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בעזהי"ת

פתח�דבר
שלום וברכה!

הכלה  וב"ג  שי'  הכהן  ישראל  חיים  הת'  החתן  צאצאינו  כללות  ביום  טוב  לזכרון 
המהוללה מ' רבקה 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 
ה'  אנ"ש,  ידידינו  בתוככי  בשר,  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  לכל  יהי'  סגולה  אשר  זי"ע 
עליהם יחיו, וכל מחבבי תורה יחיו".  ב( תמונות החתן והכלה שיחיו עוברים אצל הרבי 
בחלוקת דולרים לברכה.   ג( מכתבים - צילומי "אגרות קודש" למשפחת החתן והכלה 
שיחיו. ד( מענות והגהות בכתי"ק, חלקם בפירסום ראשון. ה( מכתבי איחולי מזל טוב 

מהרבנית חנה. ו( 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 
"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

יחיאל יוסף וחנה צייטלין חנינא משולם הכהן ואורלי שפערלין 
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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. 
רבינו הגדול זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע", ומצדו השני, 
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 
אנ"ש, ד' עליהם יחיו, וכל מחבבי תורה יחיו". בצד 
הכתב  פתשגן  פשר  נדפסה  הגיליון,  של  השמאלי 
בו   - מזכיר  אותו  של  כתב-ידו  בצילום  זאת  אף   -
מפרט הרבי את הנסיבות בגללן שלח רבינו הגדול 

את מכתבו הנ"ל.
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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

 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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תמונות�החתן�והכלה�אצל�הרבי
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�מכתבי�ברכה�מזמן�נישואיהם�
של�הורי�החתן�והכלה

מברק מהרבנית חיה מושקא ע"ה לחתונת הורי החתן שיחיו

וגדול זכות צדקה בכלל ובפר]ט[ וכו'

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

ובפרט כשברי מזלו וכו'.
אזכיר עה"צ
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אגרת�כ"ק�אדמו"ר�מהוריי"צ�נ"ע

ב"ה. כ"ב מנ"א תרפ"ח. ריגא.

כבוד ידידי וו"ח אי"א מוהר"ר 
אברהם שי', שו"ב

שלום וברכה.

על ידי ידידנו ש"ב הנכבד וו"ח 
אי"א מוה"ר עזריאל זעליג שי' 
סלאנים נודעתי כי עוסק הוא 
בלימוד ברבים בשיעור קבוע. 
ובלימוד דא"ח בש"ק, ואתענג 
במאד על זה. ובגלל הדבר הזה 
יעזור לו ה]שי"ת[ בכל טוב 
מנפש ועד בשר.

והנני שולח את ברכתי לגיסו 
הנכבד ר' איסר שי' יפה כי 
ימלא השי"ת משאלות לבבו 
לטובה ולברכה בגו"ר.

הדו"ש ומברכם

יוסף יצחק
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מענות�מהרבי�על�שאלות�שנשאלו�על�שיחות�ומאמרים

מענה הרבי להרה"ח ר' יוסף 
וולדמן, עש"ק שמיני, מבה"ח אייר 
תשל"ה, על הפירוש רש"י שיבאר 
בהתוועדות.

)יא, ח( ד"ה ובנבלתם – שלא ביאר 
גם לא ברמז רש"י הענין דקרבן 
כבכל מפרשי רש"י, שהוא עיקרי 
ונפ"מ בפשוטו

מענה הרבי לשאלה על הנתבאר 
בהתוועדות ש"פ תולדות תשמ"א, 
במאמר הזהר על הפסוק ויגדלו 
הנערים, שזה הי' גם ברחניות, 
דאברהם גרים לון לאתגדלא וכו', 
ושהוא הצליח בזה יותר מביצחק, 
לפי שאליו הי' ההבטחה כי 
ידעתיו למען אשר יצוה וגו'. ושאל 
שלכאורה לפי זה צריכים להבין 
למה קצר הקב"ה ה' שנים משנותיו 
של אברהם כדי שלא יראה את 
עשו יוצא לתרבות רעה, הלא אם 
הי' חי אז הוה זכותיה מסייע לון 
לאסגאה?

ה"ז ]= הרי זה[ זכותי' דבו"ד ]= 
דבשר ודם[ – מוגבל –

ובפרט כשצריך להתגבר על בחירת 
המקבל.

ועפ"ז ]= ועל פי זה[ מתורץ קלאץ 
קושיא )שכמובן איש לא הקשה( 
דישמעאל משך זמן לא התנהג 
כדבעי ורק אח"כ ]= אחר כך[ עשה 
תשובה )רש"י כה, ט(.
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 בהתוועדות ש"פ פנחס תשכ"ח, נתבאר פרש"י ד"ה והוא לא הי' גו' )פנחס כז, ג( 
 הטעם שבנות צלפחד הדגישו שאביהן בחטאו לבד מת, ולא פירטו את העוון, הוא מצד כיבוד אב. 

 )השיחה בשלימותה נדפסה בלקו"ש ח"ח ע' 1717 ואילך(. בהמשך להתוועדות 
שאלו כמה אנשים שאלות על הנאמר, והרבי הואיל לענות ע"ז )וחלקם שולבו בלקו"ש שם( כדלהלן:

שאלה, הרי סוף כל סוף קראו לאביהן חוטא?

לא חידשו בזה כ"א ]= כי אם[ שהי' זה חטאו, כי 1( 
סתם המתים אז – היינו בחטא וגזרת מרגלים ב( מרש"י 

)שמות ל, טז( משמע דלא היו מתים אז כ"א ע"י חטא

שאלה, איך אפשר לומר שהמעפילים מסרו נפשם, 
בשעה שמשה רבינו אמר להם דברים ברורים, אל 

תעלו גו'?

כך מפורש בקרא ומס"נ ביותר – כטענתו שידעו 
שהעמלקי גו'.

שאלה, איך עלו המעפילים להר והרי העמלקי יושב 
בהר, ואין סומכין על הנס?

מכ"ז ]= מכל זה[ ראי' רק שיש בזה חטא  - וכמפורש 
בחטאו.

בשם הבעש"ט ראיתי כי אף שאמרוו חטאנו, אבל 
באמת לא הכירו חטאתם, אלא "אשר אמר ה' כי 

חטאנו", ובעיני ה' זהו נחשב לחטא ולכן הננו ועלינו 
מיד ואין זה תשובה העשויה להתקבל לפי שלא הייתה 

חרטה בזה.

ב"ס' הבעש"ט" לא מצאתיו 

המדובר בנוגע לפרש"י – ע"ד הפשט

כ"ז היפך פרש"י )יד, ט( דאליבי' קיימינן.
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שאלות נוספות שנשאלו על ביאור הרבי בהתוועדות ש"פ פנחס תשכ"ח הנ"ל
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מענה על שיחת ש"פ תרומה תשמ"ו, ושולב בהתוועדויות תשמ"ו ח"ב ע' 599
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מענות על שיחת ש"פ תשא תשמ"ז, ושולבו בהתוועדויות תשמ"ז ח"ב ע' 884-5
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הערות הרבי לשיחת כ"א תמוז 
תשכ"א, השיחה נדפסה במקור 
באנגלית ואחר-כך  תורגמה ללה"ק, 
בהוספת מראי מקומות. השיחה 
בשלימותה נדפסה בתורת מנחם 
תשכ"א ח"ג ע' 145 ואילך
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הערות הרבי לקונטרס בד קודש – מהדורת תשכ"ד. ההערות נדפסו בקונטרס, בעמוד 25

"קונטרס בד קודש", הוא מכתב שכתב אדמו"ר האמצעי לשר פלך וויטעבסק ברוסיה, בקשר למאסרו. ובהערה האחרונה בכתי"ק זה, 
 כותב הרבי: השרים הגדולים : להעיר מהא דגם עליהם מברכים כו' )מג"א לשו"ע או"ח סרכ"ד סק"ה(, והא דלא הביאו כאן, י"ל שהוא 

1( מפני שברכתם בלא שם ומלכות. 2 ועיקר - כיון דאדה"ז לא הביאו בסדר ברה"נ שלו )פי"ג ס"ט( משמע )לכאורה( דלא ס"ל.
קונטרס זה יצא בשנת תשכ"ד לפני רצח נשיא ארה"ב, קנדי, ובמוצאי שבת שאחריו - במענה לשאלתו של הרב יוסף וויינברג אם לדבר 

על כך בשיעורו השבועי, אמר הרבי שבאם בשאר השידורים עושים זאת, שגם הוא יתייחס לזה, וידבר על כך שלכל מדינה יש שר 
למעלה, ובוודאי למעצמה כמו ארה"ב. והוסיף הרבי, שידבר גם אודות הקונטרס 'בד קודש' שיצא לאחרונה, ושידגיש את ההערה האחרונה 

שהוסיף הרבי אודות 'השרים הגדולים' )ראה בכל הנ"ל - "בית משיח" גיליון 175(.
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לוח התיקון לאחד הקונטרסים
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הגהות הרבי על נוסח הקול קורא דשלהי ניסן תש"נ
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מענות והגהות הרבי על המאמר ד"ה אני לדודי תשמ"ו – נדפס בסה"מ מלוקט חלק א' ע' תסז ואילך.
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ב"ה. יום ו' עש"ק י' מ. אב. 
תשט"ו

ברוקלין נ.י.

כבוד הרב הנכבד מו"ה נ. 
יוניק נ"י

ע"ש רעיתו הנכבדה תחי' 
וכל ב"ב יחיו

שלום וברכה!

איך דיינק אייך פאר אייער 
מודיע זיין מיר אייער גוטע 
נייס, ת"ל בעד כל החסדים.

מז"ט אייך פאר דער חתונה 
פון אייער זון מאיר יחי', ג"ג 
איר זאלט האבען נחת פון 
אים און פון אלע אייערע 
קינדער בכל הפרטים וויא 
איר וואנשט זיך אליין.

בברכת כל טוב אסיים

דו"ש וטובכם

חנה שניאורסאהן

מכתבי�הרבנית�הצדקנית�מרת�חנה�
שניאורסאהן�ע"ה�להרה"ח�ר'�נפתלי�יוניק�ע"ה
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ב"ה. יום ה' א' שבט. תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

להרב הנכבד נפתלי ורעיתו 
הנכבדה תחי'

להחתן כלה המהוללים ולכל 
המחותנים יחיו

שלום וברכה!

מז"ט יתן ה' שהזיוג יעלה 
יפה ויחיו חיים מאושרים 
חיים טובים בגשמיות 
ורוחניות, וההורים יקבלו 
נחת מהם בתוך יתר בניהם.

דו"ש והצלחתכם

חנה שניאורסאהן
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בעת חלוקת ד' מינים - ערב סוכות ה'תשמ"ח
בתמונה למטה: הרבי מדבר עם המזכיר, הרה"ח ר' יהודה לייב שי' גרונר, ומבקשו להביא עוד ד' מינים לחלוקה
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לאחר כניסתו לקריאת התורה - ב' כסלו ה'תשמ"ח 
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מביט על המנורה - חנוכה ה'תשמ"ט
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מעודד את השירה לאחר מעריב - מוצאי פורים ה'תשמ"ט

יוצא לביתו עם המגילה - פורים תשד"מ
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ערב שבת, יוצא מ-770 אל הספרייה עם שני בקבוקי יין

 בשנים הראשונות נהג הרבי שלא להניח מידו את גביע ההבדלה בעת ברכת "בורא מאורי האש", 
 אלא אוחז בידו האחת את הגביע, ואת היד השניה מסובב לכיוון הנר. בתמונה זו ניתן לראות 

את הרבי אוחז בידו בגביע בעת הברכה
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בשבת פרשת נשא תנש"א, ירד הרבי בשעת רעווא דרעווין לזאל הגדול של 770, וקיים התוועדות 
פתאומית מבימת התפילה. לאחר הבדלה חילק הרבי 'כוס של ברכה'. בתמונות הבאות ניתן לראות 

את חלוקת הכוס של ברכה, אמירת ברכת "על הגפן", ואמירת "ויתן לך"
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ביציאתו 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 
החתן. בתמונה 
נראה אבי 
החתן כשהוא 
אוחז בידו את 
הסידור שקיבל 
מהרבי לפני 
נסיעתו.
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הרבי יוצא מהיציאה האחורית של ביתו - בדרכו לאוהל הק'
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 ראשי פרקים
 מדברי ימי חיי סב הכלה 

הרה"ח התמים ר' יהודה לייב ע"ה צייטלין

נערך ע"י אבי הכלה שיחי'

הרה"ח ר' יהודה לייב צייטלין ע"ה נולד בראש-חודש טבת 
הרה״ת  הרה"ח  לאביו  שברוסיה,  הומיל  בעיירה  תרע"ט 
הנודע ר' אהרן אליעזר ע״ה, מבחירי התמימים בליובאוויטש 
אדמו"ר  כ"ק  של  המסורים  ומהחסידים  שבליובאוויטש 
יהושע-העשיל  הרה"ח  בת  )רבקה(  אלטא  ולאמו  הריי"צ, 
נשבה  וה"השכלה"  הקומוניסטים  שרוח  בזמן  לעווין. 

לייבל  ר'  והיפה מבינינו ספג  ואכל את חלק הטוב  בחוזקה 
מביתו אויר של מסירות נפש שבה חי ופעל כל ימי חייו.

אמו ע"ה סיפרה שבקטנותו הי' בעלה לוקח אותו ואת אחיו 
הצעיר יהושע העשיל על ברכיו אחד על רגל אחת ואחד על 
רגל השני ושתי מעיינות של דמעות היו נפתחים ונוזלים על 
לי  "הבטיחו  אליהם  ומדבר  מתחנן  מבקש,  והי'  לרוב  לחייו 

שתישארו יהודים יראי-שמים".

אחיו הצעיר הרה"ח ר' יהושע העשיל ע"ה הי' מתלונן כו"כ 
יהי'  מה  דאג  ז"ל  "אבי  באמרו  התוועדויות  בשעת  פעמים 
איתי ]מצד רוחות הזרות שנשבו אז[, עבור אחי לא דאג כלל 

הוא ידע שהוא יהי' בסדר".

שמונה  בן  כשהי'  תרח"צ,  שנת  הסוכות  דחג  ראשון  בליל 
לסיביר  ונשלח  מאזייסק  בעיר  אביו  נאסר  שנה,  עשרה 
ביכנ"ס  אירגון  הי',  'עוונו'  פרך.  עבודת  של  שנים  לשמונה 
ושיעורי תורה בביתו ולימוד תורה עם מבוגרים ועם ילדים. 
כתוצאה מהקפדתו על כשרות המאכלים סבל מרעב )כפי 
שהעיד אחר כך אחד הנאשמים שישב יחד איתו במאסר(, 
עד  כחותיו  אזלו  לעבוד  שהוכרח  פרך  העבודת  עם  וביחד 
שנחלה; ובראש חודש מנחם אב של אותה שנה החזיר את 

נשמתו ליוצרה בגלות המרה.

ולפרנס  לדאוג  לייבל  ר'  על  המליאה  האחריות  נפל  עתה 
זמן  באותו  שלמד  העשיל  יהושע  ר'  הצעיר  ואחיו  אמו  את 
בישיבה מחתרתית. לאחרי חיפושים נזדמן לו עבודה טובה 
בעיר מוסקבה שיהי' מספיק לפרנס את אמו ואחיו, וגם ע"י 
זה יהי' לו אפשרות להתפלל במנין ולהגיד קדיש אחרי אביו 
ע"ה בהבית הכנסת  שבעיר; אלא, שכדי לקבל משרה זו הי' 
עליו  מה  הבעי׳  בפניו  נוצרה  עכשיו  זקנו.  את  להוריד  צריך 
אמו  את  לפרנס  האחריות  עליו  מוטלת  אחד  מצד  לעשות: 
כפשוטו(  נפש  פיקוח  פירושה,  ההיא,  בתקופה  )ופרנסה 

ולהגיד קדיש. מצד שני, האיך אפשר להוריד את הזקן?

כדי לפתור בעי׳ זו, פנה אל הרה"ח ר' ישראל נעוולער )לוין( 
שלמד אתו וכנראה שהי' ג"כ משפיע שלו, ושאלו: מה עליו 
. . אביך אינו צריך הקדיש שלך,  לעשות? ענה ר' ישראל ". 
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הוא צריך הזקן שלך". כשקיבל תשובה זו, כבר לא היו לפניו 
קיבל  דבר  של  בסופו  לעשות.  עליו  מה  וידע  שאלות  שום 
עליו  וגם אמר קדיש אחרי אבא שלו. העיד  משרה אחרת, 
ברחובות  התהלך  לייבע  כשר'  קזלינר:  מרדכי  ר'  הרה"ח 
מאסקבא "שבר כל רוסיא", מכיון שאלו מאנ"ש שהי' להם 
מסירת נפש לא לנגוע בהזקן עטפו פניהם בהליכתם ברחוב 
להסתיר זקנם והי' נראה כאילו הם סובלים מכאב שיניים; 
לא כן הלך ר' לייבל הצעיר ברחוב, לא הסתיר ולא כיסה את 

פניו, וצעד בעוז ללא שום פחד עם זקנו הגדולה והמלאה.

מאות  עם  יחד  עמק-הבכא  את  לעזוב  זכה  תש"ו  בשנת 
מחסידי חב"ד ועבר להתגורר בפריז בירת צרפת, שם נשא 
יחיאל- ר'  הרה"ח  של  בתו  גיטא,  מרת  רעייתו  את  לאשה 

חב"ד.  בכפר  הראשונים  מהמתיישבים  ע"ה,  ריבקין  יוסף 
לנסוע  לייב  לר'  הריי"צ  הרבי  הורה  שנים,  מספר  כעבור 
לארץ ישראל, אלא שבפועל, מצד סיבות שאינן תלויות בו, 
מצד מצות כיבוד אם, לא התאפשר הדבר והתכנית נשתנה 
לנסוע למאנטרעאל שבקנדה, שעל זה קיבל מכתב, וברכתו 

הקדושה של כ"ק אדמו"ר מה"מ.

לתחום  לייבל  ר'  פנה  מה"מ,  הרבי  של  הוראתו  בעקבות 
המסחר, אלא שה'סחורה' העיקרית שלו היתה כפי שכותב 
גשמיות  ליהודים  נותן  "שהקב"ה  מה"מ  אדמו"ר  כ"ק  אליו 
בהקמת  נמרצת  פעילות  רוחניות",  מגשמיות  עושים  והם 

מוסדות חינוך בעיר ואחזקתם.

כשבנותיו הגיעו לגיל חינוך, לא היה עדיין במאנטריאל מוסד 
חינוכי חב"די לבנות; ור' לייבל נרתם למטרה זו בלב ובנפש. 
הוא הוציא את בתו הבכורה מבית יעקב, ושכר מורה עבורה; 
בעקבותיו הלך אחיו ר' העשיל ע"ה והשתתף אתו ועוד כמה 
וככה  במאנטרעאל,  ימים  באותם  שחיו  מרוסיא  חסידים 
נוסד בית-הספר 'בית רבקה', בעוד ר' לייבל מממן את כל 
הוצאותיו. עם הזמן נמצא לבית-הספר גם מבנה נאה, וכיום 
שלם,  רחוב  לאורך  רבקה'  'בית  המפואר  המוסד  משתרע 

ומתחנכות בו קרוב לאלף תלמידות כן ירבו.

מהפכה חינוכית נוספת שחולל ר' לייב ע"ה, היתה קביעת 
תכנית לימודים על טהרת הקודש בישיבת תומכי תמימים 
ליובאוויטש שבעיר. הוא החל בפעילות זו לאחר שהשתתף 
770, שבה מחה הרבי  בהתוועדותו של הרבי בבית-חיינו - 
החול".  מקצועות  בלימודי  הצעירים  מוחות  "טמטום  על 
לבסוף  וזכה  זה,  בעניין  בעוז  לייבל  ר'  לחם  שנים  במשך 
שישיבת תות"ל תהיה המוסד היחיד בעיר שבו היו כיתות 

מיוחדות שלא נלמדו בהם מקצועות חול.

העובדה שילדי ישראל מתחנכים בבתי ספר נכריים ציערה 
מאוד את ר' לייבל, ובהיותו איש מעשה הקים את המוסד 
בתי-הספר  כותלי  בין  המקיים  היברו',  'פרי  הפופולרי 
בהמוסד  יהודיות.  לימודים  תכניות  הכללים  היסודיים 

מקבלים מאות ילדים יהודים חינוך יהודי.

הקיץ  מחנה  בהתפתחות  חשוב  חלק  כן  גם  היה  לייבל  לר' 
מנהל  כאשר  היה  הדבר  במאנטרעאל,  גן-ישראל'  'קעמפ 
להעביר  רצה  מאצקין  שלום-דובער  הרב  השליח  הקעמפ 
את המחנה למקום יותר מרווח, ור' לייבל תרם סכום נכבד 
לרכישת הקרקע. יצויין כי במחנה שהוקם על קרקע זו, שהו 

לאחרונה למעלה משבע מאות ילדים כן ירבו.

וחסד;  צדקה  איש  גם  היה  החינוך,  בתחום  פעילותו  מלבד 
ובוגרי ישיבת 'תומכי תמימים' במאנטרעאל נזכרים בערגה 
בקירוב האבהי שלו, בהתעניינותו האישית בצרכיהם, בביתו 
לתמימים  הקבוע  ובסיועו  לרווחה  לפניהם  פתוח  שהיה 

שהחשיבם כילדיו.

וגם  החתונה  לפני  מבוגר  בחור  בתור  בפריז,  כשהי'  עוד 
לאחרי' הי' עוזר ומדריך נערים צעירים בתפילתם, שיתנהגו 
ב.ג. "כשהייתי  לי" סיפר  ויתפללו כדרוש. "אבא שלך אמר 
עוד לפני בר מצוה, שמוצש"ק לאחרי תפילת שמונה עשרה 
אין לעשות עבודה עד לאחרי ויהי נועם וואתה קדוש. לאחרי 
כמה שנים מצאתי זה בספרי הלכה". ועוד מספר אחר "אני 

הייתי ילד בן עשר ואביך הדריך אותי בסדר התפילה".

ראה  למאנטרעאל  הגעתו  לאחרי  הראשונות  בשנים 
שהתמימים לומדים בישיבה בקיץ כשהחום הי' חזק מאוד. 
לייב  ר'  גדולה. אבל  בימים האלו הי' מזגן בבחינת לוקסוס 
דאג שהתמימים ילמדו בנוחיות. לקח ר' לייב איתו הת' ב. 
ג. והלך למנהלי בתי חרושת שהכיר עוד מזמן עבדו אצלם 
והביאו  מזגן  לקניית  הדרוש  הכסף  כל  ואסף  פועל  בתור 

להתמימים והחי' אותם. 

הרה"ת ש.ג. למד בישיבה בשנות הכפי"ם סיפר שהוא הי' 
שני  מביא  הי'  לייבל  ור'  הבחורים  אצל  בהמטבח  אחראי 
משהו  להם  שיהי'  התמימים  עבור  פירות  מלאות  ארגזים 
להודיעו  וציוהו  הרגיל,  להאוכל  בנוסף  היום  במשך  לטעום 

כשהפירות יגמרו ואז הי' מביא עוד שני ארגזים.

מרת ש.ו. מספרת, כשבעלי הי' בחור בישיבה הי' מתאכסן 
בשבתות וימים טובים אצל דודו. קרה פעם שלשמח"ת נסעו 
דודו ודודתו לניו יארק ועליו כנראה שכחו לסדרו עבור החג. 
ר' לייבל אבל לא שכח. הזמינו לביתו להימים האחרונים של 

חג הסוכות והי' אצלו כאחד מבני ביתו.

לא רק למזונם דאג אלא גם ללבושם שיהי' מתאים לתמים. 
על  שמאל  שנסגר  חליפה  עם  שהולך  תמים  רואה  כשהי' 
ימין הי' לוקח ממנו את חליפתו והי' מביאו להבית חרושת 
שהכיר בעיר והיו מתקנים את הבגדים עם חורים על הצד 

השני שיסגר ימין על שמאל.

כשהגעתי בפעם הראשונה ברכבת מניו יארק למאנטרעאל 
ד.ג.  מספר  תשט"ו  בשנת  שמח"ת  לאחרי  בישיבה  ללמוד 
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הגעתי להתחנה בלי גרוש בכיס עבור מונית. ר' לייבל שהגיע 
ג"כ עם אותו רכבת ניגש אלי ונתן לי דולר, שהי' אז סכום 

גדול, עבור מונית כדי שאוכל להגיע לישיבה.

ידעו התמימים  מכיון שהוא הי' מראשי המתוועדים בעיר, 
שבאם אזל אצלם המשקה בזמן התוועדות אל להם לדאוג, 
מכיון שהוסכם איתו מראש שיכולים להשיג משקה אצלו 

להתוועדות בכל שעות הלילה.

בלבד,  לתמימים  מוגבל  הי'  לא  שלו  ישראל  האהבת  אך 
לבו היה פתוח לכל מי שנזקק לעזרה, ובעדינותו המיוחדת 
היה פונה ביוזמתו לאברכים שנזקקו לעזרה והיה משלשל 

לכיסיהם סכומי כסף נכבדים.

באמצע  שהי'  י.ר.  א'  בחור  לייב  ר'  ראה  בש"ק,  פעם  קרה 
התקרבותו לחב"ד שפניו מודאגות. מכיוון שהי' קרוב איתו 
שאלו לפשר הדבר. הלה ענה לו שבעש"ק נסע עם האופנוע 
והוכרח  האופנוע  נשבר  תקלה  ועקב  העיר  במרכז  שלו 
לתקנו.  הביתה  להעבירו  יוכל  איך  ודואג  שמה  להשאירו 
הכל.  יסדר  שבת  ולאחרי  מלדאוג  שיפסיק  לו  ענה  לייב  ר' 
במוצש"ק לקח ר' לייב המסעית שלו ונסע ביחד עם הבחור 
למרכז העיר וטען האופנוע על המסעית והביאו להבית של 

הבחור.

ש.ג. הי' צריך לעבור דירה. וכמו היום עלה ההעתקה בסכום 
לקח  מאוד,  גדול  בצמצום  חי  שש.ג.  שידע  לייב  ר'  גדול. 
המסעית שלו והעבירו עם כל הרהיטים והחפצים עד אפס 
שהוא  ח"ו  ירגיש  לא  שש.ג.  כדי  החדשה.  לדירתו  כוחותיו 

צריך לקבל צדקה אמר לא שהוא נותן לו 'מתנה'. 

באחת התהלוכות של ל"ג העומר הי' נוכח כרגיל עם המסעית 
התהלוכה.  עבור  נצרכים  הכי  המכונות  מן  א'  שהי'  שלו 
כשגמרו התהלוכה עצמה והילדים נסעו לה"פארק" הבחין 
במרת ש.פ. שדחפה עגלה עם פעוטה  שנולדה לה לא מזמן, 
ושאלה  המסעית  לייבל  ר'  עצר  הביתה.  הולכת  שהיא  איך 
איפוא את הולכת? ענתה שהיא הולכת הביתה עם התינוק. 
אמר לה מה זה? "הרי ל"ג בעומר הוא בשביל ילדים" ובלי 
שום שאלות נוספות ושהיות הרים את העגלה ושם אותה 
להמסעית  להיכנס  לה  ואמר  הגדולה  המסעית  מאחורי 

והביאם לה"פארק" שיהיו ביחד עם כל הילדים.

בני משפחתו מספרים כי בדרכו לעבודה מדי יום, ר' לייבל 
בסתר  ומחלקם  וביגוד  מזון  במצרכי  רכבו  את  ממלא  היה 
בפתחי משפחות נצרכות, שלא ידעו מיהו 'המלאך המושיע' 
על-אף  אלה  וכל   - וביגוד  אוכל  בקביעות  להן  שמספק 

העובדה שמצבו הכלכלי היה רחוק מלהיות שפיר.

בתו השני' מרת סימה היתה נערה ומורה בבית רבקה בכתה 
ב'. בכתתה הי' ילדה בשם ר. כ. שמשפחתה הי' אז בתחלת 
מאוד  חולה  ר"ל  הי'  הילדה  של  אבי'ה  לחב"ד.  התקרבותם 
והי' נמצא בבית רפואה. המצב אצלה בבית הי' בכי רע. האבא 

הוא ר"ל חולה מסוכן ואין מי שיפרנס את המשפחה. והנה 
ודואגים  מבולבלים  כולם  ובמשפחה  ובא  ממשמש  חגה"פ 

ורצים הלוך וחזור להבית רפואה וכסף עבור החג אין.

בינתיים סיפרה מרת סימה לאבי' מה שכולם בבית הספר 
ידעו כבר אודות

כל מה שקורה אצל משפחת הילדה. ר' לייבל לא עשה שום 
שהיות. מיד הרים טלפון והתחיל להזמין מצות, יין, בשר וכל 
הנצרך לחוג את חגה"פ כיאה ליום טוב זה ובעצמו הביא כל 
מה שצריך, אליהם הביתה. והבת הקטנה ר. הזמין שתחוג 
את כל החג ביחד עם מורה שלה אצלו בבית כדי שתעבור 
עלי' החג באופן רגוע ובמנוחת הנפש עד כמה שאפשר. ואכן 
נפטר  חגה"פ  של  הראשונים  ובימים  קרה  הכל  מן  הגרוע 
צייטלין  משפחת  סיפרו  לא  ר.  להילדה  אבל  ר"ל,  אביהם 
לה שום דבר כדי שלא תשבות עלי' החג. כיום משפחת כ. 
ִהָנה ב"ה משפחה מפוארה בחב"ד שבעצמם עוזרים להרבה 

נצרכים ומעודדים לכל מי שמגיע אליהם.

לכל מיני אנשים הטעה אותם לחשוב שהוא  עזרתו הרבה 
עשיר או לפחות אמיד. אבל באמת עבד קשה מאוד והודות 

לכנותו והיותו איש ישר מאוד הרויח מעט מאוד.

כמה מן הדוגמאות למידת ישרו הי', שפעם בעת עבדו בתור 
צריך  הי'  למספרם,  החמישים  בשנות  חרושת,  בבית  פועל 
גדולים  בארגזים  להמקום  מגיע  שהי'  בד  חתיכות  לסדר 
מלאה סחורה, והנה, פתאום מצא בתוך א' מן הארגזים כסף 
בסך של 35 דולר! )מספר ביתו הבכורה מרת חי' שרה תחי' 
מרזוב, כדי להבין השוויות של סכום זה אז, הנה שכר דירה 
דירה  שכר  והנה  דולר,  עשרים  של  בסכום  אז  עלה  לחודש 
כמעט של חודשיים( לכולי עלמא הי' הכסף שייך אליו. אבל 
ר' לייב לקח את הכסף והלך להבעל הבית של הבית חרושת 

ונתן לו את הכסף.

עוד דוגמא, כשהלך לה'בנק' להוציא מאתיים דולר. לאחרי 
את  ג"כ  הוא  ספר  לו  ונתנה  הכסף  את  ספרה  שהפקידה 
הכסף, כנהוג, אבל ראה שהיא עשתה טעות קטנה. במקום 
מאתיים דולר נתנה לו ארבע מאות דולר! פנה אלי' ר' לייב 
הפקידה,  מדוייק.  אינו  החשבון  אבל  "סליחה  לה  ואמר 
עליו  כעסה  מהסכום  שהחסירה  מתכוון  שהוא  בחשבה 
התעקש  הוא  אבל  מדויק.  שנתנה  שהסכום  בשלה  ועמדה 
היא  דבר  של  סופו  הפעם.  עוד  תספרי  אעפי"כ   לה  ואמר 
לקחה ממנו בחזרה את הכסף וספרה בפניו... מששיכנעה 
בטעותה התרגשה מאוד, ורצה למנהל הבנק וסיפרה לו מה 
שקרה. הוא הגיע מיד להמקום בה עמד ר' לייב וביקש ממנו 
המעשה  להם  ולספר  להתקשורת  להתקשר  רוצה  שהוא 
ולשים תמונתו בהיעתון המקומי של העיר. ר' לייב ענה להם 
זה. מאז, כל פעם כשהגיע להבנק  שהוא אינו מעוניין בכל 
התייחסו אליו בדרך ארץ מיוחדת והאשראי שלו הי' מעולה.
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מנהלי  רבנים,  לשם-דבר.  היה  שלו  הכנסת-האורחים  גם 
מוסדות שדרי"ם ומשולחים ידעו כי במאנטרעאל יש להם 
היו  לאכסן  איפוא  לו  הי'  ולא  אורח  מגיע  וכשהי'  כתובת, 
היו  פעמים  הרבה  ואכן  לייבל.  ר'  על  ומצביעים  לו  מראים 
מגיעים משולחים ומתיישבים אצלו למשך שבועות רצופות. 
והילדים בבית שחונכו שהכנסת אורחים בא לפני נוחיותם, 

נתנו מיטתם עבור האורחים.

אצל משפחה אחת התגרשו ההורים ר"ל והי' להם סיכסוך 
גדול אודות הילדה שלהם. הילדה היתה קרוע משני הצדדים 
ומסיבות מובנות לא היתה יכולה להיות למשך זמן אצל אף 
א' מהם. ר' לייבל, שהרחמנות של הילדה נגעה לליבו הכניס 
לה  והי'  שהסתדרה  עד  חדשים  לכמה  לביתו  הילדה  את 

מקום מחסה ללכת.

מאידך, הבחורים בישיבה ידעו כי ביתו של ר' לייבל פתוח 
תמיד להתוועדות חסידית.

שעות  יושב  היה  המלה.  מובן  במלוא  חסיד  היה  לייבל  ר' 
מלווה  שהיתה  התפילה,  בעבודת  ועוסק  בבית-הכנסת 

לפעמים בבכיות.

ע"ה  וואלף  הרב  כשהמשפיע  שלפעמים  סיפר,  ְרִאָי'ה  עד 
גרינגלאז הי' מתוועד בימות החול עם התמימים ולא הירשו 
של  קשה  יום  אחרי  מגיע,  לייבל  ר'  הי'  נוכח,  להיות  בע"ב 
עבודה מנהיגת מסעית שלו וסחיבת ארגזים גדולים וכבדים, 
יורדות על  ועומד בחוץ על המדרגות עם ביטול כשדמעות 
מהתוועדות  מילה  לתפוס  והשתדל  והקשיב  והאזין  לחייו, 

חסידית.

ולאחרי  שמו"ת,  עובר  הי'  בבקר  וחצי  בשש  קודש,  בשבת 
כמה שעות של לימוד החסידות התחיל תפילתו שנמשכה 
כמה שעות לאחרי הצהריים. אח"כ הי' חוזר הביתה לעיתים 
להתוועדות,  ותמימים  אנ"ש  אליו  התלוו  באם  רק  תכופות 
אנ"ש  עם  ומתוועד  הכנסת  בבית  נשאר  הי'  לאו  ובאם 
והתמימים או שהיו הולכים לבתי אנ"ש להתוועדות. ר' לייבל 

הרה"ח התמים ר' יהודה לייב ע"ה צייטלין )משמאל, מוקף בעיגול( בהתוועדות של הרבי ביו"ד שבט תש"ל 
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היה דורש מהם התקשרות לאילנא דחיי ללא חשבונות, תוך 
שילמדו  הרבה  דורש  הי'  מהתמימים  כפשוטה.  עול  קבלת 

תניא בע"פ.

לפעמים הי' קורה שהיו יושבים בהתוועדות בש"ק כל היום 
אבל לא דיברו כמעט מאומה, וכשהי' מגיע סוף ההתוועדות 
י נישט געשלָאפן שבת!". הי' ר' לייבל מפטיר ואומר "נו! ַאּבִ

פעם, בש"ק באמצע התוועדות הלך לבית של אברך תמים 
לחדר  ישר  והלך  לביתו  נכנס  מקרוב,  והיכירו  שקירבו 
המטות ומצא את האברך במיטתו באמצע קיום המצוה של 
שינה בשבת תענוג, נתן לו ר' לייבל סטירה על הלחי ואמר 
לו "היתכן! לישון בשבת קודש בצהריים!". אמר, ועשה ומיד 

יצא מיד מן החדר.

בכלל הי' איש מעשה, ורצה שמההתוועדויות יצא ענינים של 
מעשה בפועל. בהלכו פעם בש"ק בחזרה מהתוועדות בביתו 
עם כמה מחביריו עברו ליד מכונית דלוקה ולידה עמד יהודי 
שלא שמר תומ"צ שהתכונן להכנס למכוניתו. ר' לייב בירכו 
במכונית?  בשבת  הולך  הוא  איפוא  ושאלו  שלום  בשבת 
ונסה להתחמק  יהודי מבוגר שידע על מה מדובר  הי'  הלה 
לנסוע מכיוון  ואמר שהוא מוכרח  ואמתלאות  עם תירוצים 
מן  שתצא  עלי'  ומחכה  אישתו  עם  לצאת  מתכונן  שהוא 
לו  נתן  ולא  אליו  והתחנן  ממנו  הירפה  לא  לייב  ר'  הבית. 
להיכנס למכונית. ביני לביני יצתה אישתו מן הבית ורצתה 
ג"כ להיכנס להבית. ר' לייב שלחה שתיכנס בחזרה לביתה 
ולקח, סחב את האיש לישיבה והישבו אותו בהתוועדות בין 
הירשו  ואח"כ  עד צאת הכוכבים  שמה  ונשאר  המתוועדים 
לו ללכת לביתו. מה שמעניין הוא, שהאיש, שכאמור לא הי' 
שומר תומ"צ, לא התנגד בתוקף לא צעק ולא כעס. הוא ראה 
לפניו יהודי אמיתי שכואב לו על שאינו שומר שבת וזה פעל 

עליו כנ"ל.

בקבלת-עול  הנוהג  חסיד  של  חיה  דוגמא  היה  עצמו  הוא 
המפורסם  המשפיע  עליו  שהעיד  כפי  ובמסירת-נפש, 

הרה"ח ר' פרץ מאצקין ע"ה.

כשבנו התקרב לגיל המצוות והתכונן כרגיל ע"י לימוד מאמר 
עבור  מאמר  למדת  האם  אבא!  אביו;  את  פעם  שאל  בע"פ 
הבר מצוה שלך? לא, ענה אביו. אם כן, שאל הילד המאוכזב, 
מה למדת כבר עבור הבר מצוה? שתים עשרה פרקי תניא 
בעל פה, ענה בפשטות טבעית ואמיתית ובלי שום החזקת 

טובה לעצמו.

בביתו  התוועדות  של  שלם  יום  לאחרי  במוצש"ק,  פעם 
ולאחרי אמירת הרבה לחיים הי' נראה כבר שהוא ישן. הרכין 
עליו ראשו בנו הקטן ובתמימות ילדותית שאלו: "אבא האם 
שיכור!  הוא  "גוי  מיד,  ענה  ושלום!"  "חס  שיכור"?!  אתה 

יהודי, לוקח קצת משקה ונעשה שמח". 

את  תפס  פעם  זקנם.  שיגדלו  מאנ"ש  כמה  על  השפיע 

בצחוק  לו  ענה  הלה  זקנו,  שיגדל  אתו  ודיבר  מאנ"ש  אחד 
"כשתחליף את ה'קַאּפָאטע' שלך ]שהי' ישן ומשומש[ אגדל 
את הזקן שלי". למותר להגיד שבשבת הבאה הגיע ר' לייבל 

לבית הכנסת לא פחות ולא יותר עם 'קַאּפָאטע' חדשה!

א' מאנ"ש רצה לגדל זקנו אבל אשתו התנגדה לזה. ור' לייבל 
ניסה הרבה פעמים לדבר על ליבו אבל כל פעם נתקלו באותו 
בעי'. אי הסכמת אישתו. עד שפעם בש"ק התוועדו בביתו 
למיטבח  לייבל  ר'  נכנס  ובאמצע ההתוועדות  זה  של אברך 
ותבע מאישתו של האברך שתניח לבעלה לגדל זקנו. ענתה 
לו האישה באם אלד בן זכר אניח לו לגדל זקן. אמר לה ר' 
לייבל הנני מבטיח לך שבאם תרשה לו לגדל זקנו יהי' לך בן 

זכר. לאחרי כמה חדשים נולד לה בן זכר.

כל ראש השנה ושמח"ת הי' נוסע להרבי בנוסף לשאר יומא 
דפגרא.

בנוגע  לייבל  ר'  לו  אמר  שפעם  סיפר  ע"ה  ש.  י.  ר'  הרה"ח 
לנסיעה לרבי "ווָאס הייסט ראש השנה נישט זיין ביים רבי'ן". 
ר' י.ש. שמוצאו וחינוכו לא הי' מרוסיא, לעזוב את משפחתו 
לבד לראש השנה ולנסוע להרבי הי' אצלו בגדר של מסירת 
אמיתי  חסידי  ורגש  בכנות  שנאמרו  אלו  מילים  אבל  נפש. 
הספיק להשפיע על הנ"ל לבטל עצמו, ומאז אמר בנו, נסע 

אבא שלי כל ראש השנה להרבי. 

כל  עם  ביחד  אוטובוס  עם  נסע  תש"ל  הגדול  שבט  ביו"ד 
אנ"ש שבמאנטרעאל להרבי. לפני שהגיעו ל770, עברו דרך 
וויליאמסבורג )בדרך להאוהל הק'( ועצרו שמה ללכת למקוה. 
שאלו  אנ"ש  של  אוטובוסים  ששה  סטמר  חסידי  כשראו 
אוטובוס  לראות  רגילים  שהיו  מיומים?'  היום  'מה  אותם: 
אחד או שנים )ממאנטרעאל(; ענה ר' לייבל בפשטות: "וואס 

הייסט? קבלת פני משיח צדקנו!".

כשהי' בן 56 שנה בלבד נתגלה אצלו המחלה הממארת. על 
אף יסוריו נסע כמ"פ לכ"ק אדמו"ר מה"מ ואף זכה להיכנס 
ליחידות בעת ההיא. בתקופה ההיא כשהי' פעם ב770 קרה 
אליו את מכירו י.ש. ואמר לו "בא ֵהָנה ישראל. בא שב איתי 
לעשר דקות וַאראה לך איך שכל העולם כולו בטל ומבוטל" 

"אני" אמר ישראל "לא רציתי לראות ולא התיישבתי"...

נוראים  יסורים  של  סבל  והרבה  ניתוחים  שני  לאחרי 
וממושכים החזיר נשמתו ליוצרו ביום כ"ב אלול ה'תשל"ז, 

והוא בן 58 שנה בלבד. 

מפוזרים  ונכדים  בנים  ישרים,  דורות  להקים  לייבל  ר'  זכה 
שלוחי  ומשמשים  בקודש  דרכו  הממשיכים  תבל,  פני  על 
יהי רצון שנזכה בקרוב ממש  ועושים רצונו הקדוש.  המלך 
לקיום היעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר" והוא בתוכם, בגאולה 

האמיתית והשלמה.



45 חיים�ישראל�הכהן�ורבקה�שפערלין�

 ראשי פרקים
 מדברי ימי חיי אבי זקנו של החתן

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 זקנו של החתן, 

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

געבארן אין יאר: חצי טבת נ"ו או 
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.

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 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 
זיע"א, ותיכף ומיד הלכתי למסילת הברזל, ומפני הפרעות 
ישיבת  כי  באוקריינה,  הבאנדעס  שנתרבו  הזמן  אורח  של 
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ח"ח הי' אז בסנאווסק פ' ]..[, הייתי מוכרח להתעכב קרוב 
יורה דעה יחדיו עם הרב הסגי נהר  לשנה בֵהאדיץ ולמדתי 

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 
ז"ל, למדנו  יוסף פאצין  א'  ועוד  יחי' טעלעשעווסקי  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 
וג"כ לי בתוכם,  ז"ל שלח הבחורים לנעוועל  יחזקאל פייגין 
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 
לנסוע לנעוועל, רק עשה לי משולח על תו"ת, הצלחתי אז 
בהנסיעה הי' על דרך הפלגה, כי מהרבה עיירות של מקום 
גדולים, הנסיעה על תו"ת  עברי נתקבל לראסטוב סכומים 
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 
בֵניי פיוראווקא שול, בש"ק קודם הפסח, ע"ד המאמר  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.

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 

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 זקנו של החתן, הרה"ח ר' יעקב מנחם מענדל ע"ה שפערלין



לזכות
 החתן התמים 

חיים ישראל הכהן שי'
 והכלה המהוללה 

מ' רבקה תחי’
שפערלין

 לרגל נישואיהם 
בשעטומ"צ

יום שלישי ח' טבת 
ה'תשע"ה

 
נדפס על-ידי

הוריהם

 הרה"ח הרה"ת 
ר' חנינא משולם הכהן 
וזוגתו מרת אורלי שיחיו

שפערלין

 הרה"ח הרה"ת 
ר' יחיאל יוסף 

וזוגתו מרת חנה שיחיו
צייטלין


