משמחת נישואין של
לוי יצחק ופעשא חוה שיחיו

סימפסאן

יום שלישי אדר"ח אלול תשע“א

לוי יצחק ופעשא חוה שיחיו סימפסאן
בס"ד

פתח דבר
אנו מודים להשי"ת על כל הטוב אשר גמלנו ,ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי צאצאינו
החתן התמים הרב מ' לוי יצחק שי' עב"ג הכלה מרת פעשא חוה תחי'.
התודה והברכה מובעת בזה לבני משפחתנו ,ידידנו ומכרינו שבאו מקרוב ומרחוק
להשתתף בשמחתנו ולברך את צאצאינו שיחיו בברכת מזל טוב וחיים מאושרים
בגשמיות וברוחניות.
בתור הבעת תודה לבבית והוקרה לכל הנוטלים חלק בשמחתנו ,מוגשת בזה תשורה
מיוחדת  -מיוסד על הנהגתו של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ שחילק 'תשורה' בחתונת הרבי
 הכוללת מענות קודש ומכתבים מכ"ק אדמו"ר מה"מ בפירסום ראשון.הא-ל הטוב הוא ית' יברך את כבודו ואת אנשי ביתו יחיו בתוך כלל אחב"י בברכות
מאליפות מנפש ועד בשר ,ובמיוחד בברכה העיקרית שנזכה ללכת משמחה זו לשמחה
העיקרית "שמחת עולם על ראשם" ,בהתגלותו המיידית של הרבי.
בברכת כתיבה וחתימה טובה ,לשנה טובה ומתוקה!
הורי הכלה
אברהם ישראל וחנה אלטע מאנגעל

הורי החתן
אברהם וצפורה סימפסאן

זקניהם
הרב שלום מנחם מענדל ורחל סימפסאן
הרב ניסן ורייזל מאנגעל
הרב שלום דובער ושטערנא שרה קלמנסון
הרב ישראל שמעון שו"ב קלמנסון
מרת רבקה צייטלין
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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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למעלה :מכתב רבי
מהרבי
החתן
לחתונת הורי חתן

מהרבי
משמאל :מכתב רבי
החתן
להולדת חתן

מימין :מענה מהרבי
על מכתב הורי החתן אודות חגיגית הברית־
מילה וקריאת החתן על שם אביו של הרבי:
ויגדלוהו לתחומע"ט
]=לתורה ,חופה ומעשים טובים[
]ואת הכסף שצורף למכתב ,הורה הרבי
להעביר לקופת המרכז לענייני חינוך[
למל"ח
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מכתב מהרבי לחתונת הורי הכלה

מכתב מהרבי להולדת הכלה
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שמחת תורה אצל הרבי
השנה
נה
לאחד התלמידים שכתב לרבי שבימי ראש
חת
ושמחת
ויום הכיפורים ישאר בישיבה ,וחג הסוכות
תורה ישהה בבית הוריו ,ענה הרבי:
ראש-השנה[
כיון שכבר נתדבר ע"ד ר"ה ]= על-דבר
ה[
גם-
יעשה כן ואולי יפעול שיהי' כאן ג"כ שמח"ת ]= ם-
דסוכות
כן שמחת-תורה[ ,כיון שימים הראשונים
ות
יהי' בבית הוריו

י
הרבי
תשרי אצל
לפרנסה
 סגולהה
ים
החסידים
מכתב לאחד
שלא הופיע בחודש תשרי
רי
אצל הרבי.

הדרך הנכונה לשידוכים
במענה לתוכן מכתבה זה:
לאחרי
באם בדעתה להנשא
רי
שנה ויותר  -אינו ענין צו
והמדובר
בינדען את עצמה
בר
עתה ,להחליט עתה בזה ,כי
שיהיו
כמה שינויים אפשר היו
שאינו
בינתיים .ופשיטא
ינו
ות
הצניעות
ע"פ ]= על-פי[ דרך
ש
ולהפגש
 להיות בעיר אחתזמן
כו' בתור חתן וכלה  -מן
ארוך.
בקרוב,
באם מוכנת להנשא
ב,
א,
גם מצד המדובר כן הוא,
שניהם
הם
ועיקר(
)ועוד
החליטו בתוקף לנהג יהם
חייהם
ע"פ יסוה"ת ]= יסודי התורה[ והמצוה )ולא שבאם יהי' מה שהוא שלא לפי הרצון  -אזי תומ"י ]= תיכף
ומיד[ יאמר שאין הרצון ,ח"ו ,להתנהג ע"פ שו"ע ]= שולחן ערוך[ וכו'( ישאלו דעת והסכמת ההורים
ויגמרו ויתדברו ביניהם בשטומו"צ ]= בשעה טובה ומוצלחת[.
אזכיר עה"צ
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סיבת הבעיות של החתן עם הכלה
לאחד החתנים שהי' בתקופה שלפני החתונה ,וכתב על בעיות שיש לו
עם הכלה ותהה האם לבטל השידוכין .על המילה "בעיות" .כתב בי:
הרבי:
לשו"ע
רק אחת :נפגשים כמה פעמים וכו'  -באופן שאינו מתאים כלל
"ע
היצה"ר
]= לשולחן ערוך[ ,ומזה כל הצרות שלו ,וכשיפסיק פאלגן
"ר
]= היצר-הרע[  -יפסקו הצרות.
לעשות!!
!!
ראה נסים במוחש והוא בשלו :היצה"ר וויל ובמילא עליו כן

מחלקת ביקור חולים בנשי חב"ד
נה
מענה
אשה שקיבלה
בעניין
יין
מהרבי לפעול
ביקור חולים ,הגיעה
עה
להן
לנשי חב"ד והציעה הן
לפעול בנושא .נשי חב"ד
"ד
שאלו את הרבי אם הן
אמורות לטפל בנושא
שא
הזה ,ועל כך השיב בי:
הרבי:
ידוע מתמיד ,אשר מענה
נה
לא' )פרט ,או ארגון
גון
וכיו"ב( אין זה מחייב את
השני .וגם בנדו"ד ]=בנידון דידן[ כן הוא.
אבל מכיון שהענין טוב הוא וגם נחוץ  -מהנכון שגם זה יכנס במסגרת עבודת נו"ב ]= נשי ובנות[ חב"ד.
וע"ד ]= ועל-דרך[ הועד לעניני שבת וכו' .תכנית העבודה  -יבררו במחנה ישראל )מחלקת בקו"ח ]=
ביקור חולים[( וכו' וכמובן מן הקל אל הכבד בהתחשב עם האפשריות שישנן.
על שאלתן אם לערוך מסיבת צאתכן לשלום לאחת השלוחות ומתי .ענה הרבי:
נכון ובסמיכות לנסיעתה
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סגולה למאור עינים
מי
פתאומי
לאחד שכתב שבאופן
:
הרבי:
כהתה ענו השמאלית ,ענה
ידועה הסגולה למאור עינים
ים
לקידוש
יין מהודר )בכשרות(
ש
ולהבדלה.
בדיקת התפלין המזוזות

נישואין עם גוי
לאחת שכתבה שנפגשה עם ור
בחור
גוי ,ומגדת עתידות אמרה לה
עצתו
שהוא זיווגה ,ומבקשת את תו
של הרבי בנידון:
ויצילה
השם יתברך ישמרה
לה
וב
תחשוב
שאפילו במחשבה לא
יהודי[.
ע"ד הא"י ]= על-דבר האינו
י[.
ופשוט שהמגדת "עתידות" ?!(
)?!(
שקר אמרה לה.
גה
ובהנהגה
ותתחזק בבטחונה בה'
יום יומית ע"פ ]= על-פי[ רצונו -
והוא יברכה ויצליחה בכל עניני'
אזכיר עה"צ.

התקשרות לרבי
לאחד שכתב לרבי "אני מעוניין להתקשר
שר
באהבה
בה
אליך יותר ,אבל איני יכול לקבלך
גשתך
כאוהב וידיד ,אלא כרבי ביראה )מצד תך
בתוקף( וכו'".
א"כ
על המילים "אלא כרבי" .כתב הרבי" :כ
וביר"ש
]= אם-כן[ הוא באמת  -ירבה בתומ"צ
ש
]= בתורה ומצוות וביראת שמים[
הרבי:
ועל המילים "גשתך בתוקף" ,כתב בי:
?! אין ידוע לי עד"ז ]= על דבר זה[ כלל!!
ובכלל אינני מכריח את מי שהוא במה שהוא
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סדר היום של תמים
לאחד התמימים שכתב לרבי
את סדר יומו ,ובין השאר כתב
שלאחרי לימוד החסידות
ואחרי תפילת המניין בבית
הכנסת בשבת ,הוא מתחיל
להתפלל בשעה  1:30לערך.
כתב הרבי:
מבהיל )אף שבטח קורא ק"ש
]= קריאת שמע[ בזמנה( יתחיל
להתפלל כשהצבור מתחילין
אף שימשיך הרבה אח"כ ]=
אחר כך[
במכתבו כותב ע"ד סדר
התפילה בכל יום ,שלאחר
לימוד חסידות והכנה לתפילה
הוא מתפלל ביחידות .כתב
הרבי:
יתפלל עם הציבור
בהמשך כותב שתפילין דר"ת
הוא מניח לאחר סדר נגלה
וקודם תפילת מנחה .כתב
הרבי:
לאחר התפלה שחרית
בהמשך מתאר את סדר
עבודתו בליל שישי ,שלאחרי
גמר סדר לימודיו בחסידות
וחזרת תניא בעל-פה ,הוא
הולך לישון בשעה  .3:00כתב
הרבי:
לא יאוחר מן  2.00בכלל
בסיום מכתבו כתב הרבי:
להוסיף על הנ"ל לימוד הל' פסח ודרושי דא"ח דפסח )מלקו"ת ,מסי' ]מסידור עם דא"ח[ ,משער
האמונה(
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להביא את משיח מוקדם יותר
לאחרי השוטרעם שעורר הרבי "ח
בכ"ח
בענייני
ניסן תנש"א ,על הפעילות
יני
נציגות
ות
משיח לזירוז את הגאולה ,כתבו
בשכונת
נת
מבצע כשרות של נשי חב"ד
צפורה
רה
קראון הייטס )אם החתן מרת
מרים
ים
תחי' סימפסון ומרת גאלדא
מהמבצעים
תחי' גאנזבורג( דו"ח לרבי
ים
וכן
שארגנו במרכזי קנייה בברוקלין ,כן
צג
שהוצג
הכניסו לרבי תמונה מהתצוגה
שם .על התצוגה הי' כתוב:
LONGING for MOSHIACH
WILL BRING HIM HERE TODAY

]=הכמיהה למשיח תביא אותו לכאן היום[
ם[
הרבי תיקן :במקום TODAY

sooner

]=במקום 'היום' ' -מוקדם יותר'[

במסגרת אותה פעילות ,חילקו הנשים דף
הגאולה,
הסבר על המבצע של הרבי לזירוז
ה,
באותו
ובסופו כתבו את זמן הדלקת נרות
תו
שבוע.
שזהו
הרבי העיר על כך שצריכים להדגיש הו
הזמן בעיר ניו-יורקin N.Y. :
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חלוקת תמיכה לחגים
רות
המזכירות
בכל שנה שלח הרבי מטעם
ים.
סיוע כספי למשפחות לקראת החגים.
דל
המזכיר וסב החתן ,הרב שלום מענדל
שי' סימפסון ,שהיה אחראי על כך ,היה
סה
ומכניסה
מכין את רשימת המקבלים
חודש
לאישור אצל הרבי .לקראת דש
מה
הרשימה
החגים תשמ"ח ,הכניס את
ושאל האם לשלוח ,ואיזה סכום?
"$
הרבי הורה לשלוח" ,בהוספת "$110
היינו להוסיף  10דולר על הסכום של
השנה הקודמת.

לסיים בתודה
חוב וזכות נעים לסיים בתודה לכל אלה שברכו ליום ההולדת ,ובלשון המסורתי :כבר מלתייהו אמורה
ואברכה )השם( מברכיך בברכת השם המרובה על העיקר
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