משמחת נישואין של
ישעי' וחיה מושקא
הורביץ

יום שלישי י"ב סיון ה'תשע"א
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ישעי' וחיה מושקא הורביץ
בעזהי"ת

פתח דבר
שלום וברכה!
לזכרון טוב ביום כללות צאצאינו החתן הרב מ' ישעי' הלוי שי' וב"ג הכלה
המהוללה מ' חי' מושקא תחי' ,הננו בזה לכבד את כל הנוטלים חלק בשמחת
לבבנו ,מקרוב ומרחוק ,בתשורה המוסגרת בזה .ואשר כוללת:
א( צילום מהתשורה שחולקה בחתונת כ"ק אדמו"ר מה"מ" :העתק מכתב כתב
יד קדשו של הוד כ"ק אדמו"ר אאזמו"ר ,אבינו הראשון ,רבנו הגדול זצוקללה"ה
נבג"מ זי"ע אשר סגולה יהי' לכל מילי דמיטב מנפש ועד בשר ,בתוככי ידידינו
אנ"ש ,ה' עליהם יחיו ,וכל מחבבי תורה יחיו" .ב( דבר-מלכות  -יחידות לחתנים
וכלות )האחרונה לע"ע( ,י"ז שבט ה'תשנ"ב .ג( מכתבים  -צילומי "אגרות קודש"
למשפחת החתן והכלה שיחיו .ד( מענות והגהות בכתי"ק ,חלקם בפירסום ראשון.
ה( יומן מתאריך י"ב סיון תשנ"ג .ו( דברי ימי זקן הכלה  -מתוך "ספר החסידים".
הא–ל הטוב הוא ית' יברך את כבו' ואת אנשי ביתו יחיו בתוך כלל אחב"י בברכות
מאליפות מנפש ועד בשר במיוחד בברכה שנזכה ללכת משמחה זו לשמחה
העיקרית "שמחת עולם על ראשם" בגאולה האמיתית והשלימה בהתגלותו
המיידית של כ"ק אדמו"ר מה"מ.
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
בשמחה ובברכה
מוקיריהם ומכבדיהם
חנינא משולם הכהן ואורלי שפערלין
שמואל הלוי ומרים הורביץ
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תשורה משמחת נישואין  -י"ב סיון ה'תשע"א

התשורה בחתונת הרבי
באמצע סעודת החתונה של הרבי ,בי"ד כסלו תרפ"ט ,שעה שהסיבו המסובים ליד השולחנות הערוכים,
ציוה הרבי הריי"צ לאחד מתלמידי התמימים ,לחלק בשמו ,לכל אחד ואחד מהמסובים ,תשורה מיוחדת:
גיליון שנכפל לשלושה חלקים .מצדו האחד של הגיליון נדפס צילום "תמונת הדרת-קודש .גוף כתב יד
קדשו של כ"ק אאזמו"ר .אדמו"ר אבינו הראשון .רבינו הגדול זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע" ,ומצדו השני ,כלפי
חוץ ,נדפסו שלושה צילומי קטעים קטנים ,האחד  -כתוב בלשון הקודש  -אף הוא בגוכי"ק של אדמו"ר
הזקן .השניים האחרים נכתבו ברוסית על-ידי אדם אחר.
לגיליון זה צורף גיליון נוסף שנכפל לשנים :מצד ימין נדפס צילום מכתבו של הרבי הריי"צ  -הכתוב
בכתב ידו של אחד המזכירים וחתום בגוכי"ק של אדמו"ר הריי"צ  -בו הוא מודיע כי מכתב של אדמו"ר
הזקן שראה לכבד בו "את כל הנוטלים חלק בשמחת לבבנו ,מקרוב ומרחוק  . .אשר סגולה יהי' לכל
מילי דמיטב מנפש ועד בשר ,בתוככי ידידינו אנ"ש ,ד' עליהם יחיו ,וכל מחבבי תורה יחיו" .בצד השמאלי
של הגיליון ,נדפסה פשר פתשגן הכתב  -אף זאת בצילום כתב-ידו של אותו מזכיר  -בו מפרט הרבי את
הנסיבות בגללן שלח רבינו הגדול את מכתבו הנ"ל.
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תרגום הכיתוב בתמונה השמאלית למטה  -בגוף כתב יד קודש אדמו"ר הזקן:
להרבני מו"ה מייזליש שמש ונאמן דק]הלת[ ווילנא
שלוש השורות הנוספות ,בשפה הרוסית ,נכתבו על-ידי אחר:
לאדון יהודי משה מורדוכוביץ ]בן מרדכי[ מייזליש בווילנא

בנוסף לחלוקת ה'תשורה' בעת החתונה ,שלח הרבי הריי"צ 'תשורה' זו לכמה מחסידיו ,וכלשון הרבי
באחד ממכתביו . ." :אשר כ"ק מו"ח אדמו"ר שלחו בתור מתנה לחסידים ואנ"ש בקשר עם חתונתי".

Y
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תשורה משמחת נישואין  -י"ב סיון ה'תשע"א

דבר מלכות
שיחה מ'יחידות כללית' לחתנים וכלות )האחרונה לע"ע(
 י"ז שבט ה'תשנ"בא .בהוספה על כל הברכות האמורות ,שהן שייכות )גם ובמיוחד( לחתן וכלה ,כיון שהם מתחילים חיים
חדשים ,ובונים בית חדש ,ובמילא הרי זה נעשה "דירה לו ית' בתחתונים" באופן נעלה ביותר )"אויף גאר
א גהויבענעם אופן"( ובאופן חדש )כמדובר כמה פעמים( וממילא מובן ,שיש להם שייכות בפשטות לכל
הברכות האמורות -
מתווספות עוד ברכות ,שהן מיוחדות דוקא לחתן וכלה.
ובפרט שכללות ענין החתונה קשור במיוחד עם מתן-תורה ,כפי שאומרים בברכות הנישואין "מהרה .
 .ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה כו'" ,כל החמשה קולות
הקשורים עם החמשה קולות דמתן-תורה  -שזה מוסיף עוד יותר בהצלחה ובברכה  -הן בהכנות להחתונה,
והן בהחתונה בפשטות ,ובהחתונה בפנימיות ,ובההמשך באריכות ימים ושנים טובות שלאחרי החתונה,
ובנים ובנות עוסקים בתורה ובמצוותי' ,ושיזכו לחתן בנים ובני בנים ,וכמדובר כמה פעמים.
ב .ועוד והוא העיקר  -שהיעוד ד"מהרה  . .ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים כו'" יקויים תיכף ומיד
ממש ,כך ,שכשאומרים "מהרה" הרי זה מתקיים ברגע שלאחרי רגע זה בו אנו נמצאים ]שזהו אמיתית
הענין ד"מהרה"  -ללא שום הפסק ,אלא תיכף ומיד ,ללא הוספת רגע אפילו[,
ובפשטות " -ישמע  . .בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול וכו'" )כל חמשת הקולות כמדובר כמה פעמים(
 בארצנו הקדושה ,ובירושלים עיה"ק ,בהר הקדש ,ובבית המקדש השלישי והמשולש.ועוד ועיקר ,כאמור ,תיכף ומיד ממש.
ובבואנו משבת שירה יקויים בנו "ונודה לך שיר חדש" והולכים לקבל את ה"תורה חדשה מאתי תצא",
)שכל זה קשור במיוחד עם חתן וכלה הבונים בנין חדש( ,ונזכה שכל הענינים יהיו באופן חדש ,החל מ"שיר
חדש" ,וגאולה האמיתית והשלימה באופן חדש.
ועוד ועיקר  -תיכף ומיד ממש.
ובפרט מצד הזירוז שנעשה ע"י ההוספה במעשה הצדקה ,אשר ,בודאי יוסיפו בצדקה  -החתן והכלה,
והוריהם ,המחותנים והקרובים ,כמנהג ישראל לתת לצדקה בקשר לחתונה ,ובפרט החתן והכלה וכל
השייכים אליהם.
שלאמיתתו של דבר  -כל יהודי ,וכל בני ישראל ,שייכים לכל חתן וכלה ,שכן ,מצד האהבת-ישראל הרי
כולם הם "כאיש אחד בלב אחד".
ותיכף ומיד ממש  -נלך לקבל "תורה אחת" מ"הוי' אחד"  -בארץ אחת ובעיר אחת ,ועד לקדש-הקדשים.
ועוד ועיקר  -תיכף ומיד ממש.
ותיכף ומיד ממש.

Y
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מכתבים
צילומי "אגרות קודש" ומברקים למשפחת החתן והכלה שיחיו

מכתב הרבי בקשר עם האפשערעניש של החתן

מכתב הרבי בקשר עם הולדת הכלה
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תשורה משמחת נישואין  -י"ב סיון ה'תשע"א

מכתבי ברכה מזמן נישואיהם של הורי החתן והכלה

מברק מהרבנית חיה מושקא ע"ה לחתונת הורי הכלה שיחיו
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מענות והגהות בכתי"ק
צילומי מענות בכתי"ק והגהות על מכתבים כלליים
מענה כ"ק אדמו"ר מה"מ להורי
הכלה על תרומתם בסך  470דולר -
בגימטריה שם הרבנית חיה מושקא -
לעילוי נשמת הרבנית
"וגדול זכות צדקה בכלל ובפרט וכו'"

מכתב משנת תשי"ב לערך,
על תוכנית של מוסד חב"די
לשתוף פעולה עם עניין הקשור לציונות:
שלום וברכה:
במענה על שאלתו בענין הקופסאות,
הנה באמת יוצא אני בזה מגדרי ,ותמה אני א( אשר
נכנסו אפילו בגדר ספק בשאלה פשוטה כזו ,ב(
כתיבתו שלא לפי הסדר ,כי השאלה היתה צריכה לבא
בשם הנהלת הישיבה .וידוע מכבר ,שאין לי רצון וגם
לא זמן להיכנס לענינים של פוליטיקה.
אבל כדי להמנע מפירצה ,מוסג"פ המענה שלי של
השאלה אף שבאה שלא בסדר.
ובזה נראה במוחש דיוק מארז"ל )סנה' קג ,א .ועיי"ש
חידושי אגד'( ספק נדה .ואף דספקא דאורייתא
לחומרא )וי"א שזהו דין תורה(  -מסנ"פ במדינתו לפנים
על עניני הפרט  -פשוט הי' בעיני כת"ר ,ודררא דממונא
בענין שהוא היפך רצון ופקודת נשיאנו הק' )עי' מבוא
לקונ' ומעין ע' מו ואילך( ובפרסום גדול  -וכבר הותר
הדבר לגמרי בעיניו .אלא שיחיד מפריע בעדו ,ובמילא
הוכרח לשאול חוו"ד ניו יארק .וזהו בהתחלת הפגישה
מקרוב עם אנשי מגורם .ומה יהי' לאחר יב"ח?
קונט' סמוכים לעד ]תר"פ[ נשלח לו בחבילה בפ"ע.
על שאר שאלותיו אענה בל"נ לכשאפנה במקצת,
עכ"פ.
בברכה
מ .שניאורסאהן
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כתי"ק מאגרת הרבי ב
לרב
אברהם חיים נאה
ס
)המכתב המלא נדפס
באג"ק חלק ה' עמ' קי(
נ.ב.
ת
ה( נוסף לשיעור אכילת
פרס שהובאו בהערותיי
ת
בסוף רשימות על מגילת
איכה )ע' סא ,הערה
ב-ג( מצאתי עתה בס'
ויעש אברהם )להרה"צ
,
תנו,
מטשעכאנאוו( ע'
שלפי ששיער הוא :ה'
ושליש ,ב' וב' שלישים ,או
ב' מינוט.
ו( נזדמן לי מש"כ
ואף
בהמודיע מערחה"ס ,ף
הדרוש,
שאין משיבין על
,
יש להעיר במה שתמה
שבשו"ע או"ח סתרכ"ה
אין בו הלכה  (1גם סת"ל
עד"ז הוא (2 .בסתרכ"ה
כללות
י"ל שההלכה היא
ת
המצוה דישיבה בסוכה אלא שכתבה בל' הכתוב ,ובזה מיושב בניחותא התחלת סתרל"ט :כיצד מצות ישיבה
בסוכה .או י"ל שצ"ל בשו"ע ג"כ התיבות למען ידעו  -וזהו ג"כ הלכה ,אשר )עכ"פ לכתחלה( צ"ל הידיעה
שיושב בסוכה כו' וכמו שהאריך הב"ח ,מג"א ,פרמ"ג ,שו"ע אדה"ז וכו' ]כי לפי ביאור כת"ר ב,,המודיע"
חסר בשו"ע העיקר אשר צ"ל הידיעה[  -אלא שאח"ז בא מדפיס שלא למד כל צרכו ,ומהחסרון ידיעה,
רצה למעט בטרחתו ע"י קיצור ל' הכתוב ,והשמיט התיבות למען ידעו דורותיכם .וראי' חזקה להנ"ל אשר
בשו"ע  -צ"ל התיבות למען ידעו  -כי בטור ובשו"ע אדה"ז נמצאו ,אף שגם הם לא הביאו את כל הכתוב.
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הגהות בכתי"ק על מכתב כללי לחודש תשרי תשמ"ח
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הגהות בכתי"ק על קובץ
ללימוד משניות לעילוי
נשמת הרבנית חיה
מושקא ע"ה
הקובץ יצא לאור בשנת
תשנ"ב ,ובטעות נדפס
"חמישים ואחת" .הרבי
סימן בעיגול את המילה
"אחת" וסימן סימן שאלה
וקריאה ,וכתב :מהיר,
והוסיף :לתקן בחותם גומי
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לעסקני
י
הגהות בכתי"ק על מכתב
הציבור ,חובבי תורה
ז
ה'תשי"ז
טו"ב אלול
.
הקודם.
פיענוח המכתב שבעמוד
ר
אדמו"ר
בהגהה שניה הוסיף כ"ק
ו
והכנסנו
מה"מ עוד מילים ספורות,
.
ריבוע.
אותם כאן בחצאי
ת
באגרות
המכתב בשלימותו נדפס
קודש חט"ו ע' ב
תכב
ב"ה ,טו"ב אלול ,ה'תשי"ז
ברוקלין ,נ.י.
לכבוד עסקני הציבור ,חובבי תורה ונדיבי עם ה''
ה' עליהם יחיו
שלום רב וברכה!
הייאר ,דעם אכצנטן טאג )ח"י( אלול ,ווערט זעכציק
"תומכי
יאר זינט עס איז געגרינדעט געווארן די ישיבה
י
דער
תמימים"-ליובאוויטש ,דורך כ"ק אדמו"ר הרש"ב ,ר
זי"ע
פאטער פון כ"ק מו"ח אדמו"ר  -זצוקללה"ה נבג"מ ע
דעם
די ישיבה איז געגרינדעט געווארן אין
ם
פון
ליכטיקען טאג פון ח"י אלול ,דעם געבורטסטאג ן
דער
די צוויי מאורות הגדולים ,דער בעל שם טוב און ר
דורכדעם
אלטער רבי דער בעל התניא והשלחן ערוך.
ם
איז אויך אנגעצייכנט געווארען די אייגנארטיקייט פוןן
תורה
ה
די ישיבות תומכי תמימים :צו פארשפרייטען
יראת
תמימה ,נגלה און פנימיות ,דורכגעדרונגען מיט ת
אהבת-ישראל,
,
השם און אהבת השם ,מסירות-נפש און
פארן
ן
מיט אן אינערלעכען אחריות געפיל פארן כלל און
פרט.
גולה אחר גולה ,איין גלות נאכן צווייטען ,האבען די ישיבות תומכי תמימים
דורכגעמאכט ,אין מערערע ערטער אין רוסלאנד אליין ,ארץ ישראל ]ת"ו[,
פולין ,לעטלאנד ,ביז די השגחה עליונה האט איבערגעפלאנצט די צענטראלע
ישיבה אין אמעריקא מיט זיבעצען יאר צוריק.
אבער  -שם ביתו .אומעטום האט מען אויפגעשטעלט די תומכי-
תמימים'דיקע ד' אמות של תורה און ד' אמות של תפלה .איבעראל האט די
ישיבה אפגעהיט איר אייגנארטיקייט און דערפילט איר צוועק און אויפגאבע
מיט מסירות-נפש.
די טיפע ווארצלען וואס זי האט פארפלאנצט האבען געבראכט פירות און
פירי-פירות און אויפגעהאלטען אידישקייט וואו זיי האבען זיך נאר געפונען,
אין סאוויעטן רוסלאנד ווי אין אנדערע טיילען פון דער וועלט .און די תלמידים
פון די ליובאוויטשער ישיבות ,די "תמימים" זיינען היינט צו טאג פון די גרעסטע
שעפערישע כוחות אויפן געביט פון החזקת התורה וקיום המצות בכלל ,און אין
חינוך הכשר בפרט :אין אמעריקא ,ארץ ישראל ,קאנאדא ,אירופא ,מאראקא,
אויסטראליע א.א.וו.
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ליידער און צום גרעסטן באדויערן איז די ווייטערע אנטוויקלונג און
אויסשפרייטונג פון די ליובאוויטשער ישיבות און זייער לעבנס-וויכטיקע
ארבעט שטארק באשווערט פון א לאסט חובות און דעפיציטן .און דארום
ווענדעט זיך הנהלת "תומכי תמימים" מיט א הילף'ס רוף צו אחינו בני ישראל
נאך זייער דרינגענדע שטיצע ,און זיכער וועט זיך דער ברייטער אמעריקאנער
אידישער עולם הארציק אפרופן אויף דעם הילפס רוף ,בפרט אין די איצטיקע
טעג פון רחמים ,און העלפן ניט נאר אפווישען די אלטע דעפיציטען ,נאר
אויך שאפען א פינאנציעלען באזיס פאר איר וואקסענדער ארבעט אין דער
צוקונפט.
און גרויס איז דער זכות פון נעמען אן אנטייל און ווערן א שותף אין דער
אויפהאלטונג און פארברייטערונג פון "תומכי תמימים" אויף צו באקומען די
ברכות פון אויבערשטן אין ]אלעם[ וואס מען נויטיגט זיך ]בגשמיות וברוחניות[.
בברכת כתיבה וחתימה טובה
לשנה טובה ומתוקה,
]מ .שניאורסאהן[
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מכתב שנשלח אל הרבי ממשרדי הרב הראשי לצבא ארצות הברית,
בקשר לשבע מצוות בני נח .בעמוד הבא :מענה הרבי למכתב זה.
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מענה כ"ק אדמו"ר מה"מ למכתב בעמוד הקודם
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יומן מיום שלישי י"ב סיון
 יום החתונה  -שנת תשנ"גיום שלישי י"ב סיון הי' תהא שנת נפלאות גדולות!
לכבוד ידידי הת'...
תות"ל מגדה"ע אה"ק ת"ו
הנני שמח לדווח לך כדבר יום ביומו דיווח מלא ומפורט מכל מה שהתרחש היום בבית משיח .770
גם היום זכינו לצאת כ"ק אד"ש מה"מ לתפילות מנחה ומעריב .לפנה"צ ב 770-הכל כרגיל .מנין גומר ,מנין מתחיל,
משוחחים איש לרעהו ,לפתע כולם קופצים למקום אחד וברגע אחד ואינך זקוק להסברים שכעת מנחה נאו! השעה 1:25
לערך .בתוך דק' הביפר מצפצף וכולם מגיעים בזריזות לבית ה' לקבל פני משיח .לאחר כ 10-דק' נכנס כ"ק אד"ש מה"מ
לחדר התפילות .הציבור מנגן יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד! ביחד עם התזמורת ומיד מתחילים אשרי.
באמצע קדיש בתרא ניכרת תזוזה בוילון ולאחר איש"ר הוילון נפתח וכ"ק אד"ש מה"מ נגלה אל הקהל ,מביט לשמאלו
לעבר הש"ץ עונה על ה'אמנים' ,מביט יותר לשמאלו לעבר הבמה וחוזר להביט לקהל זוקף מעט את קומתו ומביט למטה.
מיד לאחר סיום הקדיש פורץ הקהל בניגון יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד! כ"ק אד"ש מה"מ מביט לקהל
ממולו ,מנענע קלות בראשו הק' .העומדים למטה אחזו כוסיות לחיים לרגל י"ב סיון וכ"ק אד"ש מה"מ הניד להם קלות
בראשו לאות לחיים )אלו שהבחינו יותר מספרים שבאותו הרגע הי' נראה שמלמל 'לחיים ולברכה'( כ"ק אד"ש מה"מ מביט
שוב לשמאלו וחוזר להביט למולו מתקרב למרפסת וחוזר כמקודם מביט לימינו )להעומדים ע"ג בימת ההתועדות  -בחצי
השני של ביהכנ"ס( למשך כמה שניות ומפנה קלות מבטו להריל"ג כפעמיים )הי' נראה התנועה של סימון לסגירת הוילון
שלא כרגיל( וממשיך לנענע קלות בראשו במשך סגירת הוילון .משך הגילוי הי'  1:20דק'.
השלמה ליחידות שלאחר מנחה י"א סיון :כפי ששמעתי עוד פרטים שהיו גם חיוכים מכ"ק אד"ש מה"מ לכמה מהעוברים
ועל הידוע להמרא דאתרא דב"ב כשעבר חייך כ"ק אד"ש מה"מ חיוך רחב וגדול .כשעבר הרב ביסצריצקי מצפת חייך לו
כ"ק אד"ש מה"מ .כמו כן לחיים ברוך הלברשטאם חייך כ"ק אד"ש מה"מ ,וכן היו ילדים שחייך להם כ"ק אד"ש מה"מ.
כשעבר ר' דוד נחשון צעק יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד! וכ"ק אד"ש מה"מ ענה אמן!
בשעה  8:30התקיימה חופה מול חלון חדרו הק' .להעיר שבכל יום מתחילת השבוע התקיימה חופה .הפעם בעלי
השמחה מצד החתן גורארי'ה מקנדה ומצד הכלה ח.ב .הלברשטאם מקראון הייטס .לחתונה הגיע קבוצה של פולישער'ס
שנכחו גם בשירת 'יחי' במעריב
מעריב :בשעה  9:15נודע על צאת כ"ק אד"ש מה"מ לתפילת מעריב .מיד הקהל רץ ומסתדר על מקומו 770 ,הי' מלא
יותר מבמנחה )כרגיל במעריב( .כשנכנס כ"ק אד"ש מה"מ לאחר  10דק' ,ניגנו יחי בליווי התזמורת ומיד הש"ץ התחיל
'והוא רחום'; לקראת סיום קדיש בתרא הוזז הוילון וכ"ק אד"ש מה"מ נגלה אל הקהל ומיד מביט לשמאלו וסוקר את כל
צד שמאלו עד הבמה )שע"ג עומד האורגן( תוך כדי שנשען לאחוריו וחוזר להביט לקהל ממולו ,עונה על האמנ'ס דסיום
הקדיש ,מביט לרגע לעבר ידיו ולאחר הקדיש פורץ הקהל כאחד בשירה אדירה יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם
ועד! כ"ק אד"ש מה"מ מביט לקהל למולו למטה בשורה הראשונה ,מול המרפסת עמדו כמה שהרימו כוסיות לחיים כ"ק
אד"ש הביט עליהם והניד בראשו לאות לחיים התקרב למרפסת למשך שניות וחזר כמקודם מביט למרכז הקהל ומרים
מבטו ישר למולו מביט שוב על הבודדים שמחזיקים את הכוסיות לחיים מביט על כל אחד ומניד בראשו הק' לאות 'לחיים',
כך שמביט על עוד אחד לכמה שניות ומניד בראשו; קרב שוב למרפסת ומביט להעומדים למטה מרים מבטו למולו מניד
בראשו כפעמיים ומפנה מבטו להריל"ג כסימון לסגירת הוילון .משך הגילוי הי'  1:35דק'.
בשעה  ,9:45מיד לאחר מעריב ,עלה כ"ק אד"ש מה"מ למרפסת שבגג  770וערך קידוש לבנה .בחוץ למטה עמדו הת'
וניגנו :יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד!
בברכת בשו"ט והתגלות נאו! 770
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קורות חיי הרה"ח
ר' יעקב מנחם מענדל הכהן שפערלין
בשנת תשכ"ג ,בה מלאו ק"ן שנה להסתלקות כ"ק אדמו"ר הזקן ,הורה הרבי להכין "ספר חסידים" .כל חסיד נדרש למלאות גלויה עם פרטי
קורות חייו .לפנינו הכרטיס שמילא אבי זקנה של הכלה ,הרה"ח ר' יעקב מנחם מענדל הכהן שפערלין

ב"ה
נאמען :יעקב מ"מ הכהן
פאמיליע נאמען :שפערלין
פאטערס נאמען :רפאל משה ז"ל
מוטערס נאמען :שיינא איטא ע"ה
געבורטס ארט :דרויא פלך ווילנא...מקום מגורינו קריסלאווא
געבארן אין יאר :חצי טבת נ"ו או נ"ז
נאמען פון בני בית :חיים ישראל בני יחי' ,רפאל משה בני יחי'
אין וועלכער ישיבה געלערנט :בקאוונא  -בליובאוויטש  -בחפץ
חיים  -בפלאטאווע  -ראסטוב.
פון יאר :משנת עת"ר מלאחר בר מצוה
ביז יאר] :תר[ע"ג.
בע"ג נתקבלתי בליבאוויטש אצל ה' ר' יהושע ארש במחלקה
הגדולה זמן א' ,אצל ה' ר' שמואל בארישאווער שנה ,בשצעדרין שנה.
ואח"כ התחילו הפריזיווין של שמונה עשר שנים ולא באתי באולם הגדול
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הנק' ]זאל[ ,לאחר שנה של שצעדרין התחילו הפריזיווין של צמיחים בן
יח' שנה.
לאחר החירות ע"י התחברות חברים שלמדו ג"כ בליובאוויץ ונסעתי
אתם לישיבת חפץ ח' לאחר פטירת אדמו"ר נבג"מ זיע"א בשנת פ' ]ג'
פעמים הייתי אצלו על יחידות ,ב' פעמים בליובאוויץ פעם א' בזאלשע על
הדאצע ,הלכנו ברגלים על ש"ק איזה בחורים צעירים ע"ד עצה בפריזיוו[,
נתחדש אצלי תשוקה וצמאון ליסע לראסטאוו לאדמו"ר נבג"מ זיע"א,
ותיכף ומיד הלכתי למסילת הברזל ,ומפני הפרעות של אורח הזמן
שנתרבו הבאנדעס באוקריינה ,כי ישיבת ח"ח הי' אז בסנאווסק פ' ],[..
בהאדיץ ולמדתי יורה דעה יחדיו עם
הייתי מוכרח להתעכב קרוב לשנה ֵ
הרב הסגי נהר שהי' שם.
וקודם הפסח כמה שבועות עלה בדעתי לנסוע לראסטוב ,אבל מפני
סכנת הדרך שהי' אז מפני ֵהבאנדעס ,הביא לי הצוג ]= רכבת[ על חג
הפסח בקרמענצוג .לאחר הפסח פגשתי הרב ר' מרדכי גוטניק ז"ל ונתן
לי עצה ליסע אתו בזאלמטאנאס ,ולקחתי עוד שני בחורים יחדיו ,הרב
מרדכי דובער יחי' טעלעשעווסקי ועוד א' יוסף פאצין ז"ל ,למדנו יחדיו
ג"כ זמנים קרובים ,גם למדנו עם הרב גוטניק ז"ל ,קרוב לשנה למדנו
בזלטאנאסע.
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נעשים חרשים לענינים כאלו .וכמה אומרים שהענינים אלו כבר היו,
באלט פיוראווקע שול
והכל נותנים בלבם .פעם א' בין הערבים בבואי ֵ
ושמעתי שאדמו"ר שליט"א למד השיעור בברכות ,בענין האגדה תפלה
תכלתא דר' יונתן,ואח"כ דרש עד"ז ,תוכן הדרוש אנני זוכר.
בבואי בחזרה לראסטוב ,יום קודם הפסח ,אבל מסרו לי תיכף מהצוג
שצריך להשמר ,כי בלילה עשה היעווסעקציא הריסה גדולה בהישיבה,
וגם תפסו אז איזה מהם .באותו קנץ נתקבלתי לחתן אצל הרב דאושאץ
ז"ל ,העיר חכה עלי שנה שלימה עד שהבאתי סמיכת חכמים מוויטבסק
מהרב יהושע נמואיטין ז"ל ומהרב שמרי' יהודה לייב מעדאליא ז"ל ועוד.
אדמו"ר נבג"מ כתב לי שאכתוב לו ממי קבלתי הסמיכות ,לאחר שנה
כשהייתי בלעניגראד קרא אותם .הייתי ממלא מקום חותני שנה ומחצה.
וכאשר התחילו לעשות לאט לאט עלילות על הרבנים ,נסעתי
לוויטעבסק ולמדתי שחיטה ,ואדמו"ר נבג"מ זיע"א שלח לי לקרים
ונתקבלתי בעיר יאלטא  -קרים  -חמשה שנים ,ומפני לחיצת הממשלה ,כי
א"א הי' אז לישב הרבה על מקום א' ,באתי לחרקוב ,בצנעה הי' השחיטת
עופות ,בזמן המלחמה ההשגחה הביאה לנו בקאווקאוו ,חמשה שנים
עסקתי התם בשחיטה ,באותן המקומות הי' אז ממש בהרווחה עניני
היהדות ,עד שעזר השי"ת שבאנו לפה להצלחה ,יעזור השי"ת שנבואו
יחדיו עם משיח צדקינו במהרה ב' אכי"ר

בבואי בחזרה לקרעמענצוק ,באותו הזמן נעתק הישיבה לפלטאווע,
בבואי לפולטאווע הרב ר' יחזקאל פייגין ז"ל לא קבל לי מפני הקנס
שעזבתי ליבאוויץ ולמדתי בחפץ ח' ,או אפשר מפני דוחק הזמן של
רעב שהי' אז ,שלחתי מכתב לרסטוב ואל זמן השני קבל לי בהישיבה,
החברותא שלנו הי' אז הרב ר' אברהם דרייזין יחי' הרב יהושע קארף,
והרב עוזיאל יחי' שו"ב.
לאחר החצי שנה היעווסעקציע הרס וגרש הישיבה ,והרב יחזקאל
פייגין ז"ל שלח הבחורים לנעוועל וג"כ לי בתוכם ,על הדרך חזרתי רגלי
ובאתי לראסטוב על חג השבועות ,על היחידות שאל אצלי אדמו"ר
נבג"מ זיע"א אם הצוג הולך לנעוועל ,איך בא הצוג לראסטוב.
לאחר חג השבועות אמר לי אדמו"ר זיע"א שאינני צריך לנסוע
לנעוועל ,רק עשה לי משולח על תו"ת ,הצלחתי אז בהנסיעה הי' על דרך
הפלגה ,כי מהרבה עיירות של מקום עברי נתקבל לראסטוב סכומים
גדולים ,הנסיעה על תו"ת הי' אז בסכנות גדולות ,משבועות עד ר"ה
נמשך נסיעתי ,בקרתי הרבה עיירות עד האמעל ועד בכלל.
איזה זמן קודם הפסח של אותו שנה שלח לי הרב ר' יחזקאל פייגין
לקאטארינאסלאוו הנק' )זאפאראזע( לאסוף על תו"ת כי המצב הי' אז
דחוק מאוד ,אספתי אז באיזה שבועות בערך עשרים וחמישה או ששה
צארוואנצעס ,זה הי' אז סכום מסוים ,זה הי' ג"כ בסיוע של אביו של
אדמו"ר שליט"א ,זוכר אני מה שאביו זצ"ל דרש קודם הקריאה כמדומה
שזה הי' בנֵ יי פיוראווקא שול ,בש"ק קודם הפסח ,ע"ד המאמר שר' יעקב מ"מ הכהן שפערלין
אליעזר בן ערך קרא החרש הי' לבם ,ותוכן הענין הי' שכמה בני אדם
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סב הכלה ,הרה"ח ר' יעקב מנחם מענדל ע"ה שפערלין
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,ufzk
wha hukv whgah ohn,v i,jv
whj, teaun vhj wn vkkuvnv vkfvu
.hcruv
m"nuygac ovhtuahb kdrk
t"ga,wv iuhx c"h hahka ouh


hsh-kg xpsb
ovhruv

hukv ktuna wr ,"vrv j"vrv
uhjha ohrn ,rn u,duzu
.hcruv
ivfv okuan tbhbj wr ,"vrv j"vrv
uhjha hkrut ,rn u,duzu
ihkrgpa
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