נוסח ברכ˙ ‰מזון ו˘בע ברכו˙
ע''פ נוסח ‡‰ר''י ז''ל

˙˘ור ‰מ˘מח˙ ‰ני˘ו‡ין ˘ל
˘למ‡ ‰רי' לייב ונחמ˘ ‰יחיו ‚ר˘˜ובי'ı

‡בי ‰פעילים
מר‡ו˙ ממסכ˙ חייו ופועלו ˘ל
‰ר ‚"‰רבי ˘לום „ובער ליפ˘י ıזˆ"ל
‡בי ‰כל ,‰מייס„ ויו"ר י„ ל‡חים מ˘נ˙ ˙˘"י

 פ˙ח „בר -לזכרון טוב ליום כלולת החתן התמים הרב מ׳ שלמה ארי׳ לייב שי׳ עם ב״ג מ׳ נחמה תחי׳ -הננו בזה לכבד את כל
הנוטלים חלק בשמחת לבבנו ב״תשורה״.
בתשורה זו הדפסנו מעט ממכתבי כ״ק אדמו״ר אל אבינו הגה''ח ר' שלום דובער ז''ל ליפשיץ .זכה אבינו במשך שנים
ארוכות בהם מסר את עצמו פשוטו כמשמעו לפעילות הצלה רוחניות של כלל ישראל לקבל הדרכות וברכות בלתי
פוסקות מאת כ״ק אדמו״ר מליובאוויטש הן בעל פה והן בכתב .כבר משנת תשי״א ,שנת עלות כ״ק לנשיאות חב״ד ,החל
להתכתב עמו וכך לאורך עשרות שנים .רוב המכתבים מטבע הדברים עוסקים בענייני ארגון ״פעילים יד לאחים״ -ארגון
אותו הפעיל מיום הקמתו והיה כל תמצית חייו .אך כוללים מכתבים העוסקים בעסקנות הכלל ועוד.
את המכתבים הדפסנו עתה יחד עם חוברת ''אבי הפעילים'' שיצאה לאור על יד ארגון יד לאחים לרגל יום השנה
הראשון בכ״ד אלול תשע״ב .החוברת הינה אוסף של תמונות מארכיון יד לאחים .תמונות הנותנות מבט קצר על היקף
עבודתו שהוותה פרק מפואר של מלחמת תנופה למען קיום חיים יהודיים בארץ הקודש בשנים של אחרי ה״שואה״ עד
ימינו אלה.
במהדורה זו שילבנו גם קטעים מעטים מתוך מאות מכתבים אותם כתב אבינו או הכתיב בדם לבו תוך כדי מאבקים
למען המשך חיים של לימוד תורה ,קיום מצוות וחינוך יהודי.
אבינו ז״ל לא אהב לעסוק בזיכרון כשלעצמו אלא רק אם הדבר יתרום לפעולות טובות שינבעו מתוך הזיכרון .תקוותינו
שאכן נוכל לשאוב כוח מתוך זיכרון זה להמשך פעילויות להגביר קיום חיי תורה ומצוות בכל שטח אפשרי.
כאן המקום להודות לאנשי יד לאחים ,בעבר ובהווה ,שמהווים שותפים מלאים למלאכת הקודש ,ופועלם הלא כתוב הוא לנצח.
וכלשון המדרש ,אותו היה מצטט אבינו בדרשותיו )ר״ר פ״ה( ״ועכשיו שאדם עושה מצווה מי כתבה? אליהו כתבה ומלך
המשיח והקב״ה חותם על ידיהם״.
משפחת ליפשיץ
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נוסח ברכ˙ ‰מזון ו˘בע ברכו˙
קודם מים אחרונים יאמר על נהרות בבל

םŒב ƒכינוּּ ¿ ,בזָ ¿כ ≈רנ ּו ∆‡˙Œ
ַﬠל נַ ֲ‰רו… ˙ ָ ּב ∆בל ׁ ָ˘ם יָ ׁ ַ˘ ¿בנ ּו ַ ּ‚ ָ ּ
לŒﬠ ָר ƒבים ¿ ּב˙ו… ָכ ּ˙ָּ ,‰ל ƒינ ּו ּƒכ ּנ…רו… ≈˙ינוּּƒ :כי
ּ ˆƒיו… ןַ :ﬠ ֲ
י˘Œיר ו¿ ˙ו… לָ ל≈ ינ ּו ˘ׂ¿ ƒמ ָח,‰
ׁ ָ˘ם ׁ ¿˘ ≈‡לוּנ ּו ׁ˘ו… ≈בינ ּו „ּ¿ ƒב ≈ר ׁ ƒ
ׁ ˘ƒיר ּו לָ נ ּו ƒמ ּ ׁ ˘ƒיר ּ ˆƒיו… ן¿ ‡≈ :
˙˘ŒירŒי¿ יָ ַ ,ﬠל
יך נָ ׁ ˘ƒיר ∆‡ ׁ ƒ
םָּ ˘¿ ׁ ‡Œכ ≈ח ¿ך י¿ רו ׁ ָּ˘לָ י ƒם ַּ ˘¿ ׁ ˙ּƒכח י¿ ƒמינ ƒי:
ַ‡ ¿„ ַמ˙ נ≈ ָכר∆ ‡ƒ :
ּ ַ „¿ ˙ּƒב˜Œל¿ ׁ˘ו… נ ƒי ל¿ ƒח ּƒכי ‡ƒםŒל…‡ ∆‡ז¿ ¿ּכ ≈ר ƒכי‡ƒ ,םŒל…‡ ַ‡ ֲﬠל∆ ‰
∆‡˙Œי¿ רו ׁ ָּ˘לַ י ƒםַ ,ﬠל ר ׁ
…‡˘ ˘ׂ¿ ƒמ ָח ˙ƒי :ז¿ כ…ר י¿ יָ ל¿ ƒבנ≈ י ¡‡„ו… ם
≈‡˙ יו… ם י¿ רו ׁ ָּ˘לָ י ƒם…¿ ‡‰ָ ,מ ƒרים ָﬠר ּו ָﬠרוַּ ,ﬠ„ ַ‰י¿ סו… „
˙Œב ∆בל ַ„˘¿ ׁ ּ ‰ו ָּ„≈ ˘¿ ׁ ‡ַ ,‰רי ׁ ∆˘ ¿ ּי ׁ ַ˘ ∆ּלם לָ ¿ךŒ˙‡∆ ,
ָ ּב ּּ ַ :‰ב ָ ּ
…‡חז ו¿ נ≈ ּ ƒפŒ˙‡∆ ıע…לָ לַ י¿ ƒך
¿ ּ‚מוּל≈ ¿ך ׁ ∆˘ ָ ּ‚ ַמל¿ ¿ּ˙ לָ נוּ≈ ˘¿ ׁ ‡ַ :רי ׁ ∆˘ ּי ≈
∆‡ל ַָּ ‰סלַ ע:

ˆ ַח ּ ƒבנ¿ ‚ ƒינ…˙ ƒמז¿ מו… ר ׁ ˘ƒיר‡¡ :ל … ‰ƒים י¿ ָח ≈ ּננ ּו
ַל ¿מנַ ≈ ּ
וָ ƒיב ¿ר ≈כנוּ ,יָ ≈‡ר ּ ָפנָ יו ˙ָּ ‡ƒנ ּו ∆סלָ  ‰לָ ַ„ ַﬠ˙
ָ ּב ָ‡ ∆ר¿ ַּ„ ıר ∆ּכ ָךּ ¿ ,ב ָכל ּ‚Œו… י ƒם י¿ ׁ˘ו ָּﬠ ∆˙ ָך :יו… „ו ָּך ַﬠ ּƒמים
¡‡ל … ‰ƒים ,יו… „ו ָּך ַﬠ ּƒמים ֻּכ ָּלם :י¿ ¿ׂ˘ ƒמח ּו וַ ƒיר ¿ ּננ ּו ל¿ ֻ‡ ּƒמים,
יּ ˘¿ ׁ ˙Œפ…ט ַﬠ ּƒמים ƒמ ׁ
י˘ …ר ,וּל¿ ֻ‡ ּƒמים ָ ּב ָ‡ ∆ר˙ַּ ıנ¿ ≈חם
ּƒכ ƒ
ָ
ָ
∆סלָ  :‰יו… „וּך ַﬠ ּƒמים ¡‡ל … ‰ƒים ,יו… „וּך ַﬠ ּƒמים ֻּכ ָּלם:
∆‡ ∆ר ıנָ ¿˙נָ  ‰י¿ בוּלָ ּ ,‰י¿ ָב ¿ר ≈כנ ּו ¡‡ל … ‰ƒים ¡‡ל … ≈‰ינוּ :י¿ ָב ¿ר ≈כנ ּו
י∆ ‡Œר:ı
ל¿ ‡Œפ ≈ס ָ
¡‡ל … ‰ƒים ,ו¿ י¿ ƒיר‡ ּו ‡ו… ˙ו… ָּכ ַ
ואם הוא יום שאין אומרים בו תחנון יאמר זה

˘יר ַַּ ‰מ ֲﬠלו… ˙ ¿ ּב ׁ˘וּב ֲ‡„…נָ י ∆‡˙ ׁ ַ ˘ƒיב˙ ּ ˆƒיו… ן ָ‰י ƒינ ּו
ׁƒ
¿ּכח…ל¿ ƒמים‡ָ :ז יָּ ƒמל≈ ‡ ¿˘ …חו… ˜ ּ ƒפינ ּו וּל¿ ׁ˘ו… נ≈ נ ּו ƒר ָ ּנ‰
…‡מר ּו ַב‚ּ ו… י ƒם  ƒּ„ ¿‚‰ƒיל ֲ‡„…נָ י לַ ֲﬠ˘ …ו… ˙ ƒעם ≈‡ ∆ּל:‰
ָ‡ז י ¿

3

 ƒּ„ ¿‚‰ƒיל ֲ‡„…נָ י לַ ֲﬠ˘ …ו… ˙ ƒע ָּמנ ּו ָ‰י ƒינ ּו ¿˘ ≈…מ ƒחים˘ׁ :ו ָּב…„‡ֲ ‰נָ י
∆‡˙ ׁ ¿˘ ƒב ≈
י˙נ ּו ַּכ ֲ‡ ƒפ ƒי˜ים ַ ּב ∆ ּנ‚∆ בּ ‰ַ :ז ¿…ר ƒעים ¿ ּב ¿ „ƒמ ָﬠּ ¿ ‰ב ƒר ָ ּנ‰
י… ˆ˜¿ ƒרוּ‰ָ :לו… ¿ך י≈ ל≈ ¿ך ו ָּבכ… ‰נ ≈…˘ …‡ ∆מ ׁ ∆˘ ¿ך ַּ ָ ‰ז ַרע בּ …‡ יָ ב…‡ ¿ב ƒר ָ ּנ‰
נ ≈…˘ …‡ ֲ‡לֻ ּמ ָ…˙יו:
ƒל ¿בנ≈ י ˜ ַ…רח ƒמז¿ מו… ר ׁ ˘ƒיר י¿ סו ָּ„˙ו… ¿ ּב ַ¿ ‰ר ≈רי ˜ ∆…„ ׁ˘:
‡ ≈…‰ב ֲ‡„…נָ י ׁ ַ˘ ֲﬠ ≈רי ּ ˆƒיו… ן ƒמכּ …ל ƒמ ׁ ¿˘ ¿ּכנו… ˙
יַ ֲﬠ˜ …ב :נ¿ ƒכ ָ ּב„ו… ˙ ¿מ ֻ„ ָ ּבר ָ ּב ¿ך ƒעיר ָ‡¡ ‰ל … ‰ƒים ∆סלָ :‰
ַ‡ז¿ ּƒכיר ַר ַ‰ב ו ָּב ∆בל ל¿ י ¿…„ ָﬠי ּ ≈ ‰ƒנ¿ ‰פל∆ ׁ ∆˘˙ ו¿ ˆו… ר ƒעם
י˘ ו¿ ׁ ‡ƒ
כּ ו ּׁ˘ ז∆  ‰יֻ ַּל„ ׁ ָ˘ם :וּל¿ ּ ˆƒיו… ן י≈ ָ‡ ַמר ׁ ‡ƒ
י˘ יֻ ַּל„
ָ ּב ּ ‰ו¿ ‰וּ‡ י¿ כו… נ¿ נ∆ ָ∆ ‰ﬠל¿ יו… ן…„‡ֲ :נָ י י¿ ƒס ּפ…ר ּ ƒב ¿כ˙ו… ב
ַﬠ ּƒמים ז∆  ‰יֻ ַּל„ ׁ ָ˘ם ∆סלָ  :‰ו¿ ׁ ָ˘ ƒרים ¿ּכח…ל¿ ל ƒים כּ …ל
ַמ ¿עיָ נַ י ָ ּב ¿ך:

ֲ‡ ָב ¿ר ָכ‰

4

∆‡˙ ֲ‡„…נָ י ¿ ּב ָכל ≈ﬠ˙ ָּ˙ ƒמי„ ¿ּ˙ ָּ ‰ƒל˙ו… ¿ ּב ƒפי:
סו… ף „ָּ ָבר ַ‰כּ …ל נָ ˘¿ ׁ ƒמע ∆‡˙ ָ‡¡ ‰ל … ‰ƒים

י¿ ָר‡ ו¿ ∆‡˙ ƒמ ¿ˆו ָ…˙יו ׁ ¿˘מו… ר ּƒכי ז∆ ָּ ‰כל ָ„ָ ‡ָ ‰םַּ ‰ƒ ˙ּ¿ :ל˙
ֲ‡„…נָ י י¿ ַ„ ∆ ּבר ּ ƒפי וָ ƒיב ≈ר ¿ך ָּכל ָ ּב ָ˘ …ר ׁ ≈˘ם ָ˜ ¿„ ׁ˘ו… ל¿ עו… לָ ם
וָ ∆ﬠ„ :וַ ֲ‡נַ ¿חנ ּו נ¿ ָב ≈ר ¿ך יָ ּ≈ ‰מ ַﬠ ָּ˙ ‰ו¿ ַﬠ„ עו… לָ ם ַ‰ל¿ לוּיָ ּ:‰
קודם מים אחרונים יאמר פסוק זה:

˜„ָ ‡-ם ָר ׁ ָ˘ע ≈מ ¡‡ל … ‰ƒים ו¿ נַ ֲחלַ ˙ ¿ ‡ƒמרו… ≈מ ≈‡ל:
ז∆ ≈ ‰חל∆ ָ
ואחר מים אחרונים יאמר פסוק זה:

וַ י¿ ַ„ ≈ ּבר ≈‡לַ י ז∆ ˘ֻ ׁ ּ ‰ַ ‰ל¿ ָחן ֲ‡ ׁ ∆˘ר ל¿ ƒפנ≈ י ֲ‡„…נָ י:
‡ם מברכין בזימון ‡ומר ‰מברך‰ַ :ב לָ ן ו¿ נ¿ ƒב ƒר ¿
יך:
ווﬠלין בּ ∆ﬠ ¿
)‡ו ב‡י„י˘ַ :רבּ ו… ַ˙י ƒמיר ∆
נט ׁ˘ין(:
ועונין ‰מסובין:

י¿ ‰ƒי ׁ ≈˘ם ֲ‡„…נָ י ¿מב ָ…ר ¿ך ≈מ ַﬠ ָּ˙ ‰ו¿ ַﬠ„ עו… לָ ם:
‰מברך ‡ומר:

ּ ƒב ¿ר ׁ˘וּ˙ ָמ ָרנָ ן ו¿ ַר ָ ּבנָ ן ו¿ ַרבּ ו… ַ˙י נ¿ ָב ≈ר ¿ך ׁ ∆˘ ָ‡ ַכל¿ נ ּו ƒמ ּ ׁ ∆˘לּ ו… :
ועונין ‰מסובין:

ָ ּברו ¿ּך ׁ ∆˘ ָ‡ ַכל¿ נ ּו ƒמ ּ ׁ ∆˘לּ ו… ו ¿ּבטוּבו… ָחי ƒינוּ:

ומי ˘ל‡ ‡כל עמ‰ם עונ:‰

ָ ּברו ¿ּך ו ¿ּמב ָ…ר ¿ך ׁ ¿˘מו… ָּ˙ ƒמי„ ל¿ עו… לָ ם וָ ∆ﬠ„:
ו‡ם ‰ם ע˘ר‡ ‰ומר ‰מברך:

נ¿ ָב ≈ר ¿ך ¡‡ל … ≈‰ינ ּו ׁ ∆˘ ָ‡ ַכל¿ נ ּו ƒמ ּ ׁ ∆˘לּ ו… :
ועונין ‰מסובין:

ָ ּברו ¿ּך ¡‡ל … ≈‰ינ ּו ׁ ∆˘ ָ‡ ַכל¿ נ ּו ƒמ ּ ׁ ∆˘לּ ו… ו ¿ּבטוּבו… ָחי ƒינוּ:
ומי ˘ל‡ ‡כל עונ:‰

ָ ּברו ¿ּך ¡‡ל … ≈‰ינ ּו ו ¿ּמב ָ…ר ¿ך ׁ ¿˘מו… ָּ˙ ƒמי„ ל¿ עו… לָ ם וָ ∆ﬠ„:
בסעו„˙ ני˘ו‡ין ‡ומר ‰מברך:

נ¿ ָב ≈ר ¿ך ¡‡ל … ≈‰ינ ּו ׁ ∆˘ ַ¿ ˘ƒׂ ּ ‰מ ָחּ ƒ ‰ב ¿מעו… נו… ׁ ∆˘ ָ‡ ַכל¿ נ ּו ƒמ ּ ׁ ∆˘לּ ו… :
ועונין ‰מסובין ]ו‰מברך[:

ָ ּברו ¿ּך ¡‡ל … ≈‰ינ ּו ׁ ∆˘ ַ¿ ˘ƒׂ ּ ‰מ ָחּ ƒ ‰ב ¿מעו… נו… ׁ ∆˘ ָ‡ ַכל¿ נ ּו ƒמ ּ ׁ ∆˘לּ ו…
ו ¿ּבטוּבו… ָחי ƒינוּ:
ומי ˘ל‡ ‡כל עמ‰ם עונ:‰

ָ ּברו ¿ּך ¡‡ל … ≈‰ינ ּו ׁ ∆˘ ַ¿ ˘ƒׂ ּ ‰מ ָחּ ƒ ‰ב ¿מעו… נו… ו ¿ּמב ָ…ר ¿ך ׁ ¿˘מו…
ָּ˙ ƒמי„ ל¿ עו… לָ ם וָ ∆ﬠ„:

ָּבר ּו ¿ך

ַ‡ ָּ˙…„‡ֲ ‰נָ י ¡‡ל … ≈‰ינ ּו ∆מל∆ ¿ך ָ‰עו… לָ ם ַּ ָ ‰זן ∆‡˙
ָ‰עו… לָ ם ֻּכלּ ו… ¿ ּבטוּבו… ¿ ּב ≈חן ¿ ּב ∆ח ∆ס„ ו ¿ּב ַר ֲח ƒמים

‰וּ‡ נו… ≈˙ן ל∆ ∆חם ל¿ ָכל ָ ּב ָ˘ …ר ּƒכי ל¿ עו… לָ ם ַח ¿ס„ּ ו…  :ו ¿ּבטוּבו…
ַ„‚ּ ָ ‰ו… ל ƒע ָּמנ ּו ָּ˙ ƒמי„ ל…‡ ָח ≈סר לָ נ ּו ו¿ ַ‡ל י∆ ¿ח ַסר לָ נ ּו
ָמזו… ן ל¿ עו… לָ ם וָ ∆ﬠ„ּ ַ :ב ֲﬠבוּר ׁ ¿˘מו… ַ„‚ּ ָ ‰ו… ל ּƒכי ‰וּ‡ ≈‡ל זָ ן
ו ¿ּמ ַפ ¿רנ≈ ס לַ כּ …ל ו ≈ּמ ƒטיב לַ כּ …ל ו ≈ּמ ƒכין ָמזו… ן ל¿ ָכל ¿ ּב ƒר ּיו… ָ˙יו
יﬠ ל¿ ָכל ַחי
ֲ‡ ׁ ∆˘ר ָ ּב ָר‡ ָּכ ָ‡מוּר ּפו… ≈˙ ַח ∆‡˙ יָ ∆„ ָך ו ַּמ ¿˘ …ּ ƒב ַ
ָרˆו… ןּ ָ :ברו ¿ּך ַ‡ ָּ˙…„‡ֲ ‰נָ י ַּ ָ ‰זן ∆‡˙ ַ‰כּ …ל:
נו… ∆„ּ¿ ‰ל ָך ֲ‡„…נָ י ¡‡ל … ≈‰ינ ּו ַﬠל ׁ ∆˘ ‰ƒנ¿ ַחל¿ ָּ˙ לַ ֲ‡בו… ≈˙ינ ּו
‡˙נ ּו
∆‡ ∆ר∆ ıח ¿מ„ָּ  ‰טו… ָב ‰ו ¿ּר ָח ָב ‰ו¿ ַﬠל ׁ ∆˘‰ו… ≈ˆ ָ
ֲ‡„…נָ י ¡‡ל … ≈‰ינ ּו ≈מ ∆‡ ∆רƒ ıמ ¿ˆ ַרי ƒם ו ¿ּפ ָ „ƒ
י˙נ ּו ƒמ ≈ ּבי˙ ֲﬠ ָב „ƒים
ו¿ ַﬠל ¿ ּב ƒר ¿
י˙ ָך ׁ ∆˘ ָח ַ˙ ¿מ ָּ˙ ּ ƒב ¿ב ָ˘ ≈…רנ ּו ו¿ ַﬠל ּ˙ו… ָר ¿˙ ָך ׁ ∆˘ ּƒל ַּמ ¿„ ָּ˙נ ּו
ו¿ ַﬠל ֻח ∆ּ˜ ָ
יך ׁ ∆˘‰ו… ַ„ ¿ע ָּ˙נ ּו ו¿ ַﬠל ַח ּ ƒיים ≈חן וָ ∆ח ∆ס„ ׁ ∆˘חו… נַ נ¿ ָּ˙נ ּו
ו¿ ַﬠל ֲ‡ ƒכילַ ˙ ָמזו… ן ׁ ָ˘ ַ‡ ָּ˙ ‰זָ ן ו ¿ּמ ַפ ¿רנ≈ ס ‡ו… ָ˙נ ּו ָּ˙ ƒמי„
¿ ּב ָכל יו… ם ו ¿ּב ָכל ≈ﬠ˙ ו ¿ּב ָכל ׁ ָ˘ ָﬠ:‰
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¿ו ַﬠל ַ‰כּ …ל ֲ‡„…נָ י ¡‡ל … ≈‰ינ ּו ֲ‡נַ ¿חנ ּו מו… „ƒים לָ ¿ך
ו ¿ּמ ָב ¿ר ƒכים ‡ו… ָ˙ ¿ך יּ ָ ˙¿ ƒב ≈ר ¿ך ׁ ¿ ˘ƒמ ָך ¿ ּב ƒפי ָּכל ַחי
ָּ˙ ƒמי„ ל¿ עו… לָ ם וָ ∆ﬠ„ַּ :כ ָּכ˙וּב ו¿ ָ‡ ַכל¿ ָּ˙ ו¿ ָ˘ ָ…ב ¿ע ָּ˙ ו ≈ּב ַר ¿כ ָּ˙
∆‡˙ ֲ‡„…נָ י ¡‡ל … ∆ָ ‰
יך ַﬠל ָ∆ ‡ָ ‰רּ ‰ַ ıט ָ…ב˘∆ ׁ ‡ֲ ‰ר נָ ַ˙ן לָ ¿ך:
ָ ּברו ¿ּך ַ‡ ָּ˙…„‡ֲ ‰נָ י ַﬠל ָ∆ ‡ָ ‰ר ıו¿ ַﬠל ַָּ ‰מזו… ן:
ַר ≈חם ֲ‡„…נָ י ¡‡ל … ≈‰ינ ּו ַﬠל י…ָ ˘¿ ƒר ≈‡ל ַﬠ ּ∆מ ָך ו¿ ַﬠל
י¿ רו ׁ ָּ˘לַ י ƒם ƒע ∆יר ָך ו¿ ַﬠל ּ ˆƒיו… ן ƒמ ׁ ¿˘ ַּכן ¿ּכבו… ∆„ ָך
יח ָך ו¿ ַﬠל ַּ ַ ‰בי„‚ּ ָ ‰ַ ˙ ƒו… ל
ו¿ ַﬠל ַמל¿ כוּ˙ ≈ ּבי˙ „ָּ ו¿ „ ƒמ ׁ ∆ ˘ƒ
ו¿ ַ„˜ָּ ‰ו… ׁ˘ ׁ ∆˘ ּ ƒנ ¿˜ ָר‡ ׁ ¿ ˘ƒמ ָך ָﬠלָ יו‡¡ :ל … ≈‰ינ ּו ָ‡ ƒבינ ּו רו… ≈ﬠנ ּו
יחנ ּו ו¿ ַ¿ ‰רוַ ח לָ נ ּו ֲ‡„…נָ י
זו… נ≈ נ ּו ּ ַפ ¿רנ¿ ≈סנ ּו ו¿ ַכל¿ ¿ּכל≈ נ ּו ו¿ ַ¿ ‰רו≈ ƒ
יכנ ּו
¡‡ל … ≈‰ינ ּו ¿מ ≈ָ ‰רƒ ‰מ ָּכל ָˆרו… ≈˙ינוּ :ו¿ נָ ‡ ַ‡ל ַּ˙ ¿ˆ ƒר ≈
ֲ‡„…נָ י ¡‡ל … ≈‰ינוּ ,ל…‡ ל≈ ƒי„י ַמ ¿ּ˙נַ ˙ ָ ּב ָ˘ …ר וָ ָ„ם ו¿ ל…‡ ל≈ ƒי„י
ַ‰ל¿ וָ ָ‡ ָ˙ם ּƒכי ‡ƒם ל¿ יָ ¿„ ָך ַ¿ּ ‰מל≈ ָ‡¿ ּ ‰ַ ‰פ˙ו ָּח„˜ּ¿ ‰ַ ‰ו… ׁ ָ˘‰
ו¿ ָ¿ ‰ר ָח ָב˘∆ ׁ ‰לּ …‡ נ≈ בו… ׁ˘ ו¿ ל…‡ נָּ ƒכל≈ ם ל¿ עו… לָ ם וָ ∆ﬠ„:
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ב˘ב˙¿ :ר ≈ˆ ‰ו¿ ֲַ ‰חל≈ ƒיˆנ ּו ֲ‡„…נָ י ¡‡ל … ≈‰ינ ּו
¿ ּב ƒמ ¿ˆו ∆…˙ ָ
יעי ַּ ָ ˘ַ ׁ ּ ‰ב˙
יך ו ¿ּב ƒמ ¿ˆוַ ˙ יו… ם ַƒ ˘¿ ׁ ּ ‰ב ƒ
ַ„‚ּ ָ ‰ו… ל ו¿ ַ„˜ָּ ‰ו… ׁ˘ ַּ ∆ ‰זּƒ ‰כי יו… ם ז∆ „‚ּ ָ ‰ו… ל
ו¿ ָ˜„ו… ׁ˘ ‰וּ‡ ל¿ ָפנ∆ ָ
יך .לּ ָ ˘¿ ׁ ƒב˙ בּ ו… ו¿ לָ נו ַּח בּ ו…
יח
¿ ּב ַ‡ ֲָ ‰בּ¿ ‰כ ƒמ ¿ˆוַ ˙ ¿רˆו… נ∆ ָך .ו ּƒב ¿רˆו… נ¿ ָך ָ‰נַ ƒ
לָ נ ּו ֲ‡„…נָ י ¡‡ל … ≈‰ינ ּו ׁ ∆˘לּ …‡ ¿˙ ≈ָ ˆָ ‡‰ר ‰ו¿ יָ ‚ו… ן
וַ ֲ‡נָ ָחּ ¿ ‰ביו… ם ¿מנו ָּח ≈˙נוּ .ו¿ ַ¿ ‰ר ≈‡נ ּו ֲ‡„…נָ י
¡‡ל … ≈‰ינ ּו ¿ ּבנ∆ ָח ַמ˙ ּ ˆƒיו… ן ƒע ∆יר ָך .ו ¿ּב ƒבנ¿ יַ ן י¿ רו ׁ ָּ˘לַ ƒם
ƒעיר ָ˜ ¿„ ׁ ∆˘ ָך ּƒכי ַ‡ ָּ˙‰ ‰וּ‡ ַ ּב ַﬠל ַ‰י¿ ׁ˘וּעו… ˙
ו ַּב ַﬠל ַּ ∆ ‰נ ָחמו… ˙:

בר‡˘–חו„˘ וביום–טוב ובחול–‰מוע„‡¡ :ל … ≈‰ינ ּו ו≈ ‡ל … ≈‰י
יﬠ ו¿ י≈ ָר ∆‡ ‰ו¿ י≈ ָר ∆ˆ.‰
ֲ‡בו… ≈˙ינ ּו יַ ֲﬠל∆  ‰ו¿ יָ ב…‡ .ו¿ יַ ַ ‚ּ ƒ

ו¿ יַ ˘ָ ׁ ּ ƒמע ו¿ יָ ּ ƒפ ≈˜„ ו¿ יּ ָ ƒז ≈כר .ז¿ ƒכרו… נ≈ נ ּו ו ּƒפ ¿ּ˜„ו… נ≈ נוּ.
יח ∆ ּבן „ָּ ו„ ƒ
ו¿ ז¿ ƒכרו… ן ֲ‡בו… ≈˙ינוּ .ו¿ ז¿ ƒכרו… ן ָמ ׁ ַ ˘ƒ
ָ
ַﬠ ¿ב„ּ∆ ָך .ו¿ ז¿ ƒכרו… ן י¿ רו ׁ ָּ˘לַ ƒם ƒעיר ָ˜ ¿„ ׁ ∆˘ך .ו¿ ז¿ ƒכרו… ן
ָּכל ַﬠ ּ¿מ ָך ≈ ּבי˙ י…ָ ˘¿ ƒר ≈‡ל ל¿ ָפנ∆ ָ
יט‰
יך ל¿ ƒפל≈ ָ
ל¿ טו… ָב .‰ל¿ ≈חן וּל¿ ∆ח ∆ס„ וּל¿ ַר ֲח ƒמים וּל¿ ַח ּ ƒיים
טו… ƒבים וּל¿ ׁ ָ˘לו… ם.
בר‡˘–חו„˘ :ר ׁ
…‡˘ ַ‰ח ∆…„ ׁ˘ ַּ ∆ ‰ז .‰בפסחַ :ח‚
ַַּ ‰מ ּˆו… ˙ ַּ ∆ ‰ז .‰ב˘בועו˙ַ :ח‚ ַֻ ˘ָ ׁ ּ ‰בעו… ˙ ַּ ∆ ‰ז.‰
ּ ∆ ‰ז .‰ב˘מיני עˆר˙:
בסוכו˙ַ :ח‚ ַֻּ ‰סכּ ו… ˙ ַ
ׁ ¿˘ ƒמינ ƒי ֲﬠ ∆ˆ ∆ר˙ ַַ ‰ח‚ ַּ ∆ ‰ז .‰בר‡˘ ˘‰נּ ƒ ‰ַ :‰ז ָּכרו… ן
ּ ∆ ‰ז .‰ב˘ל˘ ר‚לים) :חו ıמחולו ˘ל ‰מוע„( ובר‡˘ ˘‰נ:‰
ַ
¿ ּביו… ם טו… ב ƒמ ¿˜ ָר‡ ˜ ∆…„ ׁ˘ ַּ ∆ ‰ז.‰
¿ ּביו… ם ַח‚ ַַּ ‰מ ּˆו… ˙ ַּ ∆ ‰זּ ¿ .‰ביו… ם טו… ב ƒמ ¿˜ ָר‡
˜ ∆…„ ׁ˘ ַּ ∆ ‰ז .‰זָ ¿כ ≈רנ ּו ֲ‡„…נָ י ¡‡ל … ≈‰ינ ּו בּ ו… ל¿ טו… ָב.‰

יﬠנ ּו בו… ל¿ ַח ּ ƒיים
ו ָּפ ¿˜ ≈„נ ּו בו… ל¿ ƒב ָר ָכ ‰ו¿ ‰ו… ׁ ≈ ˘ƒ
טו… ƒבים :ו ּƒב ¿„ ַבר י¿ ׁ˘ו ָּﬠ ‰ו¿ ַר ֲח ƒמים חוּס ו¿ ָח ≈ ּננ ּו
יﬠנ ּו ּƒכי ≈‡ל∆ ָ
יך ≈ﬠינ≈ ינוּּƒ .כי
ו¿ ַר ≈חם ָﬠל≈ ינ ּו ו¿ ‰ו… ׁ ≈ ˘ƒ
≈‡ל ∆מל∆ ¿ך ַח ּנוּן ו¿ ַרחוּם ָ‡ ָּ˙:‰

ּו ¿בנ≈ ‰

י¿ רו ׁ ָּ˘לַ י ƒם ƒעיר ַּ ƒ ˘ׁ „…∆ ˜ּ ‰ב ¿מ ≈ָ ‰ר¿ ‰ביָ ≈מינוּּ ָ .ברו ¿ּך
ַ‡ ָּ˙…„‡ֲ ‰נָ י בּ …נ≈ ¿ ‰ב ַר ֲח ָמיו י¿ רו ׁ ָּ˘לָ י ƒם≈ ‡ָ .מן:

ָּבר ּו ¿ך ַ‡ ָּ˙…„‡ֲ ‰נָ י ¡‡ל … ≈‰ינ ּו ∆מל∆ ¿ך ָ‰עו… לָ ם ָ‡≈ ‰ל.
ָ‡ ƒבינ ּו ַמל¿ ≈ּכנוּ≈ ƒּ„‡ַ .ירנ ּו בּ ו… ¿ר ≈‡נ ּו ּ‚ ֲ…‡ל≈ נ ּו
יו… ¿ˆ ≈רנוּ„˜¿ .ו… ׁ ≈˘נ ּו ¿˜„ו… ׁ˘ יַ ֲﬠ˜ …ב רו… ≈ﬠנ ּו רו… ≈ﬠ ‰י…ָ ˘¿ ƒר ≈‡ל
יטיב
ַ∆ּ ‰מל∆ ¿ך ַּ ‰טו… ב ו¿ ַ≈ּ ‰מ ƒטיב לַ כּ …ל ¿ ּב ָכל יו… ם וָ יו… ם‰ .וּ‡ ≈ƒ ‰
יטיב לָ נוּ‰ .וּ‡ ‚¿ ָמלָ נ ּו ‰וּ‡
לָ נוּ‰ .וּ‡ ≈מ ƒטיב לָ נוּ‰ .וּ‡ י≈ ƒ
‚ו… ¿מל≈ נ ּו ‰וּ‡ י¿ ¿‚ ƒמל≈ נ ּו לָ ַﬠ„ .ל¿ ≈חן וּל¿ ∆ח ∆ס„ וּל¿ ַר ֲח ƒמים.
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וּל¿ ∆רוַ ח ַˆָּ ‰לָ  ‰ו¿ ַˆ¿ ‰לָ ָחּ ¿ .‰ב ָר ָכ ‰וׁ ƒ
י˘ו ָּﬠ .‰נ∆ ָח ָמ‰
ּ ַפ ¿רנָ ָס ‰ו¿ ַכל¿ ָּכלָ  ‰ו¿ ַר ֲח ƒמים ו¿ ַח ּ ƒיים ו¿ ׁ ָ˘לו… ם ו¿ ָכל-טו… ב
ו ּƒמ ָּכל טוּב ל¿ עו… לָ ם ַ‡ל י¿ ַח ּ¿ס ≈רנוַּ ‰ָ :ר ֲח ָמן ‰וּ‡ י¿ ƒמלו… ¿ך
ָﬠל≈ ינ ּו ל¿ עו… לָ ם וָ ∆ﬠ„ַ ‰ָ :ר ֲח ָמן ‰וּ‡ יּ ָ ˙¿ ƒב ≈ר ¿ך ַ ּב ּ ׁ ָ˘ ַמי ƒם
ו ָּב ָ‡ ∆רַ ‰ָ :ıר ֲח ָמן ‰וּ‡ יּ ַ ˙ַּ ˘¿ ׁ ƒבח ל¿ „ו… ר „ּ ו… ƒרים ו¿ יָ ּ ˙¿ ƒפ ≈‡ר
ָ ּבנ ּו לָ ַﬠ„ וּל¿ נ≈ ַˆח נ¿ ָˆ ƒחים ו¿ י ַּ„‰ַ ˙¿ ƒר ָ ּבנ ּו לָ ַﬠ„ וּל¿ עו… ל¿ ≈מי
עו… לָ ƒמיםַ ‰ָ :ר ֲח ָמן ‰וּ‡ י¿ ַפ ¿רנ¿ ≈סנ ּו ¿ ּב ָכבו… „ַ ‰ָ :ר ֲח ָמן
יכנ ּו
‡רנ ּו ו¿ ‰וּ‡ יו… ל≈ ƒ
‰וּ‡ י˘¿ ׁ ƒבּ ו… ר עו… ל ַ ּ‚‰ו… י ƒם ≈מ ַﬠל ַˆ ָּו ≈
˜ו… ¿מ ƒמ ּיוּ˙ ל¿ ַ‡ ¿ר ≈ˆנוַּ ‰ָ :ר ֲח ָמן ‰וּ‡ י˘¿ ׁ ƒלַ ח ¿ ּב ָר ָכ¿ ‰מ ֻר ָ ּב‰
¿ ּב ַבי ˙ ƒז∆  ‰ו¿ ַﬠל ׁ ֻ˘ל¿ ָחן ז∆ ַ ‡ָ ˘∆ ׁ ‰כל¿ נ ּו ָﬠלָ יוַ ‰ָ :ר ֲח ָמן ‰וּ‡
י˘¿ ׁ ƒלַ ח לָ נ ּו ∆‡˙ ≈‡לּ ָ ƒיּ ‰ו ַּ ָ ‰נ ƒבי‡ זָ כוּר לַ ּטו… ב וַ ƒיב ּ ׂ∆˘ר לָ נ ּו
¿ ּב˘ …ו… רו… ˙ טו… בו… ˙ י¿ ׁ˘וּעו… ˙ ו¿ נ∆ ָחמו… ˙ַ ‰ָ :ר ֲח ָמן ‰וּ‡ י¿ ָב ≈ר ¿ך
∆‡˙ ָ‡ ƒבי מו… ƒרי ַ ּב ַﬠל ַּ ַ ‰ביּ ∆ ‰ַ ˙ ƒז ‰ו¿ ∆‡˙ ƒּ ‡ƒמי מו… ָר ˙ƒי
י˙ם ו¿ ∆‡˙ זַ ¿ר ָﬠם ו¿ ∆‡˙
ַ ּב ¿עלַ ˙ ַּ ַ ‰ביּ ∆ ‰ַ ˙ ƒז‡ ‰ו… ָ˙ם ו¿ ∆‡˙ ≈ ּב ָ
ל˘∆ ׁ ‡-ר לָ ∆‰ם ‡ו… ָ˙נ ּו ו¿ ∆‡˙ ָּכל ֲ‡ ׁ ∆˘ר לָ נוּּ¿ :כמו… ׁ ∆˘ ≈ ּב ַר ¿ך
ָּכ ֲ
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∆‡˙ ֲ‡בו… ≈˙ינ ּו ַ‡ ¿ב ָר ָ‰ם יָ ˆ¿ ƒח˜ ו¿ יַ ֲﬠ˜ …ב ַ ּבכּ …ל ƒמכּ …ל כּ …ל ≈ּכן
י¿ ָב ≈ר ¿ך ‡ו… ָ˙נ ּו )בני ברי˙( ֻּכ ָּלנ ּו יַ ַח„ ּ ƒב ¿ב ָר ָכ˘¿ ׁ ‰ל≈ ָמ‰
…‡מר ָ‡ ≈מן:
ו¿ נ ַ
ƒמ ָּמרו… ם י¿ לַ ּ¿מ„ ּו ָﬠלָ יו ו¿ ָﬠל≈ ינ ּו ז¿ כוּ˙ ׁ ∆˘ ¿ּ˙ ≈‡‰
ל¿ ƒמ ׁ ¿˘ ∆מ ∆ר˙ ׁ ָ˘לו… ם ו¿ נ¿ ‡˘ָׂ ּ ƒב ָר ָכ≈ ‰מ ≈‡˙
ֲ‡„…נָ י ו ¿ּˆ ָ„ ָ˜≈ ‰מ ¡‡ל … ≈‰י י≈ ˘¿ ׁ ƒﬠנ ּו ו¿ נ¿ ƒמ ָˆ‡ ≈חן
ו¿ ≈˘ ∆…כל טו… ב ¿ ּב ≈ﬠינ≈ י ¡‡ל … ‰ƒים ו¿ ָ‡ ָ„ם:
ב˘ב˙ַ ‰ָ :ר ֲח ָמן ‰וּ‡ יַ נ¿ ƒחיל≈ נ ּו ל¿ יו… ם ׁ ∆˘ ֻּכלּ ו…
ׁ ַ˘ ָ ּב˙ ו ¿ּמנו ָּח ‰ל¿ ַח ≈ ּיי ָ‰עו… לָ ƒמים:
˙‰Œח ∆…„ ׁ˘
בר"חַ ‰ָ :ר ֲח ָמן ‰וּ‡ י¿ ַח„ּ≈ ׁ˘ ָﬠל≈ ינ ּו ∆‡ ַ
ַּ ∆ ‰ז ‰ל¿ טו… ָב ‰ו¿ ל¿ ƒב ָר ָכ:‰
ביו"טַ ‰ָ :ר ֲח ָמן ‰וּ‡ יַ נ¿ ƒחיל≈ נ ּו ל¿ יו… ם ׁ ∆˘ ֻּכלּ ו… טו… ב:
בסוכו˙ יוסיף‰ :רחמן ‰ו‡ י˜ים כו'.

בחו"‰מ סוכו˙ַ ‰ָ :ר ֲח ָמן ‰וּ‡ יָ ˜ƒים לָ נ ּו ∆‡˙ ֻס ַּכ˙
„ָּ ו‰ַ „ ƒנּו… ∆פל∆ ˙:
בר"ַ ‰ָ :‰ר ֲח ָמן ‰וּ‡ יַ נ¿ ƒחיל≈ נ ּו ל¿ יו… ם ׁ ∆˘ ֻּכלּ ו… טו… ב:
ַָ ‰ר ֲח ָמן ‰וּ‡ י¿ ַח„ּ≈ ׁ˘ ָﬠל≈ ינ ּו ∆‡˙ ַ˘ָ ׁ ּ ‰נָ ‰
ַּ ‰ז…‡˙ ל¿ טו… ָב ‰ו¿ ל¿ ƒב ָר ָכ:‰

ָכל טו… ב‰ :ו… „ ּו לַ ‡„…נָ י ּƒכי טו… ב ּƒכי ל¿ עו… לָ ם ַח ¿ס„ּ ו… :
יﬠ ל¿ ָכל ַחי ָרˆו… ןּ ָ :ברו ¿ּך ַ∆ ‚ּ ∆ ‰בר
ּפו… ≈˙ ַח ∆‡˙ יָ ∆„ ָך ו ַּמ ¿˘ …ּ ƒב ַ
ֲ‡ ׁ ∆˘ר י¿ ƒב ַטח ַ ּב‡„…נָ י ו¿ ָ‰יָ …„‡ֲ ‰נָ י ƒמ ¿ב ַטחו… :
ומברך על הכוס:

ָּבר ּו ¿ך ַ‡ ָּ˙… „‡ֲ ‰נָ י ¡‡ל … ≈‰ינ ּו ∆מ ∆ל ¿ך ָ‰עו… ָלם
ּבו… ≈ר‡ ּ ¿פ ƒרי ַ∆ ‚ּ ָ ‰פן:

יח וּל¿ ַח ≈ ּיי ָ‰עו… לָ ם
ַָ ‰ר ֲח ָמן ‰וּ‡ י¿ זַ ≈ּכנ ּו ל ƒימו… ˙ ַָּ ‰מ ׁ ַ ˘ƒ
ב‡ַ .מ‚¿ „ּ ƒיל )ב˘ב˙ ויום–טוב ור‡˘–חו„˘ ובחול
ַּ ָ ‰
‰מוע„ ƒמ‚¿ „ּ ו… ל( י¿ ׁ˘וּעו… ˙ ַמל¿ כּ ו… ו¿ ע…˘ׂ∆ ∆ ‰ח ∆ס„ ל¿ ƒמ ׁ ˘ƒיחו…
ל¿ ָ„ו „ ƒוּל¿ זַ ¿רעו… ַﬠ„Œעו… לָ ם :ע…˘ׂ∆ ˘ָ ׁ ‰לו… ם ּ ƒב ¿מרו… ָמיו ‰וּ‡
יַ ֲﬠ˘ׂ∆ ˘ָ ׁ ‰לו… ם ָﬠל≈ ינ ּו ו¿ ַﬠל ָּכלŒיָ ¿ׂ˘ ƒר ≈‡ל ו¿ ¿ ‡ƒמר ּו ָ‡ ≈מן:

ָ ּברו ¿ּך ַ‡ ָּ˙ ‰י¿ יָ ¡‡ל … ≈‰ינ ּו ∆מל∆ ¿ך ָ‰עו… לָ ם,
ׁ ∆˘ ַ‰כּ …ל ָ ּב ָר‡ ל¿ ƒכבו… „ו… :

∆‡˙ ֲ‡„…נָ י ¿˜„ ָ…˘יו ּƒכי ≈‡ין ַמ ¿חסו… ר ל≈ ƒיר ָ‡יו:
¿ּכ ƒפ ƒירים ָר ׁ˘ ּו ו¿ ָר ≈ﬠב ּו ו¿ „ ¿…ר ׁ ≈˘י ֲ‡„…נָ י ל…‡ יַ ¿ח ¿סר ּו

ָ ּברו ¿ּך ַ‡ ָּ˙ ‰י¿ יָ ¡‡ל … ≈‰ינ ּו ∆מל∆ ¿ך ָ‰עו… לָ ם,
יו… ≈ˆר ָ„ָ ‡ָ ‰ם:

י¿ ר‡ ּו

˘בע ברכו˙:
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ָ ּברו ¿ּך ַ‡ ָּ˙ ‰י¿ יָ ¡‡ל … ≈‰ינ ּו ∆מל∆ ¿ך ָ‰עו… לָ ם˘∆ ׁ ‡ֲ ,ר יָ ַˆר
∆‡ ָ
˙„ָ ‡ָ ‰Œם ¿ ּב ַˆל¿ מו… ּ ¿ ,ב ∆ˆל∆ ם „ּ¿ מוּ˙ ַּ˙ ¿בנ ƒי˙ו…  .ו¿ ˜ƒ ˙¿ ‰ƒין
לו… ƒמ ּ∆מ ּנ ּו ּ ƒבנ¿ יַ ן ֲﬠ ≈„י ַﬠ„ּ ָ .ברו ¿ּך ַ‡ ָּ˙ ‰י¿ יָ יו… ≈ˆר ָ„ָ ‡ָ ‰ם:
י ‰ל¿ ˙ו… ָכ ּ‰
˘ׂ ו… ˘ׂ ָּ˙˘ׂ ƒי˘ׂ ו¿ ָ˙‚≈ ל ֲָ ‰ﬠ ָ˜ ָרּ ¿ ,‰ב ˜ƒבּ וּּ ָ ıבנ∆ ָ
י:‰
¿ ּב˘ׂ¿ ƒמ ָחּ ָ .‰ברו ¿ּך ַ‡ ָּ˙ ‰י¿ יָ ¿ ,מ˘ַׂ ּ≈מ ַח ּ ˆƒיו… ן ¿ ּב ָבנ∆ ָ
˘ַׂ ַּמח ¿ּ˙˘ַׂ ַּמח ≈ר ƒעים ָ‰‡ֲ ‰ו ּƒביםּ¿ ,כ˘ַׂ ּ≈מ ֲח ָך י¿ ¿ ˆƒיר ָך ¿ ּב‚ַ ן
≈ﬠ ∆„ן ƒמ ∆ּ˜ ∆„םּ ָ .ברו ¿ּך ַ‡ ָּ˙ ‰י¿ יָ ¿מ˘ַׂ ּ≈מ ַח ָח ָ˙ן ו¿ ַכ ָּל:‰

10

ָ ּברו ¿ּך ַ‡ ָּ˙ ‰י¿ יָ ¡‡ל … ≈‰ינ ּו ∆מל∆ ¿ך ָ‰עו… לָ ם˘∆ ׁ ‡ֲ ,ר ָ ּב ָר‡
˘ָׂ ˘ׂ ו… ן ו¿ ˘ׂ¿ ƒמ ָחָ ‰ח ָ˙ן ו¿ ַכ ָּל‚ּ ƒ .‰ילָ ƒ ‰ר ָ ּנָ ƒּ„ ‰יˆ ‰ו¿ ∆ח ¿„וָ .‰
ַ‡ ֲָ ‰ב ‰ו¿ ַ‡ ֲחוָ ˘ָ ׁ ‰לו… ם ו¿ ≈רעוּ˙¿ .מ ≈ָ ‰ר ‰י¿ יָ ¡‡ל … ≈‰ינ ּו
יַ ˘ָ ׁ ּ ƒמע ¿ ּב ָﬠ ≈רי י¿ ‰ו ָּ„ .‰ו ¿ּבחוּˆו… ˙ י¿ רו ׁ ָּ˘לָ י ƒם˜ .ו… ל ˘ָׂ ˘ׂ ו… ן
ו¿ ˜ו… ל ˘ׂ¿ ƒמ ָח˜ .‰ו… ל ָח ָ˙ן ו¿ ˜ו… ל ַּכ ָּל˜ .‰ו… ל ƒמ ¿ˆ ֲ‰לו… ˙
ֲח ָ˙נ ƒים ≈מ ֻח ּ ָפ ָ˙ם .וּנ¿ ָﬠ ƒרים ƒמ ּƒמ ׁ ¿˘ ≈ּ˙ ‰נ¿ ‚ ƒינָ ָ˙םּ ָ .ברו ¿ּך
ַ‡ ָּ˙ ‰י¿ יָ ¿מ˘ַׂ ּ≈מ ַח ָח ָ˙ן ƒעם ַַּ ‰כ ָּל:‰

‡בי
‰פעילים

מר‡ו˙ ממסכ˙ חייו ופועלו ˘ל
‰ר ‚"‰רבי ˘לום „ובער ליפ˘י ıזˆ"ל

מייס„ ויו"ר י„ ל‡חים מ˘נ˙ ˙˘"י ע„ יומו ‡‰חרון
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‡לומו˙ ‡ור
בעשרים וארבעה ימים לחודש אלול תשע"א נחתמה מסכת חיים מופלאה של איש מורם מעם ,הרה"ג ר' שלום דובער
ליפשיץ זצ"ל ,מייסד ויושב ראש יד לאחים ,משנת תש"י ועד ליומו האחרון.
למצות את שגב פעליו של הרה"ג ר' שלום בער זצ"ל ,כפי שנקרא על ידי מיודעיו ,מוקיריו ומכריו מן המעגל הפנימי,
תהיה זו משימה בלתי אפשרית.
עשרות שנים של עשייה כה מבורכת ,להצלתו הרוחנית של כל יהודי באשר הוא ,ייחדו את ר' שלום בער זצ"ל .דפים
דפים של פעילות ללא לאות למען בני עדות וגלויות מפוארות בישראל ,ממזרח וממערב גם יחד ,אשר נקבצו ארצה
וזדים קמו לפרוק עדיים מעליהם ,נרשמו במסכת מופלאה זו אשר ר' שלום בער שמה .כאשר שלהבת קודש ,אש תמיד
יוקדת בו ,ניצב איתן בראש מערכות מסועפות למען שמירת צביונם הרוחני של יהודים אשר כל חפצם היה לעלות
לארץ אבות ,ארצנו הקדושה ,ולחיות חיים יהודיים בדרך המסורה מדור דור ,דרך ישראל סבא ,ומרשיעי ברית הערימו
קשיים אין ספור בדרכם.
ללא מורא וללא חת נשא ר' שלום בער את דגל העשייה הרוחנית .דגל אשר סחף עמו בני תורה ,יקירי נפש ,מכל חוגי
היהדות הנאמנה ובמסירות נפש עילאית הביאו את ר' שלום בער והצועדים עמו ,לשינוי מהותי בכל הקשור להבטחת
חינוך תורני ולחיזוק הדת בקרב "העם אשר בשדות".
אלפי ורבבות משפחות חבות הוייתן הרוחנית היהודית הטהורה למצביא ,ר' שלום בער.
פעילים בכל תחומי ההצלה הרוחנית  -ומהם רבים אשר הקימו מוסדות תורה לתפארת  -קיבלו את הדחף המבורך
וההכשרה המעשית באין-ספור פעולות אליהן נשלחו על ידי איש-מעלה זה .איש אשר רוח בו.
ובד בבד ,לצד היותו ראש וראשון לנושאי הדגל ,נשא ליבו של ר' שלום בער להיות כפעיל מן השורה ,להיות מעורב
בהצלתם של ילד וילדה ,נער ונערה ,איש ואישה מיד זדים ,מסיתים ומדיחים.
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•
כאן אתנו מקום להביע מלא רגשי הערכה והוקרה לאשת -חבר ,הרבנית מרים ליפשיץ תבלחט"א ,אשר עמדה לימין
בעלה ר' שלום בער זצ"ל בעוז ובתעצומות נפש ונטלה על עצמה את עול היום-יום למען יוכל להקדיש את כל כולו
למען הכלל.
רב וגדול חלקה בבנין עולמות נצחי.
ירעיף עליה ד' יתברך שפע ברכה ותזכה לרוות מלא חופניים נחת מכל יוצ"ח.
•
כאמור ,לא ניתנה בידינו האפשרות למצות ולו במעט את אשר עשה יו"ר פעילים יד לאחים למען כלל ישראל ,בארץ
ישראל ,על מרכיביו במשך שנות דור.
באנו בזה לזרוק מעט אלומות-אור המתארות תקופות שונות של פעילות ארגון פעילים יד לאחים כאשר הרה"ג ר' שלום
דובער ליפשיץ זצ"ל ניצב עליהן כמנצח על מלאכת בית ה'.
הנהלת
פעילים יד לאחים
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מי רו‡‡ ‰ו˙ם יוˆ‡ים .ב‚'יפ ,ב„רך לפעילו˙ במעברו˙ .נר‡ים ,בין ‡˘‰ר‰ ,ר ‚"‰ר' מנחם כ‰ן ˘ליט"‡,
ו‰רב נחמן ˜יר˘נבוים ˘ליט"‡ .לי„ ‰נ‚‰ ,‚‰ר˘"ב ליפ˘י ıזˆ"ל
16

ב˘ם ‡חיכם ˘נפ˘ם ˜˘ור ‰בנפ˘כם
כ"ט מרחשון תשי"א
לאחינו הפעילים הלוחמים מלחמתה של תורה – לשם תורה ,בעוז וברמה בעיר עכו ,לידי הנכבד
הרב שלום לוקר ומר מיוסט דנד הי"ו!
מכתבם היקר קיבלתי זה לא מזמן ,אשר כשמן בעצמותינו הי' והחיה את לבנו השבור למראה
אחים הנתונים בסכנת בידוד ,וכיתור מכל מיני רוחות טומאה ר"ל ,תחזקנה ידיכם גבורי החיל
בעבודתכם – עבודת הקדש .והוסיפו והגבירו חיילים לתורה ולקידוש שם שמים .ויכירו וידעו
כל יושבי תבל כי לה' אלוקינו הארץ ,ומלכותו בכל משלה.
בשמחה רבה מוכנים אנו לעזור לכם ,אחים יקרים וחביבים .אי"ה אחרי ש"ק הבאה על"ט,
נבקרכם ונשתף פעולה אתכם בכל אשר תמצא ידינו.
בינתיים תתחזקו – איש לרעהו יאמר חזק ,ואמצו את פעולותיכם המבורכות אשר רב טוב הצפון
בהם .וה' הטוב ברוב חסדיו יערה עלינו רוח ממרום ויאמץ את לב כולנו ,ונצליח לבצע את
המשימה הקדושה הרובצת על כולנו .ומלאה הארץ דעה את ד' כמים לים מכסים.
בשם אחיכם שנפשם קשורה בנפשכם,
שלום דב ליפשיץ
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‰חלטנו ˘ביום „'
מוכרחים לפרו ıבכל ‡ופן
....עשינו פעולות דיפלומטיות וזה לא עזר....
למעשה החלטנו שביום ד' מוכרחים לפרוץ בכל אופן ,ארי' רייך נוסע עמנו ,גם משה צביון.
אנו ניקח גם כמה בני חיל מכאן .חובה עליכם לבוא ג"כ ובייחוד ..שהוא "בעל כח" ויביא
אתו עוד בחורים שהם אנשי חיל כגון רביץ וכדומה.
בשעה  11בבוקר נחכה עליכם במשרד .במקרה שלא תפגשונו תצאו מיד לעכו .הדבר דחוף
מאד כי אנו עלולים ח"ו לאחר...
מ .כהן ש.ב .ליפשיץ
להתראות בעכו.
"‰פריˆו˙" ‰יו למחנו˙ ‰עולים ב‰ם רוכזו ‡לפי מ˘פחו˙ עולים ח„˘ים ˘‰וב‡ו ‡רˆ‰ .‰מחנו˙ ‰יו ס‚ורים ומסו‚רים
‡ין יוˆ‡ ו‡ין ב‡ .בפני ‰עולים ‰וˆ‚ו נ˙ונים כ‡ילו ‡ין ב‡ר‡ ıפ˘רו˙ לחינוך „˙י .כך ‡לפי יל„ים ממ˘פחו˙ „˙יו˙
מˆ‡ו עˆמם בחינוך ‡נטי˙„-י‰ .פעילים ‰חליטו לפרו ˙‡ ıמחסום '‰רמי '‰ו‚‰יעו ‡ל ‰עולים
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על ‡ם „‰רך .בפעילו˙ ליסו„ סמינר ב‡ר יע˜ב .נר‡ ‰מ˘מ‡ל‡‚‰ ,ון ר' מ˘ ‰יע˜בזון זˆ"ל ,רב˘ ‰ל ב‡ר
יע˜ב .מימין‚‰ ,ר˘"ב ליפ˘י ıזˆ"ל

19

נˆח י˘ר‡ל .במסע חיזו˜ למען ‰עולים מ˙ימן .לימין ‰נו‡ם ח"כ ר' יע˜ב כ ıז"ל‚‰ ,ר˘"ב ליפ˘י ıזˆ"ל
20

‡ם ‰ו‡ יוכל לנ‰ו‚ ‡˙ '‚‰יפ..ב˘ביל
לחפ˘ יל„ים טובים
י"ט כסלו תשט"ז ,חג הגאולה
לכבוד ידידינו הפעילים בירושלים,
שלום רב וברכה.
נא לברר אצל מ .הירש אם הוא יוכל לנהוג את הג'יפ ביום השלישי והרביעי בשביל
לחפש ילדים טובים בשביל עפולה .ולכתוב לנו מיד בדחוף.
...נא לענות בברור על הכל ,ומיד.
לשנה טובה תכתבו ותחתמו,
בברכת הצלחה ש.ב .ליפשיץ.
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ביי‡ו˘ ל‡ נע˘ ‰ול‡ יע˘ ‰מ‡ומ‰
ב"ה יום ב' י"א טבת תשכ"ג
...תמה אני עליך ,אתה כאחד ממייסדי הפעילים ומעמודי התווך ,שתיפול לייאוש.
דע לך יקירי ,שאין לנו כאן אפילו יום אחד שלא פועלים בהצלת נפשות ,ורוב רובה של העבודה אפשרית רק
בגלל עזרתך ופעולותיך ,מפני שאתה הוא מהיחידים שתומכים בפעולות אלו.
כנראה שאתה כותב דברים אלו בגלל שאינך רואה בעיניך את העבודה .אם היית נוכח באסיפה שהתקיימה
בשבוע שעבר בישיבת פוניבז' ,ואיך שכתוצאה ממנה יצאו עשרות בחורים לפעילות ,ודאי היה ליבך מתמלא
שמחה שבכחך נעשים דברים אלו.
אם היית נוכח בהכנסת ספר תורה בחצור ,והיית רואה איזה עידוד ושמחה גרמה פעולה זו ,וכן עשרות פעולות
דומות ,מתוך ידיעה שחלקך רב בפעולות אלו ,לא היה כלל מקום לייאושך.
בייאוש לא נעשה ולא יעשה מאומה .ודאי שיש לכל אחד עגמת נפש מפעולות שונות ,שחודרות עד עומק
הנפש .אבל טוב שהעגמת נפש נגרמת מדברים של חיזוק הדת ולא חלילה מדברים אחרים .כל עבודתנו מלאה
בניסיונות ,וכל ענייני הייאוש הם מעשה שטן המנסה להפריע .ואנו צריכים מאמצים ותפילה רבה שנמצא את
הדרך והאפשרות להרחיב ולהגביר את פעולותינו .אבל אין ספק שבהתמסרות אפשר למצוא את הדרכים .וכל
אחד מאיתנו צריך להרגיש שזכות גדולה נפלה בידו שיוכל להיות ממצילי נפשות....
...בעניין יעקב בוודאי ידוע לך שהדרך היא "והיה ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מאד" אך כמה שיותר מצער
מתחילה ,ישגה יותר באחרית .ואצל יעקב זה בבחינת "ראשיתך מצער".....
ש.ב .ליפשיץ
22

˙‰עוררי .עˆר˙ ˙‰עוררו˙ עם רבני ע„˙ יוˆ‡י ˙ימן .נו˘‡ „ברים‚‰ ,ר˘"ב ליפ˘י ıזˆ"ל.
˘ני מימין ,ח"כ ר' יע˜ב מזרחי ז"ל

23

‡˙ ‰נפ˘ ‡˘ר ע˘ו .עם ‰עולים מעיר˜
24

מר‡˘ ˆורים ‡ר‡נו .עם רב˘ ‰ל בני בר˜‡‚‰ ,ון ר' יע˜ב לנ„‡ זˆ"ל ב˜בל˙ פנים ל˙למי„י ע-ıחיים
ב˜רי˙ ˘מונ‰

25

יו˘ב ר‡˘ .בר‡˘ כנס וע„ ‰פועל ‰עולמי ˘ל ‡ר‚ון י„ ל‡חים ב˘נ˙ ˙˘כ"ח
26

˙"˙‰ים ˘לי..ב"‰ ‰ולכים ומ˙רבים,
בנו ‰עז כבר י˘  23יל„ כ"י
ט"ז סיוון תשט"ו,
מחלקת הארגון ירושלים.
...כמו"כ נסענו היום שנית להמעברות בסביבת בני ברק ,היום היו שתי מכוניות ,גם של נחום
הלפרין ,ואנו תולים תקוות גדולות בפעולה זו .היום נסע בחור מפוניבז' לשער-עליה ולקח
משמה ילד מצוין בן  15לישיבת קול תורה .זה הי-ה כתוצאה מנסיעתו של נחום בר.
...הת"תים שלי בשיכון היובל ובנווה עז ב"ה הולכים ומתרבים ,בנוה עז כבר יש  23ילד כ"י.
שלכם ,שלום דב ליפשיץ.
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˜‰ב''ˆ‰ ‰ליחו..
לˆ‰יל נפ˘ו˙
בני ובנו˙ י˘ר‡ל.
30

‡‰ר˙ פנים .בע˙ חלו˜˙ „ולר ל˘ליחו˙ מˆוו‰
31

עבו„˙ו ב˜ו„˘
..ל‰בי‡ם לחיי
עו''‰ב ו‚ם
לחיי עו''‰ז.
32

יחי„ו˙ .יחי„ בין רבים ,במעמ„ ''יחי„ו˙ כללי˙''.
33

נעם לי ל˘מוע
‰רˆ‡˙ ב‡י ‰כוח
˘לכם בבי˜ורם
‡ˆלי..
34

"י‡מר חז˜" '.יחס מיוח„ ומעו„„ ,בינו˙ ל‡לפים.
35

י˜ויים ב‰ם
..נע˘ים מוחו
ולבו זכים ‡לף
פעמים‡..י"ז
ב„רך ‚וזמ‡..
36

"חזי˙י׳ מ˜מי׳ ‰ו ‰מח„„נ‡ טפי" .פנים ‡ל פנים.
37

˙˜ויים בו
‰בטח˙
רבנו ‰ז˜ן
38

"ע˘ר„ ‰ברים נ‡מרו בכוס ˘ל ברכ. "‰במעמ„ חלו˜˙ יין ˘ל ברכ‰
39

י˙נו עזר ...
לחבר ‰פעילים..
40

"‡ם ל‡ ‡פ˙ח לכם ‡˙ ‡רובו˙ ˘‰מים,

ו‰רי˜ו˙י לכם ברכ ‰ע„ בלי „י" .במעמ„ נוסף ˘ל חלו˜˙ יין ˘ל ברכ.‰

41

‰פרעו˙..בעבו„˙
‰פעילים˜˙..וו˙י
˘ל‡ י˙ר˘מו
42

ל ‰סממנין ‰י‡ ˙˘‰י˜) ‰ר˘''י(" .בחלו˜˙ „ולרים‚ .ם למעל ‰מ„יבור.
"מבחר כל
43

מעלין
ב˜ו„˘
עפ"י ‰ור‡˙ ‰רבי
ני˙נ˙ ‰רומ ‰ל"י„
ל‡חים" מ"מחנ‰
י˘ר‡ל"˘ .נ‡ ‰חר
˘נ ‰על ‰סכום
˙‰רומ.‰
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˙רומ‡ ‰י˘י˙
מ‡˙ ‰רבי
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נ‚„ ‰זרם .בכנס ˘ל י„ ל‡חים במלון 'י˘ר‡ל' ב˙ל ‡ביב למען ˜‰מ˙ עליי˙ נוער „˙י˙ עˆמ‡י˙ .נו‡ם ,מרן
‡‚‰ון ר' יחז˜‡ל ‡ברמס˜י זˆ"ל .מ˘מ‡ל‡‚‰ ,ון ר' י‰ו„ ‰˜„ˆ ‰זˆ"ל ר‡˘ י˘יב˙ פור˙ יוסף‡‚‰ ,ון ר' יחז˜‡ל
סרנ‡ זˆ"ל ר‡˘ י˘יב˙ חברון

‡ל ˘‡ננו˙! ל‡ ע˙ לח˘ו˙ ! ! !
אור ליום כ"ג חשוון תשט"ז
כבוד ידידנו הנעלה כמר  ....יצ"ו
אחד"ש הנני להודיעך כי עתה הגיענו מכתב מאמריקה ובו נמסר כי פרצה סערה בארה"ב בעניין
העלייה מצפון אפריקה .הרבה עיתונים יצאו במאמרים אשר בהם נמסרים עובדות שמספרים על
ההתעללות הרוחנית בעולם החדשים ,ומיד החלה מלאכת ההכחשה ,הופיעו מאמרי הכחשה מאת
הסוכנות היהודית ,משה קול וברל לוקר ,ועיקר יצא הקצף על מר י .אלמליח ממרוקו.
ועתה ,כמובן עלינו לעמוד בשער להזים בדיות אויבינו ולהתריע על מעשיהם המחפירים
אל שאננות! לא עת לחשות ! ! !
לאור כל זאת מקווה אני כי תשתתף באסיפת רבני ועסקני צפון-אפריקה אשר אליה הוזמנת...
כמו"כ ברצוני לקבל ממך ידיעות על הנעשה בשטח הדת במושב שחר בנגב ,שלשם הבטחת לנסוע,
כי משרד הדתות מסרב לפעול שם קודם שיקבל ידיעות מבוססות על הנעשה שם.
בברכת התורה ולומדיה,
שלום דב ליפשיץ.

49

בר‡˘ו˙ו ˘ל ‚‰ר"י ‡ברמס˜י ˘ליט"‡
לע˘ו˙ ‡˙ כל ‰‰כנו˙ „‰רו˘ו˙ ב˘ביל
ל‰בי‡ ‡ווירון נוסף....
א' כ"ה ניסן תשכ"ב
לכבוד ידידנו הנעלה והנכבד רב פעלים לתורה ולתעודה הר"ר וואלף רוזנגרטן שליט"א.
אחדשה"ט.
אחרי הבאת האווירון ביקש משה שרת פגישה עם הגר"י אברמסקי שליט"א .מתוך הפגישה נראה שפעולת
הועדה והבאת האווירון עשו רושם רב על אנשי הסוכנות .וזאת משני טעמים )א( הם נוכחו לדעת שחברי
הועדה הם אנשים רציניים ,שעוסקים בעניין במטרת הצלה בלבד ,ללא כל חשבונות צדדיים אחרים) .ב( הם
נוכחו לראות שהעניין נכנס לשלבים מעשיים .על אף שמר שרת הבטיח לסדר את הכל ,אך למעשה לא רואים
זאת .אבל נראים הדברים שאם נמשיך בפעולתנו יש סיכויים לשינויים בעליית הנוער .ועל כן הוחלט בוועדה
בראשותו של הגר"י אברמסקי שליט"א לעשות את כל ההכנות הדרושות בשביל להביא אווירון נוסף....
...נקווה שאם נפעל בהתאם לדברים שקבענו נוכל להצליח בפעולתנו.
בכבוד רב ובברכת התורה,
שלום בער ליפשיץ.

50

ל נפ˘ם .במרכז ˙‰מונ‡‚‰ :‰ון ר' ‡לי‰ו ˜ו˘ילבס˜י זˆ"ל רב ו‡ב"„ ב‡ר ˘בע‡‚‰ ,ון ר' ˘ר‚‡
ועמו„ על
‚רוסבר„ זˆ"ל מנכ"ל ‰חינוך ‰עˆמ‡י ,עומ„ ‚‰ר˘"ב ליפ˘י ıזˆ"ל

51

52

וליר‡ .‰במסיב˙ חיזו˜ ˘ל ‚ב‡י ב˙י כנס˙ לעולי מרו˜ו.
ל‡‰ב ‰ל
ל
מ˘מ‡ל‚‰ ,ר"מ לנ„‡ ˘ליט"‡ ,רב˘ ‰ל בני בר˜

„ברים ‡לו מ‡˘רים ‡˙ „‰רך
˘‡נו פועלים פ‰
ג' י' סיוון תשכ"ב
לכבוד ידינו הנעלה והנכבד ר' יעקב פינס שליט"א
שלום רב.
רצ"ב אני שולח לכב' קטע מעיתון "הצפה" מערב חג השבועות ובו יראה מאמר של י .ברנשטין ,בו
הוא כותב ומאשר שאם לא הייתה קמה הסערה בקשר ל 500הילדים לא היה העניין מסתדר .וכ"כ
הוא מודה ש 20-נערים מבתים דתיים נשלחו למוסדות חופשיים ושוב אינם רוצים לצאת משם.
בקשר לנוער מבוגר יותר מגיל  16הוא כותב ששום דבר לא סודר.
מדברים אלו שכותב נציג המפד"ל בעליית הנוער נוכל לראות את המתרחש שם באמת .ודברים אלו
מאשרים את הדרך שאנו פועלים פה.
בכבוד רב ובברכה,
ש.ב .ליפשיץ

53

כ„‡י ˘במו„ע ‰י‰י‡ ‰יז„ ‰ו‚מ‡
ועוב„ו˙ ול‡ ˙‰עוררו˙ ס˙ם...
כ"ו אייר תשט"ו
כבוד הרב....
מחלקת הארגון,
חבר פעילי המחנה התורתי
ירושלים
...בהזדמנות זו נבקשכם לנסח מודעה בנוגע להעלייה מצפון אפריקה יש צורך דחוף
עכשיו לעורר דעת קהל ,כי המצב הוא נורא רח"ל .כדאי שבמודעה יהיה איזה דוגמא
ועובדות ולא התעוררות סתם...
...נבשרכם כי ליבוב נסע היום לבית שאן להביא ילדים...
בברכת התורה וחברים
ש.דב ליפשיץ

54

בניין ˙‰ור‰ .‰נח˙ ‡בן פינ ‰לי˘יב˙ עכו ˘˜לט ‰מ‡ו˙ יל„י עולים.
‡ח˙ מיני מוס„ו˙ רבים ˘‰ו˜מו ע"י י„ ל‡חים.

55

ו‰יי˙ם לי ס‚ול .‰נו˘‡ „ברים בפני עולי רוסי˙‰˘ ‰יי˘בו ברמ˙ ‚ן
58

‚„ול ‰ל‚ימ˘ ‰מ˜רב˙ .בסעו„˘ ‰ל מˆוו ‰עם עולי ‡ו˜ר‡ינ‰
59

60

על ‰נעל .‰בכינוס יוˆ‡י ‚רוזי .‰נר‡ים‰ :ר ‚"‰חכם רפ‡ל ‡ל‡˘וילי זˆ"ל‰ ,ר ‚"‰חכם יע˜ב „בר‡˘וילי
זˆ"ל

לˆי„ם ˘ל מ‚ר˘י ˘‰ע˘ועים ‰מו˜מים מי„ עם
˜‰מ˙ ריכוזי ‰עולים ייבנ ‰בי˙ כנס˙ ומ˜וו‰
ב"ה ד' שבט תשל"ה
כבוד שר הקליטה מר שלמה רוזן
ירושלים
...פניותינו הרבות כי בכל שיכון עולים לצידם של מגרשי השעשועים המוקמים מיד עם הקמת ריכוזי העולים ייבנה
בית כנסת ומקווה וכיו"ב – גם פניותינו אלו נדחו.
ברצוננו להדגיש בהזדמנות זו כי מדיניות אדישה ולעתים אף עוינת בכל הכרוך בסוגיית הקליטה הרוחנית של
העולים נותנת את אותותיה בהלך הרוח של העולים – בכח ובפועל.
אחד מידידינו בארה"ב ביקר לפני זמן לא רב במוסקבה ,וכששאל את אחד מפעילי העלייה המובהקים מדע אינו עולה
ארצה השיב לו הלה רק עתה הוא שב ליהדות ומטען היהדות שבידיו עדיין אינו מספיק בכדי שיחוסן מפני האווירה
במדינת ישראל.
במספר מכתבים אשר שלחו עולים מרוסיה לאחיהם אשר עדיין נשארו ברוסיה מדגישים העולים כי "אם רצונכם
לעלות בגלל ארץ ישראל הקדושה והנכספת – טעות היא בידכם ,ארץ ישראל זאת נמצאת בתוככי קהילותיכם הקדושות
בגלות".
על כן נראים הדברים כי בדילמה של העדפת עליה דתית או בטול העלייה בכלל ,מעדיף השר את האפשרות
האחרונה.
...מקווים אנו כי השגותינו אלו ישיגו את מטרתן בהקדשת תשומת לב מרבית לפתרון בעיותיהם הרוחניות של אחינו
העולים מבריה"מ.
בכבוד רב ,הרב ש.ד .ליפשיץ.

61

ל˙˙ מפרי רוחנו וניסיוננו
בכ„י ל˜„ם פני עולים י˜רים
‰חוזרים מל‡י כיסופים ל‡ר ıמכור˙ם
כ' אייר תשל"ה
כבוד שר הקליטה מר שלמה רוזן
משרד הקליטה ,ירושלים
מכובדי השר,
על כן ,לפלא הוא בעיני מדוע לא תיענה בקשתנו הכנה לקבל רשות כניסה לקבל את פני העולים ,במיוחד
לאור העובדה כי המשיכה היחידה שנותרה לעולים מבריה"מ היא ארץ ישראל של חיי רוח יהדות אמיתית.
ברצוני להתייחס אף לדברי כב' השר לגבי עזרתו הניתנת לכל דורש ,ברצוני שוב להדגיש :ארגוננו – אולי
בשונה מן האחרים – איננו בא לקחת כי אם לתת ,על כן אין זה הוויכוח ולא זו הבעיה ,מה לקחת וכיצד
לקחת ,הביעה הנידונה היא כיצד יכולים אנו לתת מפרי רוחנו וניסיוננו בכדי לקדם פני עולים יקרים
החוזרים מלאי כיסופים לארץ מכורתם.
בכבוד רב,
הרב ש.ב .ליפשיץ

62

˘מעו „בר  .'‰עם עולים מבוכר‰
63

‡ם ‡˙ם מ˘מרים .במ‡ב˜ ל˘מיר˙ ‰י„‰ו˙ ב˜רב עולי ‚רוזי‰
64

ו‰ערב נ‡ .במעמ„ ‰כנס˙ ספר ˙ור ‰לעולי ‚רוזי ‰ב‡˘„ו„ .נר‡ים עו„‰ :ר ‚"‰ר' י‰ו„ ‰בוטר‡˘ווילי זˆ"ל,
‰ר ‚"‰ר' יע˜ב „בר‡˘ווילי זˆ"ל ו‰ר ‚"‰ר' מ˘˜‰") ‰טן"( „בר‡˘ווילי זˆ"ל

65

66

ע˙ מלחמ ‰וע˙ ˘לום .בכנס ˙‰עוררו˙ למען עולי ברי˙ ‰מועˆו˙ )בי˘יב˙ פור˙ יוסף בירו˘לים( .נר‡ים
עו„ ˆ"‰‚‰ :ר' ˘לום מר„כי ˘וו„רון זˆ"ל )נו‡ם(‰ ,ר ‚"‰ר' י‰ו„ ‰בוטר‡˘ווילי זˆ"ל‰ ,רב ‡בר‰ם רבי ıזˆ"ל

כ˙בו לכם .בחלו˜˙ ספרי ˙ור ‰לעולים .נר‡ים עו„ )במרכז( ‡‚‰ון ר' ˘למ ‰נח ˜רול זˆ"ל ,עמי˙ו לימי
ר‡˘י˙ ויבלחט"‡ ‰רב נחמן ˜יר˘נבוים ˘ליט"‡ ,מר‡˘וני ‰פעילים

67

68

ב˙ בבל „˘‰ו„ .‰בכנס למען עולי ‡ירן .מימין ל˘מ‡ל‚‰ :ר˘"ב ליפ˘י ıזˆ"ל‚‰ ,ר˘"מ ˘וו„רון זˆ"ל,
יבלח"ט ‰ר ‚"‰ר' ‡ליעזר בן „ו„ ˘ליט"‡ ,כ"˜ „‡‰מו"ר מזוט˘˜‡ זˆ"ל ,יבלח"ט מרן ‚‰ר"˘ וו‡זנר ˘ליט"‡.
נו‡ם‡‚‰ ,ון ר' י‰ו„ ‰˜„ˆ ‰זˆ"ל ,ר‡˘ י˘יב˙ פור˙ יוסף

בי„ עוס˜י ˙ור˙ך .מסיב˙ חנוכ ‰לעולים ח„˘ים ˘‡ור‚נ ‰על י„י י„ ל‡חים בבי˙ ‰נ‚י„ ‡ ‰"‰בר‰ם נ˙ן
ברנט ‰י"ו .נו˘‡ „ברים‚‰ ,ר˘"ב ליפ˘י ıזˆ"ל.

69

˜‰מנו בחו„˘ ‡‰חרון
‡רבע ב˙י כנס˙ לעולי ‚רוזי‰
ו' תשרי תשל"ב
לכבוד ידידנו הדגול הנעלה והנכבד איש האשכולות ורב הפעלים הרה"ח והרה"ג מוהר"ר יהודה
בוטראשווילי שליט"א.
שלום רב!
....הקמנו בחודש האחרון ארבע בתי כנסת לעולי גרוזיה ,בירושלים )רוממה – שיכון הגרוזינים(
אשקלון עתיקות ב' אור יהודה ופרדס כ"ץ) .כן הקמנו ביהכ"נ באור יהודה עבור עולי בוכרה(...
....אנו מקווים שהכל מתנהל אצל כת"ר כשורה ואנו מבקשים שיואיל להודיענו משלומו הטוב ושלום
כל הנלווים אליו.
בידידות נאמנה ובברכת גמר חתימה טובה,
ש.ב .ליפשיץ

70

כל י˘ר‡ל ערבים ז ‰לז .‰עם ‰עולים ויל„י‰ם
71

‡נוכי ו‰יל„ים .עם יל„ים עולי חבר ‰עמים בפעילו˙ ˜ליט˙ ‰ורני˙ ל˜ר‡˙ פורים
72

˘‰כם ו‰ערב עלי‰ם .עם בני 'י˘יבו˙ לעם'
74

‡( לפ˙וח ל˘כו˙ יעו ıבערים..
ב( ל˜‰ים ‡ר‚ון נוער ..
‚( ביי˘ובי עולים ..
לכבוד
הרה"ח מוהר"ר ח.מ.א .נ"י חודקוב,
מזכירות כ"ק אדמו"ר שליט"א
ברוקלין נ.י.
עם כת"ר הסליחה אשר מרוב הטרדות לא איסתעייא מלתא לכתוב לו עד כה .וגם עתה הריני כותב מבלי לזכור
בפרטיות מדויקת את מה שכב' דיבר אתי לפני נסיעתי ,כי השיחה הייתה חפזון בחפזי לנסיעה.
והנה לפי זכורני ,הנקודה העיקרית הייתה בזה ,שהנוער מסיימי בתי-ספר יסודיים שאין להם המשך בישיבות,
נשארים עזובים מבחי' רוחנית עד שיורדים מהדרך הישרה .וצריכים למצוא עצה לזה...
...והנה ההצעות לארגון ולחיזוק הנוער:
א( לפתוח לשכות יעוץ בערים..
ב( להקים ארגון נוער עבור אלה שיוצאים לעבודה ,ולארגן שיעורי ערב ..
ג( ביישובי עולים ג"כ לארגן כנ"ל ,אבל שם מוכרחים לשלב זאת עם דאגה לעניינים גשמיים ג"כ ,כגון למצוא
עבודה מתאימה ..
...בכבוד רב ש.ב .ליפשיץ
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˙‰ל‰ב מ‡„ מ‰רעיון...
ה' ט"ו אייר תשכ"ג
כבוד הרב הגאון המפורסם ,איש חי רב פעלים לתורה ולתעודה כמוהר"מ גרינברג שליט"א,
נשיא איגוד הרבנים דארה"ב ,שלום וברכה.
הרב ביונים ביקר בארץ ,ודברנו עמו על הצעה לארגן אימוץ מושבי עולים ,רצ"ב אנו
שולחים העתק ששלחנו לרב ביונים.
הרב ביונים התלהב מאד מהרעיון...
בברכה ובידידות
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עם  '‰חז˜ו .בסיום ‰מחזור ˘‰ני ˘ל י˘יבו˙ לעם .מימין ל˘מ‡ל‰ :ר ‚"‰ר˘"נ ˜רול זˆ"ל‚‰ ,ר˘"מ ˘וו„רון
זˆ"ל‰ ,ר ‚"‰ר˘"ב ליפ˘י ıזˆ"ל ,ויבלחט"‡ ‰רב „ו„ ל‡מפין ˘ליט"‡ ,יו"ר י„י„י י„ ל‡חים במנˆ'סטר.
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ל‚‰ביר חילם .בכנס בני 'י˘יבו˙ לעם' מחזור מ"„ .מ ˘מ‡ל לימין‚‰ :ר"י פל˜סר זˆ"ל ,ר‡˘ י˘יב˙ ˘פ˙ ‡מ˙,
‚‰ר"מ ‰לבר˘ט‡ם זˆ"ל ,ר‡ב"„ ‰ע„‰ ‰חר„י˙‰ ,מ‚י„ ‰ירו˘למי‰ ,ר"˘ יו„לבי ıזˆ"ל ,ו‰רב ‡פרים ‚ר‡ונ„לנ„ זˆ"ל

ברכ˙ „‰רך .עם ˜בוˆ˙ יוˆ‡ים ל'י˘יבו˙ לעם'
79

80

ונ˙˙י ל‰ם י„ .ב‰כנס˙ ספר ˙ור ‰לזכר ‰נרˆחים ב˜רי˙ ˘מונ‰ ‰י"„ .נר‡ים עו„‰ :ר‡˘ל"ˆ ‚‰ר"ע יוסף
˘ליט"‡‰ ,ר ‚"‰ר' יˆח˜ ‡וחנ ‰זˆ"ל ,רב˘ ‰ל ˜ריי˙ ˘מונ‰

מטר˙ עבו„˙נו ..ל‰סביר לי‰ו„ים ˘ומרי ˙ור‰
‡˙ זכו˙ם לחינוך „˙י ..זכו˙ו ‡‰למנט‡רי˙ ˘ל
כל ‡זרח ל˜‰נו˙ ליל„יו כפי רוחו
ד' כ"ח ניסן תשכ"ב
לכבוד מר גדעון האוזנר
היועץ המשפטי לממשלה
ירושלים
...בהמשך המכתב כותב כב' כי אכן מר אסף אמר לתושבי גאולים שאי אפשר להקים בי"ס דתי במקום ,ואף מסר
הסבר על כך .היינו מעוניינים לדעת מה הוא ההסבר ומדוע אי אפשר להקים בי"ס דתי במושב יהודי במדינת
ישראל .בפרט שהסברו של מר אסף אינו תואם את המציאות ,שכן באותה שנה הוקם בי"ס דתי בגאולים.
....לסיום היינו רוצים להבהיר לכב' כי מטרת עבודתנו בקרב "ישראל השנייה" היא אך ורק להסביר ליהודים
שומרי תורה את זכותם להקנות חינוך דתי לילדיהם ,וחשבנו שכב' יסכים שאין בכך עבירה על החוק .ולעומת
זאת אלו שמתנכלים לפעולה זו ,ובעקיפין משרד החינוך הוא זה שמנסה למנוע זאת ,הם המונעים את זכותו
האלמנטארית של כל אזרח להקנות לילדיו כפי רוחו.
בכבוד רב
ש .בער
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במי„ ‰ויר‡˘ ‰י˘ ˆורך ל˙˙ ‡יז ‰סכומי
כסף כ„מי כיס ליל„ים ‡לו ‡ו ב‚„ים – נ‡
ל‰ו„יענו ונ˘˙„ל ‡י" ‰ב„בר...
ב"ה תל – אביב,
לכבוד הרב איזנשטט הי"ו ,בני ברק.
...בשמחה שמענו על קבלתו התפקיד החשוב לעמוד בקשרים עם הילדים שסודרו במוסדות .ולפי בקשת
הגאון מוהרר"ח גריינמן שליט"א ,אנו שולחים רצ"ב רשימת ילדים שסודרו על ידינו .נבקשו מאד
להיפגש איתם ולהודיענו על מצבם ועל התקדמותם .במידה ויראה שיש צורך לתת איזה סכומי כסף
כדמי כיס לילדים אלו או בגדים – נא להודיענו ונשתדל אי"ה בדבר...
נשמח לסייע בכל האפשר למען ימשיכו הילדים בלימודיהם במוסדות החרדיים בהם סודרו...
בכבוד רב ובברכת הצלחה,
ש.ב .ליפשיץ.
העתק :הגר"ח גריינמן שליט"א.
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ו‰ב„ילנו מן ˙‰ועים .ערב ‰סבר ‰בבי˙ ‰כנס˙ „‚‰ול בב‡ר ˘בע.
83

כי ˙ˆ‡ .בכינוס ‡ברכים ל˜ר‡˙ יˆי‡ ‰לפעילו˙
84

„ברי ˘לום ו‡מ˙ .עם ‰מ‚י„ ‰ירו˘למי ‡‚‰ון ר' ˘ב˙‡י יו„לבי ıזˆ"ל
85
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ע„ מ˙י יחרף ˆר .ב‰פ‚נ ‰בב‡ר ˘בע עם ‚‰ר"י מ‡יר זˆ"ל ויבלחט"‡ ‚‰ר"י ‡בר‚'יל ˘ליט"‡ ו‚‰ר"י „רעי
˘ליט"‡

י˘י˘ עלייך .סמינר ˘ב˙ לניˆולים
89

90

˜רי ‰נ‡מנ‰ .‰פ‚נ ‰נ‚„ ‰מיסיון בירו˘לים.
נר‡ים עו„‰ :ר ˆ"‰רבי „ו„ בˆרי ˘ליט"‡ ו‰ר ˆ"‰רבי יע˜ב ע„ס ˘ליט"‡

‰פעול‰ ‰י‡ ע„יין ב‚„ר סו„י˙ ביו˙ר
ב"ה יום ה' כ"א טבת תשכ"ג
...האסיפה שהתקיימה בישיבת פוניבז' עוררה התעוררות גדולה ,ובחורים רבים קיבלו על עצמם
לנסוע לשבתות לריכוזי העולים ,ואמנם כבר יצאו קרוב לעשרים זוגות לפעולות במסגרת מבצע
זה.
אנו יוזמים כאן פעולה ,שאם היא תצליח ,יהיה באפשרותה להציל רבים מליפול בידי המיסיון,
ויהיה בכוחה להפריע למיסיון הפרעה רצינית ביותר .הפעולה היא עדיין בגדר סודית ביותר להלן
פרטיה :קראנו לפגישה משותפת של כל ארגוני הנוער בארץ ,במטרה להקים גוף פעולה משותף
למלחמה בפעולות המיסיון ,ולפי הגישושים הראשוניים ,נראה שיעלה בידינו להקים גוף כזה .אם
אמנם נצליח ,הרי שיהיה כח אדם מוגבר ,לביקורים בבית ההורים השולחים ידיהם למיסיון ,לעקוב
אחר פעולות המיסיונרים .מלבד כל זאת ,יכול גוף כזה להפעיל לחץ על הממשלה לחוקק חוק
שיאסור או לפחות יצמצם את פעולות המיסיון....
בברכה ובידידות נאמנה
שלום בער
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˜יבלו על עˆמם ע˘רו˙ בחורים
לˆ‡˙ ל˘ב˙ו˙ לריכוזי ‰עולים
ה' כ"א טבת תשכ"ג
לכבוד ידידי הדגול והנעלה
הרב ר' אליעזר צאן שליט"א,
שלום וברכה
....אצלנו ב"ה העבודה מתנהלת כסדרה ,ובעקבות אסיפת בחורים שהתקיימה בישיבת פוניבז' ,קיבלו על
עצמם עשרות בחורים לצאת לשבתות לריכוזי העולים ,ואמנם הפעולה בעיצומה ,ויש לקוות שפעולה זו תגרור
תגובות דומות בישיבות אחרות ,ויהיה בידנו להרחיב היקף ניכר את הפעולות ,בפרט בתקופה זו ,עת מתקרב
הרישום לבתי הספר.
נוכח הפעולות החתרניות של המיסיון ,יזמנו פגישה של כל ארגוני הנוער בארץ ,במטרה להקים גוף משותף
למלחמה במיסיון .ואמנם אם יקום גוף כזה ,הרי שיהיה באפשרותו לבלום בהרבה את פעולות המיסיון,
הן ע"י עזרה למשפחות המוסרות את ילדיהן למיסיון מחוסר אמצעים ,והן ע"י הפעלת לחץ על הממשלה
שתחוקק חוק שיאסור את פעולות המיסיון ,או לפחות יצמצם....
והנני בזה מוקירו ומכבדו,
שלום בער
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ל‡ ע˙ לח˘ו˙ .ב‰פ‚נ ‰נ‚„ ‰מיסיון בחולון
93

‡‰ומרים לחו˘ך ‡ור .ב‰פ‚נ˙ מח‡˘ ‰ל י„ ל‡חים מול מופע מיסיונרי ב'י„ ‡לי‰ו' ב˙ל ‡ביב
94

ˆ‡ טמ‡‰ .פ‚נ˙ מח‡ ‰נ‚„ ˜‰מ˙ בי˙ ‰ספר ‡‰נ˙רופוסופי במרכז ירו˘לים .נר‡ים ,בין ‡˘‰ר‚‰ ,ר"י סלנט
˘ליט"‡‚‰ ,ר"ז ˜רויזר ˘ליט"‡‚‰ ,רי"י פי˘ר זˆ"ל‚‰ ,ר"מ ברנס„ורפר זˆ"ל‚‰ ,ר"ר ‡לבז ˘ליט"‡

95

˜ול מ‰יכל .ב‰פ‚נ˙ מח‡ ‰נ‚„ ‰מיסיון בכיכר ˘‰ב˙ בירו˘לים
96

ו‡ני ז‡˙ ברי˙י .סנ„˜ בברי˙ מיל ‰ליל„ ˘‰וריו ניˆלו מכ˙ מיסיונרי˙
97

מרחו˜ יבו‡ו .עˆר˙ נ‚„ ‰מיסיון ב‡רˆו˙ ‰ברי˙
98

„‰רן עלך .בסיום מסכ˙ בבי˙ ‰מ„ר˘ ˘ל י„ ל‡חים בחולון
100

מו˘ב טוב .עם בני י˘יבו˙ בפעילו˙ במו˘בים
101

חילך ל‡וריי˙‡ .עם נערים ל‡חר מבחן פומבי
102

‡ז ˜רעם ו‰ו‡ זר˜ ‡˙ ˜‰רעים
‰חוˆ ‰ו‡ני ‡ספ˙ים
לכבוד מחלקת החינוך
א .מ .נ.
אני החו"מ הייתי נוכח במקרה בעת הרישום במעברת כפר ענה,
ובעיני ראיתי אחד  ...והוא ג"כ חצרן שם במעברה
וראיתיו שיצא את המשרד לזמן קצר וכששב וראה טפסים בהם נרשמו ילדים לבית הספר מזרם
הרביעי אז קרעם והוא זרק את הקרעים החוצה ואני אספתים
ור"פ ]ורצופים פה[ הקרעים שאספתי בשעתו,
בתקווה שתקבלו את דברי ותזדקקו לעניין למען אפשר חינוך דתי לרוצה בו
בכבוד רב שלום דב ליפשיץ
רמת גן רח' יהלום 44
‰זרם ‰רביעי ‡י‚„ ב˙וכו ‡˙ בי''ס ˘ל ‡‚ו''י˙˙ ,י''ם ועו„ בי''ס פרטים
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חל˜ מ‰עבו„ ‰ז ‰ל‚˙‰בר על כל ‰ניסיונו˙
ב"ה יום ב' ג' אייר תשכ"ב
לידיד נפשי הנעלה דני ,שלום רב!
בעניין ההוראות של הגר"מ סולובייצ'יק שליט"א על מכתבו של ]משה[ שרת ושרגאי ,מכתבו של
שרגאי לא ראינו ואיני יודע מה כתוב בו .ההערות של הגר"מ סולובייצ'יק נכונות מאד .אני אעביר
הערות אלו להגר"י אברמסקי ,גם דעתנו שהמכתב של שרת סתום והוא אינו עונה לעניין.
...אני כותב היום לאנגליה שיעשו הכל כדי שתוכל להמשיך בעבודתך הרגילה .עליך לדעת שעבודת
הפעילים תמיד נתקלת בקשיים וגם אצלנו כל יום יש קשיים גדולים וחדשים ,ומזה אין להתייאש
ולהפסיק את העבודה ,וחלק מהעבודה זה להתגבר על כל הניסיונות.
...ובזה אני ידידך המברכך בכל טוב והצלחה בכל מעשיך,
שלום בער ליפשיץ
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ו‰ערב נ‡ .נו˘‡ „ברים בפני יל„י עולים
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פסו˜ לי פסו˜ך .עם יל„י מו˘בים
106

‚ם כי ‡לך .עם עול ‰מ‡ירן
107

מי ל‡ '‰לי .עם פעילים במ˘ר„י י„ ל‡חים
108

˘מח בחור ביל„ו˙ך .עם ˆעירים בעיירו˙
109

כ˘ם ˘נכנס ל˙ור .‰ב˘מח˙ בר מˆוו ‰לנער ניˆול
112

ז˜‰ ‰טן ‚„ול י‰י .‰במעמ„ חל‡˜ ,‰ליל„ ניˆול ˘מ˘פח˙ו ˜˙‰רב‰
113

114

עם ‚‰ר˘"מ ˘וו„רון זˆ"ל ו‚‰ר"י ˆ„˜ ‰זˆ"ל ,ר‡˘ י˘יב˙ פור˙ יוסף
116

עם כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זˆ"ל ,במעמ„ חלו˜˙ „ולרים
117
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בפעילו˙ עם „‡‰מו"ר מרימיני ıזˆ"ל .ב˜‰מ˙ בי˙ כנס˙ לעולים מרומני.‰
119

עם ‡‚‰ון ‚‡ב"„ ‰ע„‰ ‰חר„י˙ בעל '‰מנח˙ יˆח˜' ר' יˆח˜ יע˜ב וייס זˆ"ל ,ו‡‚‰ון ר' חיים ˜ריזווירט זˆ"ל,
רב˘ ‰ל ‡נטוורפן ,במעמ„ סיום 'י˘יבו˙ לעם' ˘ל י„ ל‡חים
120

ב˙‰ייעˆו˙ עם ‡‚‰ון רי"מ פיינ˘טיין זˆ"ל
121

מימין‰ ,רב ˘למ‰‡˜ ‰ן מר‡˘י י„ ל‡חים ניו יור˜‚‰ ,ר˘"ב ליפ˘י ıזˆ"ל‡‚‰ ,ון ר' בנימין פ‡לער זˆ"ל ר‡˘
י˘יב˙ מ˜ור חיים – בורו פ‡ר˜
122

עם ‚‰רי"˘ ‡ונ‚ר זˆ"ל ,ר‡ב"„ חו‚ ח˙ם סופר בחנוכ˙ ‰בי˙ למ˘ר„י י„ ל‡חים בבני בר˜
123

עם ‡‚‰ון רבי נ˙ן ‚˘טטנר זˆ"ל ,בעל 'ל‰ורו˙ נ˙ן' ,בחנוכ˙ ‰בי˙ למ˘ר„י י„ ל‡חים בבני בר˜
124

עם כ"˜ ‡„מו"ר מלעלוב זˆ"ל בפ‚י˘ ‰במעונו
125

עם „‡‰מו"ר מז'ימי‚ר‡„ זˆ"ל בחנוכ˙ ‰בי˙ למ˘ר„י י„ ל‡חים .מימין ,מנכ"ל י„ ל‡חים‰ ,רב יוסף ‚נı
126

עם כ"˜ ‡„מו"ר ממו„ז'י ıזˆ"ל בחנוכ˙ ‰בי˙ למ˘ר„י י„ ל‡חים בבני בר˜
127

עם כ"˜ ‡„מו"ר מוויז'ני ıזˆ"ל .מימינו ,בנו יבלחט"‡‰ ,רב י˘ר‡ל ליפ˘י ,ıיו"ר י„ ל‡חים
128

עם ‚‰ר"˘ ‰לוי וו‡זנר ˘ליט"‡ בחנוכ˙ ‰בי˙ למ˘ר„י י„ ל‡חים בבני בר˜
129

עם ‰ר‡˘ל"ˆ ‚‰ר"ע יוסף ˘ליט"‡ בפ‚י˘ ‰במעונו
130

עם ‚‡ב"„ ‰ע„‰ ‰חר„י˙‚‰ ,רי"ט ווייס ˘ליט"‡ ,בפ‚י˘ ‰במעונו
131

עם כ"˜ ‚‡ב"„ ערלוי ˘ליט"‡ ,בפ‚י˘ ‰במעונו
132

עם כ"˜ ‡„מו"ר מס„י‚ור‡ זˆ"ל בפ‚י˘ ‰במעונו
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