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ב"ה

פתח דבר
אנו מודים לה' על כל הטוב אשר גמלנו ,ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי צאצאינו למזל
טוב ,בשעה טובה ומוצלחת ,ביום א' ששה בחודש ניסן ה'תשע"ז.
התודה והברכה מובעת בזאת לבני המשפחה ,ידידנו ומכרינו שי' שבאו מקרוב ומרחוק
להשתתף בשמחתנו ולברך את צאצאינו שי' בברכת מזל טוב וחיים מאושרים בגשמיות
וברוחניות.
כידוע ומפורסם אשר בעת שמחת נישואין מגיעים אל שמחת החתונה נשמות האבות
מן העולם האמת עד שלוש דורות למפרע ,ולפעמים אף דורות רבים יותר .אין ספק שגם
בשמחה הנוכחית מגיעים מעולם העליון זקני החתן והכלה כדי לשמוח עמנו בשמחה
הגדולה .על כן ,בתור מזכרת והכרת טובה לבבית לכל הנוטלים חלק בשמחתנו.
אין ספק שגם בשמחה הנוכחית מגיעים מעולם העליון זקני החתן והכלה כדי לשמוח
עמנו בשמחה הגדולה .על כן ,בתור מזכרת והכרת טובה לבבית לכל הנוטלים חלק
בשמחתנו מוגשת בזאת תשורה מיוחדת – על-יסוד הנהגת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע
בחתונת כ"ק אדמו"ר והרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא זי"ע – הכוללת:
מכתבי הרבי להורי הכלה בהזדמנויות שונות; זקני' ,הרה"ח ר' ישראל וזוג' רובין
שיחיו; ענינים בקשר לסבי הכלה הרה"ח ר' משה רובין ז"ל; הרה"ח ר' מיכל פיקארסקי ז"ל;
מברק מיוחד מהרבנית נ"ע לחתונת זקני' ,הרה"ח ר' שלמה וזוג' גלפערין שיחיו; מכתב
בקשר לעבודת הק' בעיר אלבאני ,מקום שליחותם של הורי הכלה שיחיו (דברים אלו באים
כהוספה ובמילואים להמובא מכבר בעוד "מזכרות" לשמחות משפחתיות); ראיון מרתק עם
אבי-זקני' ,הרה"ח ר' שמואל צבי פוקס ז"ל; יחידות ,סיפורים ומכתבים בקשר לסב החתן,
הצייר התמים ר' זלמן קליינמאן ז"ל; קורות חייו של הסבא רבה הרה"ח ר' ישעי' דענבורג
ז"ל; בקשר לסבא רבה של אם הכלה ,הרה"ח ר' שמואל גלפערין ז"ל; קטעים מכתבה
מרתקת ע"ד סבא רבה שלה ,הרה"ח ר' יעקב מסקאליק ז"ל הי"ד .יש לציין שרוב החומר
המוגש כאן ,בעריכת קרובי משפחת הכלה ,מתפרסם בזה לקהל הרחב – לראשונה.
הא–ל הטוב ,הוא יתברך ,יברך את כבודו ואנשי ביתו בתוך כלל ישראל בברכות
מאליפות מנפש ועד בשר ,ובמיוחד בברכה העיקרית  -שנזכה תיכף ומיד לנישואין של
כנסת ישראל עם הקב"ה ,בגאולה האמיתית והשלימה.

מוקיריכם ומכבדיכם ,בשם המשפחות רובין דענבורג
ו' ניסן תשע"ז
קראון הייטס " -כאן צוה ה' את הברכה" ,ברוקלין ,נ.י.
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It has become customary, for the families of the Chosson & Kallah
– based on the Rebbe's wedding practice – to share interesting Chassidic
family memento with their guests.
Included are: Stories and letters pertaining to the grandparents and
great-grandparents of the Chosson and Kallah, and that of Albany (where
the Kallah grew up).
For the benefit of the English-speaking public - much of this has
been translated or summarized in English as well.
Thank you for sharing in our Simcha!
Denburg & Rubin families

מפתח
שער המשפחה
5 ................ נישואיהם ושליחותם, במעגל החיים:מכתבי הרבי להמשפחות

:שער עטרת זקנים
01 .............................................הרה"ח ר' יחיאל מיכל ע"ה פיקארסקי
01 ..............................................................הרה"ח ר' משה ע"ה רובין
04 .................................................. הוו"ח התמים ר' זלמן ע"ה קליינמן
09 .........................................................הרה"ח ר' ישעי' ע"ה דענבורג
11..................................................... הרה"ח ר' שמואל צבי ע"ה פוקס
15 .........................הרה"ח ר' שמואל ע"ה (ובנו הרה"ח ר' שמעון) גלפערין
12......................................)הרה"ח ר' יעקב ע"ה מסקאליק (ז'ורעוויצער
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שער

המשפחה
מכתבים ,מברקים ,מעשיות וכו'
הקשורים להמשפחות שיחיו


מכתב ברכה מהרבי לחתונת לזקני הכלה,
הרה"ת ר' ישראל אליעזר ושיינא רחל שי' רובין

The Rebbe’s Letter
of Bracha to
Chosson & Kallah

מכתב ברכה מהרבי לחתונת לזקני הכלה,
הרה"ת ר' שלמה ושפרה שי' גלפערין
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'מכתב הרבי בקשר ללידת אבי הכלה שיחי
)הרה"ח-הוו"ח ל- שינה מ,(ובכתי"ק
The Rebbe's letter on the occasion of the
birth of the Kallah's father

מכתב הרבי בקשר לתספורת
)(אפשערניש
'של אבי הכלה שיחי
)הוו"ח להרה"ח- שינה מ,(ובכתי"ק
The Rebbe's letter on the
occasion of the Upshernish
(first hair-cutting) of the
Kallah's father
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,'מכתב הרבי לאבי הכלה שיחי
בהגיעו לגיל המצוות
The The Rebbe's letter to the Kallah's
father, on the occasion of his
Bar Mitzvah
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 בהגיעה לגיל המצוות,'מכתב הרבי לאם הכלה שתחי
The Rebbe's letter to the Kalla’s Mother,
on the occasion of her Bas Mitzva

'מכתב הרבי בקשר ללידת אם הכלה שתחי
The Rebbe's letter on the occasion of
the birth of the Kallah's mother

מברק המכיל ברכת הרבי
' הרה"ח ר,לשידוך זקני הכלה
שלמה ושפרה גלפערין שיחיו
Telegram containing the
Rebbe's brocha on the
engagement of the Kallah's
grandparents, Rabbi & Mrs.
Shlomo and Shifra Galperin:
"Tov Hashiduch Veyehey Beshaah Tova UMitzlachas, Azkir Al HaTzion".
(= The Shidduch is good, may it be in a happy and auspicious hour. I will mention it at
the Tziyon [resting place of the Frierdiker Rebbe])

ו' ניסן תשע"ז

8

מברק מהרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא ע"ה ז"ל
לזקני הכלה הרה"ת ר' שלמה ושפרה שיחיו גלפערין
A Telegram from Rebbetzin Chaya Mushka, OBM, to the Kallah's
maternal grandparents, Rabbi & Mrs. Shlomo and Shifra Galperin, on the
occasion of their wedding.

***
Rebbe’s Letter to the 5th Year Celebration of Chabad in Albany
(The Letter appears on the following page)
A most inspirational letter of perserverance despite all odds, which the
Rebbe sent to the Kallah's grandparents, Rabbi Yisroel & Rochel Rubin,
addressed to their Fifth Year Celebration of Chabad activities in the Albany
area. The encouraging letter indeed served as a pleasant yet unexpected
"highlight" to the event during their humble and difficult beginnings, and
brings timeless lessons from the two Parshas of the week which the event
took place. It is in fact one of ongoing motivation and hope for growth for
all who read it.
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מכתב מהרבי לחגיגת ה' שנים לחב"ד באלבאני בשליחותם של זקני הכלה ,ר"ח כסלו תש"מ

יום אחד ,בתוך כל הנסיונות הרבים של שנים הראשונות לשליחות ,הגיע כהפתעה של ממש ,מכ' ארוך מהרבי
לקראת ה"מלוה מלכה" שנערך אז .שם נכתב ,בין היתר ,הוראה מב' הפרשיות ד'ויצא' ו'וישלח' :בפ' ויצא יעקב הלך
יחידי לחרן ,בלי לדעת איך יסתדר שם ומוקף שונאים .בפ' וישלח מגיע יעקב עם פמליות שלימות ויש לו הכל:
משפחה ,חינוך ,השונאיו משלימים איתו" .מעשה אבות סימן לבנים" כותב הרבי ,ומפרט כיצד בפרק זמן קצר
אפשר לצאת מהמיצר אל המרחב...
כמובן ,המכתב הביא להתעוררות רבה בעת קריאתה ב"מלוה מלכה" עצמה ,וכן שאבו  -ועדיין שואבים ממנו
 -במשך השנים ,ובפרט בזמנים ותקופות קשות בהשליחות ,מסר של עידוד והתחזקות מהרבי בעבודת הקודש.
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שער
עטרת זקנים
מעשיות ,פנינים וכו' מהזקנים של החתן והכלה

הרה"ח ר' יחיאל מיכל ע"ה פיקארסקי ,סבא רבה של הכלה
שאלות והערות ב"רש"י שיחות" – בשעת מעשה ולאחמ"כ
ר' מיכל הי' מהיושבים ראשונה (בספסלים
למטה) בהתוועדויות הק' של הרבי ,כאשר כל
חושיו נתונים להאזנה לדברות הק' על-מנת
שלא יפסיד אף הגה.
חיבה יתרה נודעת לו בשיחות ק' בביאור
פירוש רש"י על התורה .הנוכחים בהתוועדויות
זוכרים באיזו חיות ובאיזה להט היה שומע את
הקושיות הרבות וכמה היה רווה נחת כאשר הרבי
יישב את הכל בדרכו המיוחדת.
בהתוועדות אחת ,הרבי שאל שש קושיות
בפירוש רש"י ועל כל קושיא שהרבי יישב
במהלך הביאור ר' מיכל היה מורה לעצמו
באצבעו .בסיום השיחה היו מיושבות ארבע מתוך שש הקושיות ור' מיכל המשיך להחזיק
שתי אצבעות קמוצות בהמתנה להמשך הביאור .הרבי הבחין בכך ופנה לעברו ואמר
שהמשך הביאור יהיה בשיחה הבאה..

ר' מיכל פיקארסקי מאחורי הרבי לצד שמאל
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פעם אחרת היה
מעשה ובין השיחות ר'
מיכל התפלפל עם שכניו
לספסל בדברי הרבי.
הדברים הגיעו לאוזני
הרבי ואז הרבי בעצמו
פנה אליו וביאר את
העניין..
ומלבד את אשר
התרחש בשעת מעשה –
הרי שה"קאך" היה ביתר
שאת :בני המשפחה
מצאו כו"כ מכתבים
לרבי,
הוא
שכתב
בשאלות על פירש"י
שבהתוועדויות ,הצעות
בעניני רש"י ויתר פרשני
המקרא שהרבי עוד לא
דיבר עליהם .ועוד .אין
לנו אלא ההעתק ששמר
לעצמו ,מבלי כל מענה
שיהיה .וייתכן שלאחר
הבירור ,יתברר בל"נ (וכמו
במקרים אחרים כגון דא)
הכניסם
שהרבי
לה"ליקוט" שי"ל ,עם
שוברם בצדם .או שהביאם
בשנה אחרת בהגיעו
לפרשה הנזכרת .וילע"ע.
איחולי אבי-זקני' של הכלה,
הרה"ת ר' יחיאל מיכל וזוג'
מרת רישא ז"ל פיקארסקי,
לקראת יום הולדתו של כ"ק
אדמו"ר ,י"א ניסן תשל"ח

כמה ממכתביו אלו (ומהם אשר משתרעים כב' דפים ויותר.)..
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"היום שלך מתחיל כשהיום שלי נגמר"
פעם סיפר ר' מיכל לנכדו ,ר' מענדל רובין שי' (אבי הכלה) :פעם ,אחר לילה
שלימה של 'יחידות' הסתיימה ,והנה יצא הרבי מ 771-ללכת הביתה ,פגש את ר' מיכל
שהי' בדרכו לעבודה  -כשו"ב ,השכם בבוקר  -לכיוון תחנת הרכבת .אמר לו הרבי "היום
שלך מתחיל כשהיום שלי נגמר."..
***

הרה"ח ר' משה ע"ה רובין ,סבא רבה של הכלה
"זאלט איר אויך "לחיים" זאגן צוויי מאל"
בא' מחלוקות "כוס של ברכה"
כשרבינו נתן לו "לחיים" מכוסו ,הוא
כבר המשיך הלאה .הרבי קרא לו
חזרה ,שפך שנית לכוסו ,ואמר
(התוכן)" :איר זאגט דאך יעדן ווארט
(אין דאוואנען) צוויי מאל ..זאלט
איר אויך "לחיים" זאגן צוויי מאל".
וכידוע ,שזיידע משה הי' עושה
כך בתפלה ,ועד שהתברר לו
שהתיבה הקודמת הי' "טוב" ,לא הי'
כ"ק אדמו"ר מסדר קידושין בחתונת זקניו של הכלה,
ממשיך לתיבה שלאחריה .וכ"מונה הרה"ת ר' משה וזוג' יוכבד מרים רובין ז"ל ,בתש"ז.
מעות"..
[מ"עדי-ראיה" לעובדה זו ,הי' ר' ניסים הייווארד (ע"ה) ,מחשובי אנ"ש במונטריאול ,שהי' מאחורי ר'
משה ב'תור' ההיא לחלוקת כוסש"ב ,וחזר וסיפר העובדה לסב הכלה שי'].

בעידוד רבו
"..בשיחה השלישית פנה כ"ק אד"ש לימינו ואמר שכיון שישנם גם אורחים מקנדה הרי
גם להם שייכות עם צרפת (=מונטרעאל) והמשיך במעלת אחדות ישראל .בסיום השיחה
לגם מהגביע עד תומו וטעם מהמזונות.
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ניגנו "שובה ה' עד
מתי" ובשיר זה עודד
הרבי לעבר הרה"ת ר'
משה שי' רובין.
למילים
כשהגיעו
"יראה אל עבדיך" החל
הרבי לעודד בשתי ידיו
הק' יחד בחוזק רב
ובמהירות"...
[מ"בית חיינו" גל' 007
(ע''  - 01מ'יומן פנימי',
ש"פ וישב ,מבה"ח טבת
כ"ג כסלו תשנ"ב)]

כ"ק אדמו"ר ב'קבלת פנים' של חתונת זקניו של הכלה,
הרה"ת ר' משה וזוג' יוכבד מרים רובין ז"ל ,בתש"ז.

"והיה כנגן המנגן"
מזכרונות התמימים (ביניהם ,אבי הכלה ר' מענדל רובין שי') שנכחו בשעת מעשה:
הי' בסביבות חודש סיון תשמ"ח .באחד מהתוועדויות ש"ק ,בין השיחות והקהל כבר
סיימו לנגן ועוד רגע קמעה מתחיל הרבי בשיחה הבאה .והנה ר' משה נתלהב מדיבוריו
הקודמים של הרבי בכמיהה לגאולה ,עמד על מקומו ,וכמעט בריקוד ,התחיל לנגן הניגון
(במקומו בקהל ,ממש מול פני הרבי)" :ונזכה ונחי' ונראה ..לשני ימות המשיח ולחיי
העוה"ב( "..תפילת ובל"צ)
ניגון זה אכן לא היתה ממקור חב"די ,אך הי' שגור בפי כמה חסידים .הוא הובא ע"י ר'
שלמה שימאנאוויטש (מחותנו של ר"פ מאצ'קין) ועוד ,ניגון זה היה חביב אף אצל ר' משה,
והיה מנגנו לעיתים קרובות בקרב משפחתו וכו' .היות והרבי עשה אז "שטורעם "בענין
משיח וזירוז בואו ,התחיל ניגון ברוח זה.
הקהל (שלא הכירו הניגון כ"כ) לא השתתפו בנגינתו .גם זקני החסידים שישבו על יד
הרבי ,התפלאו במקצת ,ביניהם ר' יואל כהן שי' .אחרים אף רצו להפסיקו (שהרי שלא הי'
מתוכנן מראש ,ועוד שהרבי עומד להתחיל השיחה) .לעומתם ,חייך הרבי ואמר "נו,
מד'ארף עם ארויסהעלפ'ן"...
***
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הוו"ח ר' זלמן ע"ה קליינמאן ,סב החתן

מכתב כ"ק אדמו"ר לזקנו של החתן ,התמים ר' זלמן קליינמאן ז"ל – ע"ד ציוריו
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FREE TRANSLATION OF THE REBBE'S LETTER
(Credit: "Zalman Kleinman" pictorial album)
9 Elul 5717
By the Grace of G-d
Brooklyn,
To the young man Zalman (Kleinman), may you be well:
Shalom U'vracha (Greeting and Blessing).
An article from a periodical "Letter to the Diaspora" (in
English, dated 8 Tamuz, 5717) has just now reached me, with
illustrations by you. They impressed me specifically because they
were drawn "as is" – without embellishment and even without
artistic embellishment.
It would be desirable and also appropriate that you should
draw in this style an entire album of "Kfar Chabad" ("Chabad village" in
Israel), and not only as it is now, but also as it was when everyone
first arrived there, so that the Kfar's development can be shown.
Similarly, there is an advantage in showing the way the Kfar looks
now, since hopefully it will soon develop even further.
For if these series of illustrations will be successful, it is
worth considering having them published, either as an album
containing a series of postcards or as individual postcards. The main
point, as mentioned, is that the illustrations appear in their
simplicity, as they actually are. You should not be swayed by
anyone saying that a photograph would be suitable for the purpose
and an illustration unnecessary, for the difference is clearly
apparent between a photograph and an illustration drawn by an
artist, even one drawn realistically.
Obviously, if there are expenses paid involved in making
these illustrations, they will be paid from a special fund, including
payment for your work etc. I await your reply containing good
news about the above.
It is superfluous to add that I do not mean only the houses
and the like, but also – and primarily – illustrations of the life of the
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Kfar, from the most sublime spiritual life down to the most
mundane material life.
I am sure you have regular Torah study times for Nigleh and
for Chassidus, besides the public study-groups in which you
participate.
With blessing that you be written and sealed for a good year,
and for good news in the above subject.
***

.'ה) לפלא שאין מזכירים במכתבם אשר מר שגאל שי' נפגש עם האברך קליינמאן שי
. יש להשתדל עד"ז עתה, לא בא הנ"ל לפועל,' מאיזה סיבה שתהי,ואם אפילו
In a 1957 letter to the faculty of the
Tomchei Tmimim yeshiva in Lod, Israel – and
its associated Vocational School – the Rebbe
mentions that he heard that the famed artist
[Marc] Chagall had met with the "Kleinman
student". The Rebbe adds, that "if in fact, the
encounter had not yet taken form - it is to be
encouraged that it come to take place."
***
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R' Zalman Kleinman mentioned in a Yechidus:
Mr. Peter Kalms of England recorded his encounters with
the Rebbe over the span of a few decades – containing both public
and personal matters – in book form, entitled "Guidance from the
Rebbe".
In the written recollections of his sixth yechidus (personal
audience with the Rebbe), dated June 29th, 1975 (20 Tamuz, 5735), he
discusses with the Rebbe his daughter's plans to go to art school in
Eretz Yisroel. Among other things, the Rebbe speaks of the concern
of unknown companions at the school:
"You cannot choose who will be her companions. There
will be ten boys and ten girls in the class, and who can tell who
will be the 11th. Everyone will have an inclination to art, they are
mostly the children of painters or sculptors or those of the theatre.
There are not many who are children of businessmen. The
attitudes of these children are fortified by the homes they come
from. They are not modest, not 'Tzniusdikke' families."
Mr. Kalms asks if one can achieve a worthwhile standard in
art from home.
The Rebbe responds: "Yes. There was an exhibition recently
of frum artists: [Hendel] Lieberman, [Zalman] Kleinman. They had to
learn in those places because there was no choice. But now this
should not be the case. Perhaps they or others can teach…
Mr. Kalms then suggests another religious artist in addition,
but the Rebbe dismisses it, saying that perhaps he is not a good
pedagogue, whereas the above-mentioned are.
***

Anecdotes with the Rebbe
Organized in every detail!
R' Zalman would often marvel at the Rebbe's focus on
organizational skills, and would repeat the following to his family:
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Shortly after arriving in the States, he had written a letter to the
Rebbe. The Rebbe's letter was soon in coming, and began as
follows (- an approximate summary from the original Hebrew):
"I received your undated letter…"
R' Zalman would always highlight the Rebbe's attention to all
the details and their being organized: Daily, the Rebbe would
receive countless letters in the mail, yet here he pointed out even to
the seemingly-miniscule detail of the date or the lack thereof..

Utilize your talents..!
From as early as he could remember, R'
Zalman had a fascination with art. Growing up,
he really wanted to take it further. Then –
unlike today – the whole concept of a frum artist
was just unheard of, and was something people
were quite hesitant about. His [adoptive] zeide,
R' Nochum Shmaryahu Sassonkin, wrote to the
Rebbe, asking for his advice in the matter.
The Rebbe's response (- paraphrasing, based
R' Nochum
on R' Zalman's retelling): "He should be taken to
Shmaryahu Sassonkin art experts, to assess his artistic abilities. If he's
indeed talented, he should pursue becoming an artist. If not, he
shouldn't waste his time with it.."
These nuanced words of the Rebbe – which led him into his
career – were something R' Zalman would often repeat. As his
children recall, there were young teenagers who had recently
become frum. Being as a "frum artist" was still seen as a foreign
concept, those aspiring for art often dismissed their dreams, some of
them claiming (ignorantly), for instance, that this would only be
needed again with the advent of the times of Moshiach.
Often, he would have recently-frum girls as Shabbos guests,
just as many others in the community. If a girl had artistic talents or
leanings, the school would generally send them to him for advice.
He would quell their claims, by retelling the Rebbe's response. Of
course, some ended up not being necessarily "cut out" for art. But
some did, and as a whole – this guidance helped them center
themselves on how to approach the issue.
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,זקנו של החתן-קווים קצרים לתולדות אבי

.הרה"ח הרה"ת ר' ישעי' דענבורג ז"ל
.מתוך ספר "אלה תולדות פרץ" על ידידו הרה"ח הרה"ת ר' פרץ מאצקין ז"ל
A brief biography of the Chosson's great-grandfather, the venerated
chossid R' Yeshaya Denberg z"l. From the recent "Eleh Toldos Peretz" on the life
and times of his colleague, the mashpia R' Peretz Mochkin z"l of Montreal.
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,זקני' של הכלה-ראיון עם זכרונותיו המרתקים של אבי
הרה"ח התמים ר' שמואל צבי פוקס ז"ל
)591 '(פורסם בשבועון "כפר חב"ד" גל
A fascinating article in "Kfar Chabad" magazine (issue 592) with the
Kallah's great-grandfather, the venerated chossid R' Hershel Fox z"l,
wherein he describes life as a young bochur in the Frierdiker Rebbe's court
and later with the Rebbe.
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,)הרה"ח התמים ר' שמואל גלפערין ע"ה (סבא רבה של אם הכלה
"'כפי שמופיע ערכו בס' "ליובאוויטש וחיילי
) סקירה מרתקת על חיי המס"נ שלו- 1561 '(ראה "כפר חב"ד" גל
The venerated Chossid, Shochet and Mohel, R'
Shmuel Galperin a"h, great-great grandfather of
the Kallah, who learned in the legendary Yeshivas
Tomchei Tmimim in the town of Lubavitch. He
merited that the Rebbe Rashab was his shadchan
(matchmaker).
In a full article on his life (which
appeared in "Kfar Chabad" magazine, issue
1651, part of which appears in the sidebar
below), we find that he merited, as a bochur
still, to perform a Bris where the Rebbe Rashab served as sandek. He
was a Shochet for the Rebbeim as well.
His life was one of great self-sacrifice. As a bochur, he was
drafted into the Russo-Japanese War, and even served on the front
lines. He got married and
lived in Vitebsk, and was
later imprisoned twice for
his activities in spreading
Yiddishkeit.

~
His son, R' Shimon
Galperin,
a"h,
greatgrandfather
of
the
Kallah. He
lived
and
raised
a
Chassidishe
family with mesiras nefesh in Communist Russia and
later moved to Eretz Yisroel until his passing in 5742.
He was a son-in-law of the venerated Chossid
and Rov, quite instrumental in keeping Yiddishkeit alive in Russia,
R' Yaakov Meskalik a"h (known as "R' Yankel Zhuravitzer";
featured in this memento as well).
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הרה"ח התמים ר' יעקב זכרי' הלוי ע"ה הי"ד מסקאליק
("ר' יענקל ז'וראוויצער") – סבא רבה של אם הכלה
)506- ו506 ' שפורסם ב"כפר חב"ד" גל,(קטעים מתוך כתבה מרתקת מקורותיו
A brief selection from an article in "Kfar Chabad" magazine
(# 602, 603) about the Kallah's great-great-grandfather, the
venerated Chossid and Rov, R' Yaakov Meskalik
("Zhuravitzer") a"h, who achieved a great deal for Yiddishkeit
in Russia. He was also known as the "Mameh (=Mother) of
Tomchei Tmimim" for his great individual care for the
bochurim who had taken ill. The Frierdiker Rebbe held him in
very high regard. He perished in the Holocaust in 5698, HY"D.

BELOW:
A prominent "Mazel
Tov" in the children's
educational weekly
"Ho'Ach", on R' Yaakov's
appointment as Rov of
Zuravitz in 5671 (1911).
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לזכות הורי החתן והכלה
הרה"ת ר' יוסף יצחק וזוגתו מרת רבקה שיחיו
דענבורג ומשפחתם
הרה"ת ר' מנחם מענדל וזוגתו מרת רייזא שיחיו
רובין ומשפחתם
ולזכות זקניהם
הרה"ת ר' יהודה ליב וזוגתו מרת אסתר פרומא שיחיו
דענבורג
הרה"ת ר' ישראל אליעזר וזוגתו מרת שיינא רחל שיחיו
רובין
הרה"ת ר' שלמה וזוגתו מרת שפרה שיחיו
גלפערין
מרת שרה רייזל שתחי' קליינמאן
מרת מלכה דבורה שתחי' פוקס
לאורך ימים ושנים טובות
***
ולעילוי נשמת
סבתא רבה של הכלה
מרת רישא בת ר' אברהם אבא ע"ה פיקארסקי
נפטרה ד' מרחשון תשע"ז
ת'נ'צ'ב'ה'
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לזכות

החתן התמים הרב משה נחמן שי'
והכלה מרת חי'ה מושקא שתחי'
דענבורג
לרגל יום חתונתם בשעטומ"צ
ו' ניסן תשע"ז

~
יה"ר שיקויים בהם ברכת
כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו:
"יה"ר שיהי' בנין עדי עד
על יסודי התורה והמצוה
כפי שהם מוארים במאור שבתורה
זוהי תורת החסידות".

~
ולזכות
הוריהם וזקניהם
ומשפחותיהם שיחיו
לאורך ימים ושנים טובות

