרה, א בעני פלטיא"מדוע אי לנו כא לחוש לשיטת הרשב

 א על חששותיו"ד שליט"באב
2 

272 

מחיצות ' ג) ו א" בקרית יואל יצ"א דומ"יצחק הלוי מאנדל שליט' ג ר"מהרה' תשובה ב
ק "סילו דעת כ) ד. רבוא עוברי בו' ס) ג. עומד מרובה על הפרו) ב, המקיפות את העיר

ל ועדות שאמר להרבנית שלא לחוש כלל ולצאת ע תכשיטי "ר מסאטמאר זצ"אדמו
 .לרחוב

6 

273 

ד בית הוראה שבט הלוי מאנסי ובו בירור "א אב"ב ציו וואזנער שליט' ג ר"תשובת הרה
ומבאר שיטות ', ענני הכבוד וכו. כדגלי מדבר, ביאור מכווני. אי מפולשמקי ומעמיק בתנ

 הראשוני והפוסקי עד דורנו
11 

274 

כ ודי "בירור שיטת הפוסקי בדי אנשי המוחי בעירוב א יכולי לזכות לה הפת בע
ת דברי יציב "ל בשו"ר מקלויזנבורג זצ"ק אדמו"שר העיר בזמננו ובו ג בירור שיטת כ

 )223#ע "וע(בעני עירובי חצירות 

275 

מאת , ד המוחי ואינ משתתפי בזיכוי הפת שאי מעכבי בזה את העירוב"תשובה ע
ד קארלסבורג "מרחיב הביאור על דברי אביו הגאב. א"יצחק אייזיק ראטה שליט' ג ר"הרה
פעלד ברו חנה גרינ' ע הערות והוספות מאת הרבני הגאוני ר) 189' מס(א "שליט
 א"אהר אלבוי שליט' א ור"פסח מיללער שליט' ר, א"שליט

17 

276 

אלא "...א אי נראה לו אלו שמערבי לעצמ "ישראל יעקב פישער שליט' תשובה מהגאו ר
כ אלו שעושי עירוב שכוונתי אינ מטלטלי משכונת לשכונה אחרת לא ה ולא "א

ולא עלה על ..." לי לסמו על עירוב העיראינ יכו... ג ג נשיה "דוודאי בכה, נשיה
 ח"ל' אב ישראל סי! דעתו שה פוסלי העירוב לכל העיר

2 

277 

ל בקונטרס שנתפרס בשפה "א ומראה הסתירות לחז"מענה מאת הרב פנחס טויבער שליט
 ... (!)האנגלית 

4 

280 

והוא קונטרס , א"מנח נחו יצחק גרויז שליט' ג ר" מאת הרהסיכו מקונטרס ג יצחק  282 



הנוגעי (עמודי המבאר בטוב טע כל השיטות של המחייבי והאוסרי ' גדול למעלה מפ
וכא רק . ובנוגע בארא פארק בפרט, בעני עירובי בעיירות גדולות בכלל) בעניני הלכה

 ה ואיל"הסיכו מד ע
9 

ר בצורת "התרת רה)  נפש אבלשו השוה לכל. בירור השיטות בעני עירובי בעיירות גדולות
מ בישיבת "ר, א"מאת הרב אברה פאללאק שליט. רבוא כיצד' ס) ג. ר"איזהו רה) ב. הפתח

 ברוקלי, חת סופר
10 

285 

יתבאר ההיתר מצד דבעינ ' בפרק א, קונטרס יסודי ההיתר לתיקו עירובי בעיירות גדולות
ר "דאפילו בעיר שיש ס, י האחרוניויתבאר דעת הפוסקי מגדול, ר בוקעי בו בכל יו"ס

מאת הרב . ר בכל יו"ר רק באותו רחוב שעוברי ש ס"אינו רה, המפוזרי בהרחובות
 ברוקלי, מ בישיבת חת סופר"ר, א"אברה פאללאק שליט

16 

286 

י דעת הפוסקי דבעינ שיהא "ל יתבאר עוד הצד הגדול להתירא עפ"מהקונטרס הנ' פרק ב
 .שר ממש בלי שו עיקור נמש ביו"הרה

18 

287 

אהר על ' ובה יתיישבו קושיית המשנת ר, תשובה בדי העירוב הנעשה בבארא פארק
ויתבאר דדעת החזו איש בעני מחיצות העיר אינה שיטה יחידאה אלא שכ היא , א"החזו

א חבר הכולל שערי יושר "דוד גליק שליט' ג ר"מאת הרה. דעת גדולי הפוסקי הקודמי
 פ"ב

22 

288 

 וכ הוא ברוב ערי אר ישראל ובערי גדולות שבגולה ... עיר שיש בה כמה קהילות"...
ולא חשש מחלוקת וא אפשר , יכולה כל קהילה לנהוג כמנהגה ואי בזה משו לא תתגודדו

עיר שיש בה קהלות הרבה אי רוב הקהלות יכולות ..." "...לשנות ממנהג אחד למנהג אחר
,  אלשאקר"מהר..."  אחת שתיכנס בתקנת דכל קהילה חשובה בעיר אחתלכו לקהלה

מספר ..." ג "ד סימ פ"ת מנחת יצחק ח"כ בשו"וכ... ש" והרא"וכ פסקו הרי... "מהרשד
 בש הרבה פוסקי, ו"רל' בי פסח לשבועות ע: הליקוטי

1 

290 

 א למע השלו"אברה בלומנקראנ שליט' ג ר"מכתב מהרה
1 

301 

ק בית שמואל ראדימישלא אודות "א אבדק"שלו יוס האלפערי שליט' ג ר"מכתב מהרה
 ע"הפירסו במכ

3 

305 

ל השיב "ר מסאטמאר זצ"ק אדמו"שכ, ק"א מאה"ר מסאסוב שליט"ק אדמו"עדות מכ
כששאלו א לעשות עירוב ליד ביתו בבארא פארק , א"ר מסאטמאר שליט"ק האדמו"לכ

ולא עשהו מחמת טרדות הזמ ..." 'היה על כל השכונה וכואבל שי, אדרבה ואדרבה"
 )א"מתו מכתבו להגאו מקארלסבורג שליט(והמתנגדי 

1 

306 

ק מנח ציו ליוצאי רוסיא אודות התועלת "א רב דק"אברה ריי שליט' ג ר"מכתב מהרה
א להרגיל "העצומה מהעירוב ליוצאי רוסיא היראי הדרי בשכונתנו שבשו פני א

 שלא להוציא בשבת
1 

310 

ואינו , ל מפשעווארסק להעירוב באנטווערפ"יעקב לייזער זצ' ר ר"ק אדמו"מכתב ברכה מכ
 או מתקלות אחרות, ברחובותיה" פריצות"חושש מ

1 

315 

כבוד מרנ ורבנ בעיר בארא ", ת משנה הלכות"ס שו"א בעמח"מ קליי שליט"מכתב הגר
כמה הצעות למע השלו וג עדיות מדברי הגאו בעל ובו "... פארק והקהילות הקדושות

 ס"יו המיוחס תש... ל"אגרות משה זצ
8 

318 

, מ סערדעהעלי"ד ור"א אב" שליט"חיי יהודה כ' ס מאת הגאו ר"דרשת שבת הגדול תש
ובו הרחיב הדיבור על כמה דברי הנוגעי , צ המכשיר של העירוב בבארא פארק"הרה

 .מעשהלהעירוב החדש הלכה ל
22 
 

320 

ק "פ דברי רבה"ע, ו"יסודי ההיתר לעירוב דשכונתינו בארא פארק יצ, קונטרס ויציב ונכו
על כ שמעתי לדברי חברי להעלות עלי כתב וגליו עיקרי "...ת דברי יציב "בספרו שו

וג קצת פרטי מגופיה דעובדא , ל"ההלכות שנשנו אז במשנתו של מר בעל דברי יציב זצ

322 



ר מצאנז קלויזנבורג "ק אדמו"בירור בשיטת כ..." עירוב הנוגעי לענינינו היכי הוידהקמת ה
 .ל בעני עירובי חצירות"זצ
25 
 

שכל דברי נכוני והעירוב כשר "...ל " צאנז קלויזנבורג על הקונטרס הנ"הסכמת חברי ביד
פי כל הדעות בלי א כי נעשה ל"ה מצאנז קלויזנבורג יע"ק זלה"לדברי רבנו הגה... אפילו 

 ..."שו קולות
1 

323 

ק לסו דבר "ל הביטו ברוה"דחז"... הקדמת ספר פתחא זוטא על תיקוני עירובי 
. ולא בשעה שגזר על ההוצאה' ק כו"בשעה שתיק שלמה עירובי יצאה ב... בקדמותו

ובכ אשרי חלק של המשתדלי בעשיית ... י התיקו"להורות דעיקר הגזירה היה ע
 ..."ומפאת סודותיה הנעלמי... מפאת ההלכה... ובי בכל מקועיר

4 

325 

... יש להשתדל בכל היכולת שתהיה העיר מתוקנת בעירובי) "קוידינאוו(משמרת שלו 
אבל ראיתי בעיר ווארשא לאדז ... בעיר מינסק מיאנו בזה' כתבתי זאת כי שמעתי שהג

ל כי קלקול העירוב מביא "נא שכתב בזהמקוט' הג... בריסק ווילנא שמתוקני בעירובי
 "ט"א רוח אפינו קדוש ישראל הבעש"וכ... לידי עבירות חמורות

2 

326 

וסוד העירוב לקשר ולייחד הקדושה לבל יהיה "...פ "ל ע"ה וי"ד, אוהב ישראל שבועות
 ..."ל"אחיזה לחיצוני ר

1 

327 

ק משאר שבטי ולא הודה שנחל... מחלקותו של קורח נקרא חצירות"... "חידושי הרי
נמצא לא , ע"א הוא בפ"ז למדרגתו אלא לדעתו כ"בזה שאד יכול לדבק בצדיק ולהגיע עי

..." בתי החצרי שאי לה חומה' פי, הודה בעירוב ונשאר חצירות בלי עירוב בלי עירוב
 שיח שרפי קודש

1 

330 

ק לתק "ה טרחו רבהאפס קצהו נראה למ. מספר קרב שבת יתבאר סוד עירובי ותחומי
 עירובי

1 

333 

סיפור דברי מערל אחד שניצל ביתו משריפה כי צדיק אחד הבטיח לו א ית רשות להניח 
 י תלמידי ישיבת באבוב"מקוב כר שלמה ע. לחי העירוב על ביתו לא תשלוט בו האש

3 

335 

 לדבר הרשות מכל ג דמערבי אפילו"אע... מצוה לחזר בי אחר עירובי חצירות"ח "לשו הב
מה שאי כ בעירובי תחומי דאי מצוה לחזר אחריו דאדרבה ... מקו מצוה לחזר אחריה

ל "ולא עלה על דעת שו אחד מרבותינו ז..." )י עירובי תחומי יגיע לידי איסור"אפשר דע
 )שג על ידי עירובי חצירות יגיעו לידי איסור

1 

350 

אותו מצוה לצור ] אחר עירובי חצירות[מצוה לחזר ש שכתב כא "דמ"...לשו הפרישה 
..." הנאתו כדי לטייל או להביא צרכי אכילתו וזה מצוה כמו שנאמר וקראת לשבת עונג

 ה"ח שצ"או
1 

351 

א היה מנהג בעיר להקל מפני שחכ אחד הורה לה כ א אחר מותו בא "...ח "לשו הב
ל דהוא הדי א הראשו "ונ, ש"איסור עלש חכ אחר לאסור מה שה מתירי נהוג בו 

כיצד משתתפי גבי מחיצה תלויה ' היה אוסר יכול השני להתיר אחר מותו כדאיתא בפ
 .ע ש" בשו"ה וג הש"כ' מ סי"חו..." בשבת

1 

355 

למי שמביא אריגינאל מהקול ,  שנתפרס בחוצות בארא פארק$5000.00הבטחת פרס 
ז "הגרש, שארמאש, וביניה הגאוני מפאפא, ט"שלמשנת ת" ששי רבני"קורא ע ה

 ...)ועד עתה א אחד לא בא לקחת את הפרס(ל "א הענקי זצ"ומשמו של הגרי, ברוי
1 

500 

 צילו מספר או אני חומה. ל"האמת על הקול קורא הנ
1 

501 

בידי בעלי (שלא לעשות עירוב בברוקלי " המסורה"סיפור הדברי האי נתהווה 
 !!!)אגרופי

1 

504 

 ל על מכתבו שנתפרס בעני העירוב"משה פיינשטיי ז' גילוי זיו של חתימת הגאו ר
1 

505 



. מציע לתק עירוב בכל ניו יארק) ל"ר משה ביק זצ"אביו של הג(ל "חיי ביק זצ' הגאו ר
ג שופ אור על מצב היהדות והשבת בזמ ) בד האחרו(ב "צילו ירחו המסלה אייר תש

 ההוא
4 

508 

 מקוב כר ביבנה. שנתערב לו עירובי חצירות ועירובי תחומי) נגד!) (?(תשובת חכ אחד 
5 

510 

ר מסאטמאר "ק אדמו"שאמר לו כ) מיסד חברת הצלה(י "צבי וועבער נ' ח ר"עדות מהרה
ר "כי צריכי ס. ר דאורייתא בניו יארק"ל בפירוש להלכה ולמעשה שאי לנו היו רה"זצ

 מהקונטרס מאז ומקד. י בו בכל יו וקארס אינ מצטרפיבוקע
1 

512 

א ובו מראה "אליעזר קוויאט שליט' ג ר"מכתב מאחד מתלמידי ישיבת מנחת אלעזר להרה
ר "ק אדמו"בדברי שכתב נגד תשובת כ, ב דברי שלא דק או ששינה מלשו המקור"לו י

 א"ממונקאטש שליט
4 

513 

ר "ק אדמו"ד השגותיו על תשובת כ"א ע" קוויאט שליטאליעזר' ג ר"התנצלות הרה
ש שבלונדו ופאריז לא היו אז ששי רבוא ונתברר מספרי "ובפרט מ, א"ממונקאטש שליט

 ההיסטוריה שהיו בה מילוני תושבי
1 

514 

ב מליובאוויטש לא רצה "ק הרש"השלמת החסר ממה שפירסמו בעתוני כאילו הרה
וזה היה כתוב על (ועל שמבקש רשות לעשות עירובי בכל עיר וש הבקשה בפ. לעשות עירוב

 )אותו הד והעלימו את זה
1 

515 

יחשב למחלל "...גילוי זיו של מכתב אגודת הרבני שמראה בעליל שהוסיפו בו את השורה 
ל וכ לא כתוב ש כלות "א הענקי זצ"ג לא חת ש הגרי. אחר חתימת הרבני" שבת

 ממקומות אחרי
1 

518 

ל "ד המציאה החדשה שמצאו מהרב עזריאל הערמא ז"מכתב לבאר קושט דברי אמת ע
ל שכאילו חוזר מהיתירו ומבאר שאי שו דמיו מזה לעירנו " זצ"שכתב לו המהרש
 ו"בארא פארק יצ

2 

519 

מספר ברכי יוס יורה , חומר מחזיק במחלוקת ובפרט שגור שמזלזלי בכבוד אביו הצדיק
 ד"שלדעה סימ 

1 

520 

 "א אודות חתימתו על כרוז רבני ורמי"ישראל פנחס הלוי גארניש שליט' ג ר"מכתב הרה
 מפלעטבוש

1 

525 

גודל מעלת תיקו עירובי שמקיי בזה והכינו את אשר יביאו שמכי שיוכל לקיי עונג 
ירוב אחרי שנתקלקל לה הע, י שיכו סקווירא"ל ע"מתו קונטרס שי... שבת ועוד הרבה
 .י הקרח"ס ע"בשבת תצוה תש

2 

550 

מודעה להכנסת ספר תורה לבית המדרש קהל חקל יצחק דספינקא וויליאמסבורג בשבת 
 קודש לפני קריאת התורה על ידי עירוב באמצע הרחוב

1 

551 

חוקי הקרקעות של מדינת ניו יארק ובו מבואר שא על פי שההמשלה נתנה כח ליחידי 
 קו עכבה ברשותה הזכות לסלק את הבעלי כל זמ שתרצהלקנות קרקעות מכל מ

5 

700 

(לינקאל טונעל (סטאטיסטיק כמה אויטאס עוברות בכל הטונעל והגשרי בניו יארק 
057.06( 

705 

 ופוחת 2,267,962ח "בברוקלי היו בתשנ. סטאטיסטיק של תושבי חלקי העיר ניו יארק
 והול

1 

710 

 )רשימה חלקית(רחובות וויליאמסבורג ב" הפרטיי"מפת העירובי 
1 

711 

בו מבואר . י וועד העירוב"ל ע"מפת העיר ברוקלי ומחיצותיה מתו קונטרס המחיצות שי
מחיצות גמורות ' ומצוייר לעיני כל שבארא פארק הוא רשות היחיד גמורה מ התורה בג

 מחיצות' העשויות בידי אד ובש ד
4 

718 



(ס "רבוא עוד בשנת תר' המלחמה ומספר תושביה שעלה על סמפת העיר ווארשא מלפני 
ת "מהקונטרס שו). החלק שבעבר השני היה נקרא בש פראגה(בעבר אחד של הנהר ) 1900

 וועגע אונזער עירוב
1 

720 

WEVDל בראדיו "מ ביק זצ"מדברי הגר. רבוא' האי נתהווה הטעות שבווארשא לא היו ס
  ל"מהנ.
1 

721 

הוא .  יארק טיימס מפטירת מר יעקב גאלדשטיי שופט עליו בניו יארקע ניו"קטע ממכ
היה זה (ה כי אי רשות להממשלה להתנגד נגד תיקו העירובי "הגבר שהורה משנת תשמ

ב תשעי , פ"ז מרחשוו כשהתחילו העירוב בב"וחי עד י. בפאר ראקאוועי תשעי בלאקס
כנראה מה ( ברחובות העיר ברשות הממשלה פ"ועד אז לא יכלו בוודאות להעמיד צוה) שנה

 )צירופי גשרי ומסילות וכדומה" שדנו עד אז היה רק עי
1 

725 

 ביו 30000 עד 23000אוש פארקוועי 'סטאטיסטיק של מדינת ניו יארק מספר הקארס ב
 בכל כיוו

4 

730 

 בכל  ביו23000מספר הקארס בלינד בולעווארד עד , סטאטיסטיק של מדינת ניו יארק
 כיוו

4 

731 

א שמוחי על מה שרב נזכר בכתב "מכתב למערכת מתלמידי הגאו בעל שבט הלוי שליט
הביע שמחתו הגדולה ושביעת נפשו ורצונו ביתר שאת ... מר"...פלסתר בי האוסרי 

 )137ראה תשובת הגאו במספר ..." (מהקמת עירוב מוכשר ומהודר כזה אשר מעטי כמותו
1 

810 

ק "י כ"ת בשבת קודש ע"סיפור מהכנסת ס. ס"ק במדבר תש"ערש" דער בלאט"ע "ממכ
 א ברחובות וויליאמסבורג"ר מסאטמאר שליט"אדמו

1 

815 

 סיסטע" פארלאנג א פאקס"וויאזוי צו נוצ דע , היל
1 

900 

 לוח התוכ של הדברי החדשי שנתוספו לאחרונה
1 

998 

 לוח תוכ הפאקסי הזה
12 

999 

ק "פ דברי רבה"ע, ו"יסודי ההיתר לעירוב דשכונתינו בארא פארק יצ, רס ויציב ונכוקונט
על כ שמעתי לדברי חברי להעלות עלי כתב וגליו עיקרי "...ת דברי יציב "בספרו שו

וג קצת פרטי מגופיה דעובדא , ל"ההלכות שנשנו אז במשנתו של מר בעל דברי יציב זצ
 ..."ינו היכי הוידהקמת העירוב הנוגעי לענינ

322 

 ל בעני עירובי חצירות"ר מצאנז קלויזנבורג זצ"ק אדמו"בירור בשיטת כ
25 

 

שכל דברי נכוני והעירוב כשר "...ל "צ צאנז קלויזנבורג על הקונטרס הנ"הסכמת חברי ביד
א כי נעשה לפי כל הדעת בלי שו "ה מצאנז קלויזנבורג יע"ק זלה"לדברי רבנו הגה... אפילו

 .."לותק
1 

323 

 




