תשורה
משמחת נישואין של
שניאור זלמן ופריידא שיחיו

יום ראשון כ"ח אדר שני תשע“א

שניאור זלמן ופריידא שיחיו סימפסאן
בס"ד

פתח דבר
אנו מודים להשי"ת על כל הטוב אשר גמלנו ,ובחסדו הגדול זיכנו
בנישואי צאצאינו החתן התמים הרב מ' שניאור זלמן שי' עב"ג
הכלה מרת פריידא 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 חג הפסח כשר ושמח!
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
הורי הכלה
שלום דובער הכהן וחי'ה
שטאק

הורי החתן
שמעון אהרן וחנה חוה
סימפסאן
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מכתב מכ"ק אדמו"ר מה"מ
לחתונת הורי החתן

מה"מ
מכתב מכ"ק אדמו"ר ה"מ
הכלה
לחתונת הורי לה
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מכתב מכ"ק אדמו"ר מה"מ
להולדת החתן

מה"מ
מכתב מכ"ק אדמו"ר ה"מ
הכלה
להולדת לה
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מכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע
לסב החתן ,הרה"ח ר' דוד אריה
הכהן יארמוש ע"ה

עצה למלחמה נגד היצר הרע
כמענתי מאז  -יהודי מקבל ברכות השם בהמצטרך לו )ולאלו שמבקש
עבורם(  -עי"ז ]= על ידי זה[ שמקיים רצון ומצות השם )כבשו"ע(.
ולכתבו שיצה"ר ]= שיצר הרע[ מונע ,הרי אצל כאו"א ]= כל אחד ואחד[
ישנו יצה"ר ,ובכ"ז ]= ובכל זאת[ נצטווינו מהשם לקיים מצותיו ,והבטיחנו
יגעת ומצאת .והשם עוזר את כאו"א העושה בזה כדרוש.
ויתחיל בזה בהקדם וככל הדרוש ויבש"ט ]= ויבשר טוב[ .אזכיר עה"צ.
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הוספות של הרבי על אגרת לאשה
שביקשה ברכה לשידוך:
מאשר הנני קבלת מכ' מיום ,11/13
בנוגע לשידוך ונישואין.
והנה מקור הברכות הוא השם נותן
התורה ומצווה המצות.
והדרך לקבלת ברכותיו הרי זה ע"י
]= על-ידי[ הנהגה יום ]...יומית על פי
שו"ע[
ובנוגע לשידוך  -לכל לראש חיי
צניעות בדיוק כמבואר בתורתנו
תורת חיים.
אישור פ"נ

מענה לדו"ח על 'פגישה' עם
סטודנטים ,שכתב אחד המארגנים:
בכהנ"ל ]= בכל הנזכר לעיל[ אינו
מזכיר אף תיבה אחת ע"ד ]= על-
דבר[ פעולותיו הוא!  -ובמילא חסר
בשלימות הדו"ח.
וה"ז ]= והרי זה[ ענווה שלא
במקומה.

ועל השאלה האם לפרסם את מה
שדובר בפגישה על היחס בין תורה
למדע  -השיב הרבי:
ונכון במאד מאד )אף שעתה הנוער
אינו מתבלבל כ"כ עי"ז ]= כל-כך על
ידי זה[ כבעבר  -הרי נחוץ בשביל
המבוגרים .וגם להיות מוכן להנוער
באם יתעורר מחדש עד"ז
]= על דבר זה[.
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מענה הרבי לאחד העסקנים שנסע לארץ הקודש ,בו העניק לו שליחות לבקר את מוסדות חב"ד
באה"ק ולהתוועד איתם:
מהמשקה שקיבל בהתועדות ש"פ ]= שבת פרשת[ קדושים תהיו  -המשך ההתועדות דאחש"פ
]= דאחרון של פסח[ :למסור  -ביחד עם מסירת נקודות )עכ"פ ]= על כל פנים[( מהמדובר בההתועדות
 מתוך התועדות (1 :לעולים החדשים שבכ]פר[ חב"ד וסביבותי' ביחד עם כל התושבים שי'. (2תו"ת דכחב"ד )ביחד עם תו"ת דלוד וקרית גת(.
 (3לתו"א ]= לתורת אמת[ )הת' ,הר"מ ור"י ,המשפיעים המשגיחים וההנהלה( .ולמסור נקודה מיוחדת
ושייכת לכאו"א ]= לכל אחד ואחד[ מהנ"ל :שתקותי חזקה שמכאן ולהבא )מתחיל מזמן לימודים
דקייץ דשנת הקהל זו ,ובכל השנים הבע"ל ]= הבאים עלינו לטובה[( יעשה כאו"א מהנ"ל כל התלוי
בו לביסוס והתרחבות תו"א ,מתוך קבלת עול כ"ק מו"ח אדמו"ר )הבעה"ב ]= הבעל הבית[ של תו"א(
ומתוך מסירה ונתינה המתאימות לזה ,וביחד עם זה  -מתוך שמחה ומרץ גדול  -כדרוש כ"ז ]= כל
זה[ בהתחלת הבנין החדש )כפשוטו ,וגם  -ברוחניות( ולא יוגרע כלל בכ"ז ]= בכל זה[ אפילו באם יהיו
או ישנם טענות ותערומות למי שהוא .וזהו טובתם בזה ובבא .ומיוסד על הפס"ד ]=הפסק-דין[ דזכין
לאדם שלא בפניו  -הנני מוסר כ"ז עה"צ של כ"ק מו"ח אדמו"ר.
שלוחי להיות ת' תו"א ולעשות גם הם
 (4לתלמידי תו"ת שנבחרו עתה לנסוע וללמוד בתו"א בתור
ַ
כל התלוי בהם להרחבתה וכו' ]ושהנהלת תו"א בודאי תודיעני שמותיהם )בצירוף שם האם דכאו"א(
בהקדם להזכירם עה"צ לברכה מיוחדת[.
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לזכות
החתן התמים שניאור זלמן שי'
והכלה המהוללה מ' פריידא תחי'

סימפסאן
לרגל נישואיהם בשעטומו"צ
יום ראשון ,כ"ח אדר שני ה'תשע"א

נדפס על-ידי הוריהם
הרה"ת ר' שמעון אהרן וזוגתו מרת חנה חוה שיחיו

סימפסאן
הרה"ת ר' שלום דובער הכהן וזוגתו מרת חי'ה שיחיו
שטאק
וזקניהם
הרה"ח הרה"ת ר' שלום מנחם מענדל וזוגתו מרת רחל שיחיו

סימפסאן
הרה"ח הרה"ת ר' יחזקאל יששכר וזוגתו מרת אסתר שיחיו
שפרינגער
מרת שרה נחמה תחי' יארמוש

