משמחת נישואין של
החתן הת’ שלום דובער והכלה מרת חי’ מושקא שיחיו

קסלמן
לרגל נישואיהם בשעטומ”צ
יום שלישי ,י’ אלול ה’תשע”ה

פתח דבר
אנו מודים לה’ על כל הטוב אשר גמלנו ,ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי צאצאינו ,החתן
התמים הרב שלום דובער שי’ עב”ג הכלה המהוללה מרת חי’ מושקא שתחי’ ,ביום
השלישי יו”ד לחודש אלול ,שנת חמשת אלפים שבע מאות שבעים וחמש לבריאה.
התודה והברכה מובעת בזה לכל קרובינו וידידינו ,על שהואילו לשמוח אתנו יחדיו ביום
שמחת לבבנו ,ולברך את החתן והכלה שיחיו בברכת מזל טוב וחיים מאושרים בגשמיות
וברוחניות.
על יסוד הנהגתו של כ”ק אדמו”ר מוהריי”צ נ”ע ,אשר חילק “תשורה” למשתתפים
בחתונת כ”ק אדמו”ר נשיא דורנו והרבנית הצדקנית נ”ע ז”ל בי”ד כסלו תרפ”ט ,אנו
מגישים בזה למשתתפים בשמחתנו ‘תשורה’ זו – הכוללת כמה וכמה אגרות קודש
ומענות מכ”ק אדמו”ר נשיא דורנו לבני משפחת החתן והכלה שיחיו.
וכיוון אשר בהשגחה פרטית החתונה מתקיימת בשעטומ”צ בחודש אלול ,הננו מביאים
בזה כמה וכמה עניינים מהרבי השייכים במיוחד לתקופת החודשים אלול ותשרי.
הא-ל הטוב הוא יתברך ,יזכנו אשר במהרה נשוב לחזות באור פני מלך חיים ,ולשמוע
דברי אלוקים חיים מפי כ”ק אדמו”ר נשיא דורנו ,ומשמחה זו נמשיך לשמחת הגאולה
האמיתית והשלימה ,ככתוב “ושמחת עולם על ראשם”.
בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.

מוקיריהם ומכבדיהם
הרב יוסף יצחק ופריידא קסלמן
אוק פארק ,מישיגן

Design : LT Créative - Imprimerie du Canal

הרב מנחם מענדל ושרה אזימאוו
פאריז ,צרפת

מכתבי ברכה מהרבי
לרגל הולדת החתן והכלה

מכתב ברכה מהרבי לסבא-רבא הרה“ח ר’ חיים הלל ע“ה אזימאוו,
לרגל חתונת הסבא והסבתא של הכלה הרה“ח ר’ שמואל ובתי’ ע“ה אזימאוו.
החופה התקיימה בחצרות קדשנו ביום שני ח”י אדר ה’תשכ”ח.
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-5תשורה משמחת החתונה של

בערל ומושקי קסלמן  -אלול תשע“ה

אגרת קודש מהרבי למשפיע הרה“ח ר’ שלמה חיים ע“ה קסלמן ,סבא-רבא של החתן

אגרת קודש מהרבי למשפיע הרה“ח ר’ שלמה חיים ע“ה קסלמן ,סבא-רבא של החתן
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-7תשורה משמחת החתונה של

בערל ומושקי קסלמן  -אלול תשע“ה

אגרת קודש מהרבי
למשפיע הרה“ח
ר’ שלום דובער ע“ה
קסלמן ,סב החתן

אגרת קודש מהרבי למשפיע הרה“ח ר’ שלמה חיים ע“ה קסלמן ,סבא-רבא של החתן.
המכתב הוא מתאריך ט’ שבט תש“י ,יום לפני הסתלקות הרבי הריי“צ.
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בערל ומושקי קסלמן  -אלול תשע“ה

אגרת קודש מהרבי למשפיע הרה“ח ר’ שלום דובער ע“ה קסלמן ,סב החתן

אגרת קודש מהרבי להרה“ח ר’ יהודא ליב ע“ה צייטלין ,סב החתן
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 - 11תשורה משמחת החתונה של

בערל ומושקי קסלמן  -אלול תשע“ה

אגרת קודש מהרבי להרה“ח ר’ חיים הלל ע“ה אזימאוו ,הסבא-רבא של הכלה
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אגרת קודש מהרבי להרה“ח ר’ חיים הלל ע“ה אזימאוו ,הסבא-רבא של הכלה

תשורה משמחת החתונה של

 - 12בערל ומושקי קסלמן  -אלול תשע“ה

מענה בכתי“ק כ“ק אדמו“ר על מכתב הסבא-רבא של הכלה השד“ר הרה“ח ר’ בן ציון
ע“ה שם טוב ,בו הוא מבקש ברכה עבור בתו בתי’ ע“ה ,הסבתא של הכלה.
הרבי כתב בכתי“ק :אזכיר עה“צ לכהנ“ל ותבש“ט בכל.

אגרת קודש מהרבי להרה“ח ר’ שלמה שניאור זלמן ע“ה קצנלנבויגן ,הסבא-רבא של הכלה
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בערל ומושקי קסלמן  -אלול תשע“ה

אגרת קודש מהרבי מימי הסליחות תשכ“ח ,להרה“ח ר’ שמואל ע“ה אזימאוו ,סב הכלה.
בכותרת המכתב מחק הרבי את הכתובת ’ברוקלין’ וכתב בכתי”ק ’צרפת’
אחרי התארים ‘הוו“ח אי“א נו“נ’ הוסיף הרבי בכתי”ק ‘עוסק בצ“צ כו’’.
בסיום המכתב לפני החתימה הוסיף הרבי בכתי”ק ’מכ’ נתקבלו’.

 - 17תשורה משמחת החתונה של

אגרת קודש מהרבי מימי חודש אלול תשמ“ה,
להרה“ח ר’ שמואל ומרת בתי’ ע“ה אזימאוו ,הסבא והסבתא של הכלה.
בפתח המכתב ,אחר ’המכ’ נתקבלו’ הוסיף הרבי בכתי”ק ’והפ“נ’.
לפני החתימה הוסיף הרבי בכתי”ק:
’להצלחה בעבוה“ק ובכלל ומתוך בריאות שמחה וט“ל’.

בערל ומושקי קסלמן  -אלול תשע“ה
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אגרת קודש מהרבי מד’ סיון תשכ“ד למרת בתי’ ע“ה אזימאוו ,הסבתא של הכלה.
אחר המילים ‘מכתבה מעש”ק נתקבל’ הוסיף הרבי בכתי”ק ‘והפ“נ יקרא עה“צ’.
על מכתב זה חתם הרבי בכתי”ק את שמו של המזכיר.

אגרת קודש מהרבי מי“ט תמוז תשכ“ד למרת בתי’ ע“ה אזימאוו ,הסבתא של הכלה.
לפני החתימה אחר המילה ‘בברכה’ הוסיף הרבי בכתי”ק ‘לבשו“ט’.
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בערל ומושקי קסלמן  -אלול תשע“ה

לפנינו מכתב ששלחה
הרבנית הצדקנית מרת חנה ע”ה,
אמו של הרבי נשיא דורנו,
אל המשפיע הרה”ח ר’ ניסן נמנוב
בצרפת ,בחודש ניסן תשכ”ב:

אגרת קודש מהרבי מערב ימי הפורים תשל“ח למרת בתי’ ע“ה אזימאוו,
הסבתא של הכלה

 - 21תשורה משמחת החתונה של

בערל ומושקי קסלמן  -אלול תשע“ה

ב“ה
כבוד הרה“ח וכו’ מו“ה ניסן שי’
וב“ב הנכבדים יחיו
שלום וברכה!
שולחת אנכי פה טשעק על  11ד’.
יתן ה’ חג כשר ושמח ברוחניות
וגשמיות והי’ שלום על כל ישראל אמן.
בברכת כל טוב אסיים
ד“ש והצלחתו בפרט ובכלל
חנה שניאורסאהן
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אגרת קודש מהרבי להרה“ח ר’ חיים דוד שי’ ליין ,סב הכלה

 - 23תשורה משמחת החתונה של

אגרת קודש מהרבי להרה“ח ר’ שמואל ומרת בתי’ ע“ה אזימאוו,
הסבא והסבתא של הכלה.
על מכתב זה חתם הרבי בכתי”ק את שמו של המזכיר.
בתחילת המכתב הוסיף הרבי בכתי”ק :נסיע’תם’.

בערל ומושקי קסלמן  -אלול תשע“ה
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כאשר קבוצת צעירים וצעירות התקרבו לשמירת תורה ומצוות על ידי השלוחים בפאריז,
ביקש הרב שמואל אזימאוו רשות עבורם לנסוע לחצרות קדשנו.
כשהיו המקורבים חוזרים מהרבי לצרפת ,נתבקש הרב אזימאוו ע”ה מספר פעמים על ידי המזכירות,
לכנס את הנוסעים כדי שימסרו את מה ששמעו וראו והרגישו בחצרות קדשנו
– כפי שעולה מן המכתבים שלפנינו.

 - 25תשורה משמחת החתונה של

בערל ומושקי קסלמן  -אלול תשע“ה
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בערל ומושקי קסלמן  -אלול תשע“ה

הוראה ממזכירות הרבי לרב שמואל ע“ה אזימאוו מכ“ו תמוז תש“ל,
אשר אין מתאים שבארגון של ”תפארת בחורים“ יהיה מחלקה של בנות חב”ד,
ולכן לפעולות הנוער הללו יש לקרוא באופן כללי ”נוער ליובאוויטש“.

תשורה משמחת החתונה של

כאשר הגיע לידי הרבי קטע מעיתון היו“ל בצרפתית מקיץ תשמ“ו
בו ישנה ידיעה אודות ערוץ טלויזיה יהודי הפועל בפאריז,
הורה הרבי למזכיר הרב בנימין ע“ה קליין לשלוח את קטע העיתון הזה
אל הרב שמואל ע“ה אזימאוו למען יוודע מכך.

בערל ומושקי קסלמן  -אלול תשע“ה
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בשנת תשמ”ח למד ר’ מנחם מענדל אזימאוו ,אבי הכלה ,בבית המדרש “אהלי תורה” בניו יורק,
והיה חבר במערכת “הערות וביאורים” היוצאים לאור ע”י.
באותה תקופה היה נהוג אשר מזמן לזמן היו מפרסמים בקובץ ההערות שאלות שהרבי שאל במשך ההתוועדות
בפירוש רש”י על מנת שהמעיינים יחפשו תירוץ על זה ,ופעם אחת זכתה המערכת שהרבי הגיה את השאלה.
יו”ר מערכת “הערות וביאורים” הרב אברהם יצחק ברוך שי’ גערליצקי נתן לאבי הכלה את הכתי”ק.

לזכות
החתן התמים ר’ שלום דובער שי’
והכלה מרת חי’ מושקא שתחי’

קסלמן
לרגל נישואיהם בשעה טובה ומוצלחת
ביום ג’ ,י’ אלול ה’תשע”ה
נדפס על ידי ולזכות הוריהם
הרה”ת ר’ יוסף יצחק וזוגתו מרת פריידא שיחיו
קסלמן
הרה”ת ר’ מנחם מענדל וזוגתו מרת שרה שיחיו

אזימאוו
ולזכות זקניהם
מרת דבורה לאה שתחי’ קסלמן
הרה”ח ר’ חיים דוד וזוגתו מרת העניא סטישא שיחיו ליין
מרת שולא שפרה שתחי’ קייזן

