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בס"ד

פתח דבר
צאצאינו  בנישואי  זיכנו  הגדול  ובחסדו  גמלנו,  אשר  הטוב  כל  על  להשי"ת  מודים  אנו 

החתן התמים הרב מ' לוי שי' עב"ג הכלה מרת אסתר מלכה תחי'.

ומרחוק  מקרוב  שבאו  ומכרינו  ידידנו  משפחתנו,  לבני  בזה  מובעת  והברכה  התודה 
מאושרים  וחיים  טוב  מזל  בברכת  שיחיו  צאצאינו  את  ולברך  בשמחתנו  להשתתף 

בגשמיות וברוחניות.

תשורה  בזה  מוגשת  בשמחתנו,  חלק  הנוטלים  לכל  והוקרה  לבבית  תודה  הבעת  בתור 
מיוחדת - מיוסד על הנהגתו של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ שחילק 'תשורה' בחתונת הרבי 

- הכוללת מענות קודש ומכתבים מכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו בפירסום ראשון.

בברכות  אחב"י  כלל  בתוך  יחיו  ביתו  אנשי  ואת  כבודו  את  יברך  ית'  הוא  הטוב  הא–ל 
מאליפות מנפש ועד בשר, ובמיוחד בברכה העיקרית שנזכה ללכת משמחה זו לשמחה 

העיקרית "שמחת עולם על ראשם", בהתגלותו המיידית של הרבי.

הורי הכלה הורי החתן 
הרב ארי'ה ליב דוד ועדנה סולומון הרב יוסף יצחק וסימא סימפסאן  

"ונזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן דא למטה . . והוא יגאלנו"
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התשורה בחתונת הרבי

ליד  המסובים  שהסיבו  שעה  תרפ"ט,  כסלו  בי"ד  הרבי,  של  החתונה  סעודת  באמצע 
לכל  בשמו,  לחלק  התמימים,  מתלמידי  לאחד  הריי"צ  הרבי  ציוה  הערוכים,  השולחנות 

אחד ואחד מהמסובים, תשורה מיוחדת:
גיליון שנכפל לשלושה חלקים. מצדו האחד של הגיליון נדפס צילום "תמונת הדרת–קודש. 
זצוקללה"ה  הגדול  רבינו  הראשון.  אבינו  אדמו"ר  אאזמו"ר.  כ"ק  של  קדשו  יד  כתב  גוף 
נבג"מ זי"ע", ומצדו השני, כלפי חוץ, נדפסו שלושה צילומי קטעים קטנים, האחד - כתוב 
ברוסית  נכתבו  האחרים  השניים  הזקן.  אדמו"ר  של  בגוכי"ק  הוא  אף   - הקודש  בלשון 

על–ידי אדם אחר.
הרבי  של  מכתבו  צילום  נדפס  ימין  מצד  לשנים:  שנכפל  נוסף  גיליון  צורף  זה  לגיליון 
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 
בתוככי  בשר,  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  לכל  יהי'  סגולה  אשר   .  . ומרחוק  מקרוב  לבבנו, 
ידידינו אנ"ש, ד' עליהם יחיו, וכל מחבבי תורה יחיו". בצד השמאלי של הגיליון, נדפסה 
את  הרבי  מפרט  בו   - מזכיר  אותו  של  כתב–ידו  בצילום  זאת  אף   - הכתב  פתשגן  פשר 

הנסיבות בגללן שלח רבינו הגדול את מכתבו הנ"ל.



לוי ואסתר מלכה שיחיו סימפסאן

5

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
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הסתדות במושב דתי

אלול.  מג'  מכתבו  ונתקבל  המשלוח  נתעכב  נ.ב. 
דתי  המושב  ככתבו  באם   - וכו'  להסתדרות  ובנוגע 
לראות  היינו   - נסיון  (בתור  לקבלו  רוצים  כדבעי,  הוא 
הימלא מה שיקבל ע"ע [= על עצמו]) הרי (באם זוג' תי' 
להמושב  יכנסו  הטוב)  ברצונה  על–זה]   =] ע"ז  מסכימה 
וה'  הדרוש  כפי  שם  העבודה  תנאי  כהבטחתו  וימלא 

יצליח.

ועוד (ועיקר, ונוגע לפרנסה) מוכרח שישרה השלום 
יוַתר  אחד  שכל  מוכרח  ולזה  תי').  וזוג'  (הוא  ביניהם 
ואמחז"ל  וכיו"ב.  לנַצחנות  להכנס  ולא  משלו  מקצת 
איש ואשה זכו שכינה שרוי' ביניהם. ויבש"ט [= ויבשר 

טוב].

ול. 
תי 
ות 
תי' 
שב 
ה' 

ום 
תר 
"ל 
שר

התנאי לשדכנית

על  לקחת  אם  ששאלה  לאשה  מענה 
עצמה את תפקיד השדכנות:

לא  זה  באם   - לשאלתה  במענה  נ.ב. 
ילדי'  ובחינוך  ביתה  בהנהלת  לה  יפריע 
שי' תתענין בההצעה להתעסק בשידוכים 

לתלמידות בית רבקה תי' וכיו"ב.
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שאלה בכללי דקדוק

פסח,  של  בהגדה  דקדוק  בעניין  הרבי  את  ששאל  לאחד  מענה 
העושה  האדם  אודות  מדברים  ּופִֵעל  קל  דבניני  הכלל  לשונו:  וזה 
את  המקבל  הדבר  אודות  מדברים  ּופַֻעל  נפעל  ובנין  הפעולה, 
אומר  אתה  "מנין  כתוב  פסח  של  בהגדה  מדוע  ואם–כן  הפעולה. 
שֶלָקּו המצרים במצרים", "במצרים לקו" - הלא לָקּו הוא בנין קל 

ומדוע הפירוש געשלאגן געווארן? והי' צריך לכתוב לֻקּו או נִלְקּו?

נכון בפועל יוצא ולא בפועל עומד (וכמו - גלו לבבל)

איך עשתה הארץ היפך רצון ה'?
עשב  דשא  ארץ  תדשא  שבמאמר  כך  על  ששאל  לאחד  מענה 
מזריע זרע עץ עושה פרי, הפירוש שיהא טעם העץ כטעם הפרי, 
ובאמת לא נעשה כן. והלא אין שום דבר בעולם שהוא בעל בחירה 
חוץ מהאדם, ואם–כן כיון שרצון הבורא הי' שיהי' טעם העץ כטעם 

הפרי - איך נתהווה דבר אחר שלא כרצונו?

כל [דבר בעולם] אינו שלם - ולכן יכול לטעות בכוונה העליונה 
(עיין חזקוני אלשיך ועוד)



תשורה משמחת נישואין - ז'  תמוז התשע“ב

8



לוי ואסתר מלכה שיחיו סימפסאן

9



תשורה משמחת נישואין - ז'  תמוז התשע“ב

10



לוי ואסתר מלכה שיחיו סימפסאן

11



תשורה משמחת נישואין - ז'  תמוז התשע“ב

12



לוי ואסתר מלכה שיחיו סימפסאן

13



תשורה משמחת נישואין - ז'  תמוז התשע“ב

14



לוי ואסתר מלכה שיחיו סימפסאן

15

לוי ואסתר מלכה שיחיו סימפסאן

15



תשורה משמחת נישואין - ז'  תמוז התשע“ב

16



לוי ואסתר מלכה שיחיו סימפסאן

17

הוספת הרבי על מכתב באנגלית, על מנת שהמזכיר יתרגם לאנגלית. למטה: התרגום לאנגלית
בפעמים  אולי   - ביזנעס  להביא  הצליח  לא  עתה]  שלעת   =] שלע"ע   .. על–דבר]   =] ע"ד  לכתבו 

הראשונות צריך ללכת הוא עם מי שהוא כבר מנוסה בזה ויראה איך זה נעשה בפועל וכיו"ב.
רוצה  ובודאי  הוא  ישר  שאיש  כיון  אחר,  בשטח  העסק  לטובת  לנצלו  יותר  שטוב   - אפשר  כן 

להועיל להעסק ככל האפשרי וכו'.
יהי  לטובה -  עלינו  הבא  השבועות  לחג   =] יה"ר   - הבע"ל  לחה"ש  כאן  לבקר  שרוצה   - לכתבו 

רצון] שיהא בהצלחה

לאנגלי התרגום למטה: לאנגלית יתרגם שהמזכיר מנת על באנגלית מכתב על הרבי הוספת



תשורה משמחת נישואין - ז'  תמוז התשע“ב

18

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





לזכות

החתן התמים הרב לוי שי'

והכלה המהוללה מ' אסתר מלכה תחי'

סימפסאן
לרגל נישואיהם בשעטומו"צ
יום רביעי ז' תמוז ה'תשע"ב

נדפס על-ידי הוריהם

הרה"ת ר' יוסף יצחק וזוגתו מרת סימא שיחיו סימפסאן

הרה"ת ר' ארי'ה ליב דוד  וזוגתו מרת עדנה שיחיו סולומון

לזכות הוריהם זקניהם

הרה"ח הרה"ת ר' שלום מנחם מענדל 

וזוגתו מרת רחל שיחיו סימפסאן

מר נתן שיחי' קרמר

מרת יפה תחי' אורי

לעילוי נשמת הוריהם זקניהם

הרה"ח ר' שלום הכהן וזוגתו מרת רבקה ע"ה שורפין

ר' יעקב וזוגתו מרת מרים הדסה ע"ה סולומון


