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בעזהי"ת

פתח דבר
שלום וברכה!

לזכרון טוב ביום כללות צאצאינו החתן הת' יהודה שי' וב"ג הכלה המהוללה מ' רחל 
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 
נבג"מ  זצוקללה"ה  הגדול  רבנו  הראשון,  אבינו  אאזמו"ר,  אדמו"ר  כ"ק  הוד  של  קדשו 
זי"ע אשר סגולה יהי' לכל מילי דמיטב מנפש ועד בשר, בתוככי ידידינו אנ"ש, ה' עליהם 

יחיו, וכל מחבבי תורה יחיו".  ב)  תמונות קודש של הרבי, חלקן בפירסום ראשון.

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 
כ"ק  של  המיידית  והשלימה בהתגלותו  בגאולה האמיתית  על ראשם"  "שמחת עולם 

אדמו"ר מה"מ.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

בשמחה ובברכה

מוקיריהם ומכבדיהם

חנינא משולם הכהן ואורלי שפערלין מנחם יהושע ופייגא ראזבלום 
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התשורה בחתונת הרבי
כסלו  בי"ד  הרבי,  של  החתונה  סעודת  באמצע 
השולחנות  ליד  המסובים  שהסיבו  שעה  תרפ"ט, 
מתלמידי  לאחד  הריי"צ  הרבי  ציוה  הערוכים, 
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. 
השני,  ומצדו  זי"ע",  נבג"מ  זצוקללה"ה  הגדול  רבינו 
קטנים,  קטעים  צילומי  שלושה  נדפסו  חוץ,  כלפי 
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 
בגוכי"ק  וחתום  המזכירים  אחד  של  ידו  בכתב 
של  מכתב  כי  מודיע  הוא  בו   - הריי"צ  אדמו"ר  של 
אדמו"ר הזקן שראה לכבד בו "את כל הנוטלים חלק 
בשמחת לבבנו, מקרוב ומרחוק . . אשר סגולה יהי' 
ידידינו  בתוככי  בשר,  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  לכל 
בצד  יחיו".  תורה  מחבבי  וכל  יחיו,  עליהם  ד'  אנ"ש, 
הכתב  פתשגן  פשר  נדפסה  הגיליון,  של  השמאלי 
בו   - מזכיר  אותו  של  כתב-ידו  בצילום  זאת  אף   -
הגדול  רבינו  שלח  בגללן  הנסיבות  את  הרבי  מפרט 

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

Y

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

לידידי מו' משה נ״י שאלתי ובקשתי לעורר רוח טהרה בלבו הטה[ור] להעביר על מידותיו כמארז״ל כל המעביר 
על וכו' ולהיות מן הנעלבי[ם] ולבקש מחילה ברבים מהנגיר מו' מאיר נ״י קודם יה״כ הבע״ל [יום הכיפורים הבא 
עלינו לטובה] ולעשות זאת למעני ולמען השלו]ם] כי אין שלו' יוצא מתוך מריבה ח״ו ובפרט ממחלוקת לש״ש 
[לשם שמים] אשר רוב הצרות והתלאות הן ממחלוקת לש״ש הרחמן יצילנו ממנה ומגודל בטחוני שדברי אלה 

המועטי[ם] יחזיקו המרובי[ם] ויהיו לרצון אמרי פי ולא ישליכם אחרי גיוו ח״ו קיצרתי ואומר שלו' שלו' מאדה״ש 
[מאדון השלום] כנפש תדרשנו ד״ש [דורש שלומו] וטובתו מלונ״ח [מלב ונפש חפיצה] שניאור זלמן
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מכתבי ברכה מזמן נישואיהם 
של הורי הכלה

מברק מהרבנית חיה מושקא ע"ה לחתונת הורי הכלה שיחיו

וגדול זכות צדקה בכלל ובפר[ט] וכו'

מענה שקיבל אבי הכלה בכ"ד אדר א' תשנ"ב:
וגדול זכות צדקה כו'

ובפרט כשברי מזלו וכו'.
אזכיר עה"צ
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נתינת צדקה ביציאה מ-770
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תמוז ה'תשד"מ, בדרך לאוהל

נתינת צדקה בדרך לאוהל

לל לל
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חול המועד פסח ה'תשמ"ו
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הרבי משתתף בהלווייה בשנות הלמ"דים
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אדר ב' ה'תשמ"ט, ביציאה מהמקווה
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ללערב שבת קודש, בדרך לספרייה, עם בקבוק יין בידו הק'
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הרבי עובר לפני התיבה בביתו שברחוב פרזידנט

הרבי מגיע ל-770

לל
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הרבי מגיע ל-770
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בסיום חלוקת דולרים

בחלוקת כוס של ברכה

לל לל
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הרבי יורד במדרגות ביציאה מהמקווה
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נתינת צדקה בדרך לאוהל הק'

תשמ"ח. בדרך לאוהל הק'

לל לל
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מגיע ל-770
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בסיום תפילת שחרית

בדרך לתפילת שחרית

לללללל

ךך
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שבט ה'תש"נ
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ביציאה מתפילה ב-770
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ביציאה מתפילה ב-770
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ללקידוש לבנה, מוצאי שבת י"ג אדר ראשון ה'תשמ"ט
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ביציאה מ-770, בדרך לאוהל הק'
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בעלייה לתורה

מעניק מטבע לצדקה לתינוקת

לל לל



27 יהודה ורחל ראזבלום 

בדרך לאוהל, עם שקית הפ"נים בידו הק'

ערב ראש השנה. בדרך לאוהל, עם שקית הפ"נים בידו הק'

לל לל
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בדלת היציאה מ-770, בדרך לאוהל הק'
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לפני הכניסה למכונית

"""""סליחות, אלול תנש"א לללללללללל לללללללל ללללללל
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לפני הכניסה למכונית
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בקריאת התורה בשחרית של תשעה-באב

מחלק מטבעות צדקה לילדים, בדרך לתפילת שחרית. חול המועד פסח ה'תשמ"ח
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פורים בתחילת שנות המ"מים

כינוס ילדים בחנוכה תשמ"ט
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חשון ה'תשמ"ט, ביציאה מהמקווה
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הרבי יורד מהקומה השניה 
בביתו, עם הסידור אותו 
נוהג לתת לחתנים, על 
מנת לתתו לחתן

הרבי נוסע 
לאוהל ביום כ"ג 
אלול תשמ"ז - 
יום חתונת הורי 
הכלה. בתמונה 
נראה אבי 
הכלה כשהוא 
אוחז בידו את 
הסידור שקיבל 
מהרבי לפני 
נסיעתו.
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ראשי פרקים
מדברי ימי חיי אבי זקנה של הכלה

הרה"ח ר' יעקב מנחם מענדל הכהן ע"ה 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

איטא  שיינא  נאמען:  מוטערס 
ע"ה

פלך  דרויא  ארט:  געבורטס 
ווילנא...מקום מגורינו קריסלאווא

חצי טבת נ"ו או  געבארן אין יאר: 
נ"ז

ישראל  חיים  בית:  בני  פון  נאמען 
בני יחי', רפאל משה בני יחי'

געלערנט:  ישיבה  וועלכער  אין 
בקאוונא - בליובאוויטש - בחפץ 

חיים - בפלאטאווע - ראסטוב.

פון יאר: משנת עת"ר מלאחר בר 
מצוה

ביז יאר: [תר]ע"ג.

אצל  בליבאוויטש  נתקבלתי  בע"ג 
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 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 
נתחדש  בפריזיוו],  עצה  ע"ד  צעירים  בחורים  איזה  ש"ק 
נבג"מ  לאדמו"ר  לראסטאוו  ליסע  וצמאון  תשוקה  אצלי 
הפרעות  ומפני  הברזל,  למסילת  הלכתי  ומיד  ותיכף  זיע"א, 
ישיבת  כי  באוקריינה,  הבאנדעס  שנתרבו  הזמן  אורח  של 
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מוכרח להתעכב קרוב  פ' [..], הייתי  אז בסנאווסק  הי'  ח"ח 
נהר  הסגי  הרב  עם  יחדיו  דעה  יורה  ולמדתי  בֵהאדיץ  לשנה 

שהי' שם.

לראסטוב,  לנסוע  בדעתי  עלה  שבועות  כמה  הפסח  וקודם 
לי  הביא  ֵהבאנדעס,  מפני  אז  שהי'  הדרך  סכנת  מפני  אבל 
הפסח  לאחר  בקרמענצוג.  הפסח  חג  על  רכבת]   =] הצוג 
אתו  ליסע  עצה  לי  ונתן  ז"ל  גוטניק  מרדכי  ר'  הרב  פגשתי 
בזאלמטאנאס, ולקחתי עוד שני בחורים יחדיו, הרב מרדכי 
למדנו  ז"ל,  פאצין  יוסף  א'  ועוד  טעלעשעווסקי  יחי'  דובער 
ז"ל,  גוטניק  הרב  עם  למדנו  גם  קרובים,  זמנים  ג"כ  יחדיו 

קרוב לשנה למדנו בזלטאנאסע.

הישיבה  נעתק  הזמן  באותו  לקרעמענצוק,  בחזרה  בבואי 
לפלטאווע, בבואי לפולטאווע הרב ר' יחזקאל פייגין ז"ל לא 
קבל לי מפני הקנס שעזבתי ליבאוויץ ולמדתי בחפץ ח', או 
מכתב  שלחתי  אז,  שהי'  רעב  של  הזמן  דוחק  מפני  אפשר 
שלנו  החברותא  בהישיבה,  לי  קבל  השני  זמן  ואל  לרסטוב 
הי' אז הרב ר' אברהם דרייזין יחי' הרב יהושע קארף, והרב 

עוזיאל יחי' שו"ב.

והרב  הישיבה,  וגרש  הרס  היעווסעקציע  שנה  החצי  לאחר 
בתוכם,  לי  וג"כ  לנעוועל  הבחורים  שלח  ז"ל  פייגין  יחזקאל 
על הדרך חזרתי רגלי ובאתי לראסטוב על חג השבועות, על 

הולך  הצוג  אם  זיע"א  נבג"מ  אדמו"ר  אצלי  שאל  היחידות 
לנעוועל, איך בא הצוג לראסטוב. 

צריך  שאינני  זיע"א  אדמו"ר  לי  אמר  השבועות  חג  לאחר 
אז  הצלחתי  תו"ת,  על  משולח  לי  עשה  רק  לנעוועל,  לנסוע 
מקום  של  עיירות  מהרבה  כי  הפלגה,  דרך  על  הי'  בהנסיעה 
תו"ת  על  הנסיעה  גדולים,  סכומים  לראסטוב  נתקבל  עברי 
נסיעתי,  נמשך  ר"ה  עד  משבועות  גדולות,  בסכנות  אז  הי' 

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 
סכום  אז  הי'  זה  צארוואנצעס,  ששה  או  וחמישה  עשרים 
שליט"א,  אדמו"ר  של  אביו  של  בסיוע  ג"כ  הי'  זה  מסוים, 
זוכר אני מה שאביו זצ"ל דרש קודם הקריאה כמדומה שזה 
המאמר  ע"ד  הפסח,  קודם  בש"ק  שול,  פיוראווקא  בֵניי  הי' 
הי'  הענין  ותוכן  לבם,  הי'  החרש  קרא  ערך  בן  אליעזר  שר' 
שכמה בני אדם נעשים חרשים לענינים כאלו. וכמה אומרים 
בין  א'  פעם  בלבם.  נותנים  והכל  היו,  כבר  אלו  שהענינים 
שאדמו"ר  ושמעתי  שול  פיוראווקע  בֵאלט  בבואי  הערבים 
שליט"א למד השיעור בברכות, בענין האגדה תפלה תכלתא 

דר' יונתן,ואח"כ דרש עד"ז, תוכן הדרוש אנני זוכר.
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לי  מסרו  אבל  הפסח,  קודם  יום  לראסטוב,  בחזרה  בבואי 
תיכף מהצוג שצריך להשמר, כי בלילה עשה היעווסעקציא 
באותו  מהם.  איזה  אז  תפסו  וגם  בהישיבה,  גדולה  הריסה 
קנץ נתקבלתי לחתן אצל הרב דאושאץ ז"ל, העיר חכה עלי 

שנה שלימה עד שהבאתי סמיכת חכמים מוויטבסק

לייב  יהודה  שמרי'  ומהרב  ז"ל  נמואיטין  יהושע  מהרב 
מעדאליא ז"ל ועוד.

הסמיכות,  קבלתי  ממי  לו  שאכתוב  לי  כתב  נבג"מ  אדמו"ר 
ממלא  הייתי  אותם.  קרא  בלעניגראד  כשהייתי  שנה  לאחר 
מקום חותני שנה ומחצה. וכאשר התחילו לעשות לאט לאט 

שחיטה,  ולמדתי  לוויטעבסק  נסעתי  הרבנים,  על  עלילות 
בעיר  ונתקבלתי  לקרים  לי  שלח  זיע"א  נבג"מ  ואדמו"ר 
יאלטא - קרים - חמשה שנים, ומפני לחיצת הממשלה, כי 
א"א הי' אז לישב הרבה על מקום א', באתי לחרקוב, בצנעה 
לנו  הביאה  ההשגחה  המלחמה  בזמן  עופות,  השחיטת  הי' 
באותן  בשחיטה,  התם  עסקתי  שנים  חמשה  בקאווקאוו, 
שעזר  עד  היהדות,  עניני  בהרווחה  ממש  אז  הי'  המקומות 
יחדיו  שנבואו  השי"ת  יעזור  להצלחה,  לפה  שבאנו  השי"ת 

עם משיח צדקינו במהרה ב' אכי"ר

יעקב מ"מ הכהן שפערלין

אבי זקנה של הכלה, הרה"ח ר' יעקב מנחם מענדל ע"ה שפערלין
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