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יארק- ניו, ברוקלין



  .ה"ב

  פתח דבר

החתן התמים , על כל הטוב אשר גמלנו ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי צאצאינו' אנו מודים לה

  . שיחיושטערנא שרה והכלה המהוללה מרת מנחם מענדל

שהואילו לבוא לשמוח אתנו ביום שמחת , ידידים ומכירים, התודה והברכה לכל קרובי המשפחה

בברכת מזל טוב וחיים מאושרים בגשמיות , ואותנו כולנו, ולברך את החתן והכלה שיחיו, לבבנו

  .וברוחניות

ר "ק אדמו"הגת כהנ על יסוד – בשמחה ובטוב לבב הננו בזה לכבד את המשתתפים בשמחתנו

עלי  :בתשורה מיוחדת – ע"מושקא זי' והרבנית הצדקנית מרת חיר "ק אדמו"ע בחתונת כ"צ נ"מהוריי

  . לפני ארבעים שנה,ח"תשל'ההגהה על קונטרס עשרה בטבת ה

בברכות מאליפות מנפש ,  יחיוי"בתוך כלל אחינו בנ,  יברך אתכם ואותנו,ברך הוא ית,ל הטוב- הא

  .י משיח צדקנו בקרוב ממש"האמיתית והשלימה עבגאולה , ועד בשר

  מוקיריהם ומכבדיהם

  משפחת ברוק                     ןמונדשיימשפחת 
  

  ח"תשע'ה, טו טבת

  .י.נ, ברוקלין





|ד  ואבמ  

  .ה"ב

  מבוא

ל "אשר הרבה מהם שם רבינו ז.  .בו מאמרים רוב הדרושים .  .ספר תורה אור  . . : ".שבט' ג" היום יום"ב

  .".  . . והסכימה דעתו הקדושה להביאם לבית הדפוס,  עין עיונו עליהם והגיהםבעצמו] ר הזקן"אדמו[

  :בקיצור גדול, השיחות על ידי רבינו' הגהות'אלה תולדות 

ד הליכה לבתי כנסיות ובתי מדרשות ברחבי "בשנים הראשונות לנשיאותו תבע רבינו מאוד ועורר ע

, עיבוד של כמה שיחות( נקודות משיחות קודשו באותם שנים החלו החסידים להכין. ח"העיר לחזרת דא

מן ' והכניסו אל הקודש פנימה להגהה בכדי שיהי, מהשנים עברו) ח"ואף קטעים ממאמרי דא, מכתבים

י מידי שבוע "החלו להופיע בשנת תשח, לאחר שהסכימה דעתו הקדושה. 'המוכן לקיים הוראתו הק

קונטרסים אלו נכרכו והם הנמצאים ', ח בבתי כנסיות"תוכן ענינים לחזרת דא'קונטרסים שנקראו אז בשם 

בשנת ) ד המרכזית"י צעירי אגודת חב"ע( לאור ושיצא' לקוטי שיחות'הכרכים הראשונים של ' כיום בב

  .ב"תשכ

שוב היתה התעוררות מחודשת להפצת , ע"ר הזקן נ"ק אדמו"ן להסתלקות כ" שנת הק–ג "בשנת תשכ

והם ', ח לחזור בבתי כנסיות"תוכן ענינים בדא'ו בקונטרסים בשם השיחות וזכינו להגהת שיחות שיצא

  .ד"שיצאו לאור בשנת תשכ) ד- ג(' לקוטי שיחות'הכרכים הבאים של ' הנמצאים בב

החל רבינו להתוועד , ה"לאחר הסתלקות הרבנית הצדקנית מרת חנה שניאורסאהן ע, ה"בשנת תשכ

ז בהוספות "ישלח הוגהו על ידו בשעתו ונדפסו לאחפ ו"פ נח עד ש"ההתוועדויות מש. מידי שבת בשבתו

  .ללקוטי שיחות כרך ה

ל ואילך "והחל משנת תש,  ליקוטים מהשיחות שנאמרו בשנים שלפני זה7- רבינו כ' ט הגי"בשנת תשכ

שיחות אלו נדפסו בקונטרסים שמהם נדפסו . רבינו ליקוט מידי שבוע בשבוע' הגי) ה"ב ותשל"מלבד תשל(

כ "הוגהו על ידי רבינו ונדפסו לאחמ' ליקוטים '1300- קרוב ל: בסך הכל. הלקוטי שיחותלאחר זמן ספרי 

י רבינו "לספרים אלו באו אגרות קודש וכן שיחות שהוגהו ע' הוספות'ב. 'לקוטי שיחות'ט ספרי ה"בל

  . ב"או כהקדמה לקונטרסים וכיו, בסמיכות לזמן אמירתם ונדפסו בשעתם בקונטרסים

' הנה לא זו בלבד שלא הי, צ"אחר המאורע שהתרחש בעת ההקפות בליל שמעל, ח"תשל'בחורף ה

רבינו הוסיף אומץ והשקיע שעות מרובות באופן מיוחד בהגהת השיחות , אלא אדרבה, ו בענין זה"חלישות ח

ז בהוספות ללקוטי " ונדפסו לאח– על הליקוטים השבועיים נוסף – וההתוועדויות קרוב לזמן אמירתם

התוועדויות או שיחות שלימות שנאמרו , לעתים תכופות יותר' מני אז זכינו שרבינו הגי. שיחות כרך כ

עד שבשנים הכי אחרונות זכינו לשיחה מוגהת מידי שבוע . ב"ביומא דפגרא וכיו, בשבתות ובימים טובים

  .בשבוע

לראות ניתן , )חלקם הגדול מוקטנים מעט מגודלם המקורי (דלקמן' תשורה'בעלי ההגהה שכונסו ב

ח שנאמרו "את שיחות הקודש ומאמר דא'  איך שרבינו עצמו שם עין עיונו והגי– שלב אחרי שלב –במוחש 

, ולאחרי כל ההגהות. וביום עשרה בטבת לאחר תפילת המנחה בבית הכנסת', בליל עשרה בטבת בחדרו הק
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|ואבמ    ה  

ק "בכתי, כרגיל, שנוסף(בתאריך ' ח"תשל'קונטרס עשרה בטבת ה'יצאו לאור ב, התיקונים וההוספות

  .ארבעים שנה לפני – ח"שלת' הטו טבת) 'פתח דבר'בשולי ה

ביום " דברי כיבושין"חידש רבינו את המנהג לומר , שבשיחת יום עשרה בטבת הבאה לקמן, יש לציין

קונטרסים "כ נדפס בספר " ואח,ל"כנ, הקונטרס יצא לאור בשעתו). לאחר תפילת המנחה(התענית 

  .347-364עמודים ' כרך כ' לקוטי שיחות'כ בחלק ההוספות ל"ולאחמ, "ח"תשל'ה

*  

אולם בתמצית הענין , רחבה היא מני ים, פרשת כתיבת עריכת והכנת דברי תורתו של רבינו לדפוס

  .המופיעים בעמודים דלקמן) מעלי ההגהה המקוריים(אפשר לראות שמץ מינהו בצילומים 

תו בהם הביע רצונו וכוונ, שזכו לעבוד בצמוד להדרכותיו הקדושות של רבינו' מניחים'וה' חוזרים'ה

ועם כל ', השתדלו עם השנים לכוון לדעתו הק, לעבד ולהכין לדפוס את דברי תורתו, כיצד יש לכתוב ולערוך

  .בה מן החידוש' הי, בכל הגהה, בכל שיחה, זאת הרי בכל פעם

כגון מה מהדברים שנשמעו מפה קודשו צריכים להיות בגוף , שעל אף ההנחיות הכלליות והפרטיות, כך

פעמים רבות הורה רבינו , )בשולי הגליון(ומה צריך להכנס בהערות )  החלק העליון– 'פנים'בה(השיחה 

 ופעמים שבההערות נוספו ענינים שלימים, להוריד ענינים שלימים שנכתבו בגוף השיחה אל ההערות

נכנסו על פי , נינים שהיו בההערות או בהשמטות ובהוספותופעמים שע, שנוספו לאחר אמירת השיחה

  . כאשר בכל פעם שואלים המניחים מחדש כיצד והיכן צריך הענין לבוא בדפוס. גוף השיחההוראתו ל

הן מבחינה , הן מבחינה לשונית, בתכלית הדיוק והיופי' ל תהי"הקפיד רבינו שההו, כפי שניתן לראות

  .למען ירוץ בו הקורא) 'גודל האותיות וכו(!) (גרפית' דקדוקית והן מבחי

משום שהעיקר היא הרי , )ק"הגהות הרבי בכתי( ענינים אלו נתפרסמו לא, במשך השנים, בכלל

. והיא המוצעת בפני הלומדים והמעיינים בדפוס ולדורות, המהדורה הסופית שנחתמה בחותמו של כהן גדול

ולתת , ולהראות החביבות הגדולה', ש והתמימים וכו"בכדי להרוות צמאונם של אנ, אך בתור יוצא מן הכלל

 עלי –הובאו הדברים בצורה זו ', בשכל אנושי כמה כוחות ויגיעה השקיע רבינו בתורתו הקקצת להבין 

להבין את המהלך של ההגהה , בתוספת הסברה עד כמה שידינו יד כהה מגעת, ההגהה המקוריים בשלימותם

ודאי אך בו, ברובם ענינים כאלו שאולי לחלק מסויים מהקוראים הם בפשיטות. והשלישית' השני, הראשונה

  .בזה חידוש דבר' שישנו ציבור גדול ובפרט בקרב הדור הצעיר יותר שלדידו יהי

ש ותלמידי התמימים בכל אות "של אנ") ךקָא ("ר שכל זה יגביר את הלימוד והעיון מתוך חיות "ויה

 ודוראה תורת מנחם כרך יט עמ( ממש ירות נפששבהם שם עין עיונו והשקיע בזה במס, ומילה בתורת רבינו

נראה ' ר שנגרם כאשר הי"וידוע גודל הנח, זמן וכוחות מרובים על מנת שדברי תורתו ייצאו לאור עולם) 305

  . ונשמע שלומדים השיחות בכלל ובפרט השיחות המוגהות

❁  ❁  ❁  
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  יאיר נתיב ופענוח בדרך אפשר

  'ה יהודה אתה יודוך אחיך וגו"ח ד"עלי ההגהה על מאמר דא  .א

, עשרה בטבת, ויחי' פ' אור ליום ג. ד"בס :קודם גוף המאמר, ה הפותחתלאחר השור, בראש הדף) 1

  –הנחה  –ציין רבינו להוסיף שורה , ח"תשל' ה– בחדרו –יהפך לשמחה 

א כתב "של המאמר אחרי התיבת בתו' בסוף שורה השני, ולדוגמא, מובן וברור' רבינו רצה שהכל יהי) 2

  .פרשתנוריש כ שינה וכתב "ואח, פ"רבתחילה 

כיון  ("'ה"תיבת מחק את רבינו שאפשר לראות ] סוף קטע השני' וכן בהגהה השני[בקטע השלישי ) 3

 רבינו קו על העבירשמות הקדושים לא מ שכיון שמדובר בשם, אלא. )שלהבנת הענין כאן אינה נחוצה

  .א וכן נהג תמיד בהגהותיו בכגון ד.ה להשמיטוסימן עיגל את התיבה אלא , שרצה למחוקהתיבות 

בעמודים בפני מ והערות "היו מכינים את המ, המאמראת לאחר שהיו כותבים את גוף השיחה או ) 4

ל כאן הערה נוספת ומוסיף הערה בעלת מספר עם "ניתן לראות שכמה פעמים רבינו מוסיף שצ. עצמם

מסדרים או קודם ההדפסה היו ' כשהיו מסדרים את הנכתב להגהה שני, ברוב הפעמים). 26*כזה (כוכבית 

  ).כ ודבעמ: כפי שניתן לראות לדוגמא(מחדש את מספרי ההערות 

ניתן לראות שגם . נעשתה לכתחילה על פי הבנת המניחים, החלוקה לקטעים או התחלת אות חדשה) 5

ה וזהו " ניתן לראות שרבינו מציין בהתחלת קטע דטו וד כך למשל בעמ.פ"בזה שם רבינו עיונו ושינה בזה כמ

 מוחק יט ודבעמ' ובהגהה השני, "כ הקשר"ל דזהו ג"וי"ומשנה הלשון ) אות ז( חדשה לעשותו אות –

  ".גם קשר"ורושם הלשון מחדש " כ הקשר"ג"המילים 

כיון שנוספו בצידם כמה , )לח- עמודים לב(על שיחת אור לעשרה בטבת ' או לדוגמא בעלי ההגהה השני

,  כל השמטה וכל הערה חדשה במהדורה הסופיתכאשר המניחים מציינים בכתב ידם היכן תיכנס, השמטות

און אין דער . ד"' וכן ציין היכן תתחיל האות ד, ."ג"אות ' שהיא תהי' תיקן רבינו וציין בראש השמטה א

" .ה"ל "צ' וממילא במקום ג; "דעם טעם אויף דעם בפשטות. ו"וא"' היכן תתחיל האות ו;  " –תשובה 

  . וכן הלאה" .ז"ל "צ' ובמקום ד

 טו ודכך בעמ. ביר קו למחיקת ההוספה העפעמים שרבינו כתב על הגליון הוספה ואז,  בעת ההגהה)6

 את ההערה יז ודניתן לראות בעמ, ל"נוספה גם הערה עם כוכבית כנשם בהוספה כיון שו, ניתן לראות זאת

  . העביר רבינו קו מחיקה' שגם עלי –עצמה 

ולכן סימן סימון מיוחד , להורות שכן ייכנסו מילים אלואולם לפועל שינה , ופעמים שהעביר קו מחיקה

  ).נט ודראה עמ (.O.Kובצידי הגליון כתב בשפה האנגלית , תחת המילים המחוקות

בהערה ו, ק" שהיא הערה חדשה בכתי26* הוסיף רבינו הערה 26 ניתן לראות שלאחר הערה יז ודבעמ) 7

באחד הפתקים שהכניסו המניחים . "דוקאומזרע שלמה ": כ השלים רבינו ההערה והוסיף"שלאחמ

הפכה ,  בהגהה הראשונה27הערה  [30בסיום הערה , בהמאמר: שאלו) סד ודניתן לראות בעמ(כ "לאחמ
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ז "ע. פ תולדות"וראה גם תנחומא ס: אולי להוסיף]  במהדורה הסופית31והערה '  בהגהה השני30להערה 

 ,להוסיףל המילה הבאה א והיינו שמורה ,ימן חץ בסאולי תחילה מחק את המילה :הואיל רבינו להשיב

 ובצידו ,")ט"שקו(מ "ז וכמדומה שם עוד מ" הערה שלי עדמכברוישנה " והוסיף על זה ,כהכרעה לחיוב

ז בשיחות קודמות ששם " היינו שרבינו מורה להמניחים לחפש הערה שלו עד–" מהיר"השני של דף זה רשם 

ל "וז, 53 הערה 215 ודבהוספות עמ' מצאה בלקוטי שיחות כרך חונ, ט בנוסף להתנחומא"מ ושקו"עוד מ

ם "צ להרמב"סהמ): "א"תשל'ה, ח אייר"כ, במדבר' פ'  שיחת יום א–ק על הנחת שיחה זו "שנוספה בכתי(

אגדת בראשית . פ תולדות"פ תנחומא ס"ע(אגרת תימן . פ חלק יסוד יב"מ ר"פיה. ב"ת שס"מל

נ"וש). ב, קי(א "וראה מפרשי הזהר ח). ד"פמ

למעלה מזה ציין רבינו עיגול כזה , "
°

 וחצי עיגול 

כ ובנה מקדש "ואח"ם שם " היינו שרבינו מורה להמניחים לסיים הלשון של הרמב– "כ"ואח"ורשם , גדול

כי אינו , יגולבחצאי ע" כ"ואח"תיבת הניח רבינו ' ולהעיר שבהגהה השני". 'וקבץ נדחי ישראל כו' במקומו כו

  .ם"מלשון הרמב

שהיא מהותו [בהביאור אודות הנפש האלוקית נכתב בחצאי ריבוע ' באמצע אות ה יטוד עמב) 9

) *ולמטה מזה ציין שוב הסימן " ואודה) *היא תמיד באמנה אתו"ז הוסיף רבינו בצידי הגליון "וע, ]האמיתי

 25וכפי שנדפס לפועל בהערה , ם מובא לשון זהמ בתניא ש"שבזה מורה להמניחים לציין המ.. תניאוהוסיף 

  .ד"לתניא ספכ

הוסיף רבינו בצידי הגליון , על המילים שגם כשישראל נמצאים בגלות מצרים', ב באמצע אות ז"כיו

 שבזה מורה ..ר"ב והוסיף )*ולמטה מזה ציין שוב הסימן " ש"נקראות ע) *המלכיות , שכל הגליות"

  .ה, ז"ר פט"לב, 41וכפי שנדפס לפועל בהערה , ת רבה שם מובא לשון זהמ בבראשי"לציין המ, להמניחים

ע " לסימנים בשו19 כשציינו בהערה כ ודכך למשל בעמ. מ יהיו ברורים ללומד"כן הקפיד רבינו שהמ

מעיר רבינו בסימן , ד" וסק:אולם השני נרשם רק, ב- ו סעיף א" סימן ס:מ הראשון ברור"הרי שהמ, ז"אדה

  .ד"ק'  וסי:ת"ולכן נדפס לפועל בלי ר, שצריך להבהיר ללומד האם מדובר על סימן או סעיףכלומר ! ?כזה 

❁  ❁  ❁  

  

  

מצפה מהמניחים ' שרבינו הי, זו היתה שיטה כללית". 

מ "פ בציון במ"יבוא זה בהפנים או עכ, נקודות או ביאורים שכבר אמר או כתב בעבר, שבאם ישנם הערות

  . ג"בשוה

  :גהה והנחהשהם כללי ה םינוש םינמיס ביז ודעוד ניתן להבחין בעמ) 8

כאשר רבינו מסמן עיגול כזה , הראשון
°

. ' זהו סימון כאשר ברצונו לברר ענין מסוים או לבדוק וכו

וכהנה רבות . וכאשר הענין נבדק ונברר הרי הוא מעביר סימן מחיקה על העיגול דהיינו שהוא בדוק וסופי

  .ובכלל, בגליונות אלו

א דגם לאחרי "מלכים ספי' ם הל"יר מרמבלהע"ק " שהיא הערה חדשה בכתי31*בהערה , השני

וינצח' וילחום מלחמות ה: הסדר הוא ביאת המשיח
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   בחדרו–עשרה בטבת יהפך לשמחה , ויחי' פ' עלי ההגהה על שיחות אור ליום ג  .ב

', בעיקר כאשר המדובר הוא בהגהה השני, שהתיקון או המחיקה היתה קטנהכשלפעמים , יש לציין) 1

ציין גם בצד , )כשמחק בכמה מקומות את המרכאות,  לדודד בעמ"לדוגמא בנדו (ן סודר לדפוסאחרי שהעני

  . או תיקון שיש כאן מחיקהכדי שהמדפיסים יבחינוסימן 

 , להגההח"תשל' ה– בחדרו –עשרה בטבת יהפך לשמחה , ויחי' פ'  אור ליום גשיחתכאשר הוכנה ) 2

ולא כללו בו , השיחות)חלק מ(תוכן רק  הכינו ולכן,  השיחהלא חשבו המניחים שהרבי ירצה להגיהה את כל

  . שנאמרו והפרטיםכל הענינים

חסר כל  ":הגליוןובשולי  ציין רבינו בצידי ,עמוד הראשון של השיחה, כא ודכפי שניתן לראות בעמ

 –' ובהערה שלכן כותב הרמבם שיבטלו כ", "כן גם כי יזקין יתנהג –'  גוחנוך", "הענין דוהוא יכלכלך

ופרטים בתוספת עוד ענינים ,  אלו ופרטיםעניניםגם את  המניחים ערכוז "ועפ". 'כי המצות לא בטלין כו

ענין ; לט ודעמ, ' השמטה א–' ענין הא. (והכניסו זאת בדפים חדשים להגהה, שנשמטו מההנחה הראשונה

  ).11* הערה מג ודעמ –' ענין הג; מא וד עמ,'וד'  השמטה ג–' הב

רות שבהזדמנות זו נאמרה שיחה מיוחדת אודות שלימות הארץ ואיסור מסירת שטחים למ, מאידך

 שרבינו גזר את המשך העמוד בו כז וד ולכן ניתן לראות בעמ–ל זו "הורה רבינו להשמיט השיחה מהו', וכו

 – יא ואילך מסעיף: "וכתב,  הבא ניתן לראות שגזר את חלקו העליון של העמודודוכן בעמ, א"החל סעיף י

 שגזר ל ודגם השמיט ההערות של חלק זה כפי שניתן לראות בעמ, בנוסף לזה". ל"אין להדפיס בחוברת וק

  ]הנחה בלתי מוגה, בפני עצמו' קטע'ל בשעתו ב"ענין זה י[. 35*העמוד לאחרי הערה 

א "ל אות יוהורה להתחי,  לסמן שכאן מסתיים הענין הקודם* * *ובצידי הגליון רשם שלוש כוכביות 

צ באמונה און דער חינוך "ר אז דער עסק בצ"ויה )יא: "במילים אלו, החדשה המסיימת את השיחה

  ..."און ער וועט, באמונה זאל נאכמער צואיילען ביאת משיח צדקנו

הרי , )עמוד כז ( ז ואילך מההנחהדףהיות שגזר את סוף , דהיינו, ח הבא רשם רבינו בראש הדף ודבעמ

 44 וכן תיקן שהערה ..ער וועטוכאן ישנו ההמשך של , )עמוד כח ( חדףרון הופך להיות שעמוד זה האח

  .37בסיום השיחה הופכת מעתה להיות הערה 

לצרף את השיחה שנאמרה , להמניחים היא) )עמוד כח( מההנחה דף ח( זה ודההערה האחרונה בעמ

: מאמר שנאמרו בליל עשרה בטבתלאגדה בחוברת אחת כהמשך לשיחה ול, בבית הכנסת ביום עשרה בטבת

  ".בטבת' ס בי" שבביהכנ– ההמשךלהדפיס בה גם "

מצורף הגעליס דשיחות : שם כתבו המניחים, ושוב חזרה הוראה זו בראש חבילת הדפים של ההשמטות

 הוספנו –א בנוגע לענינים אחדים שחסרו בהרשימה "ר שליט"ק אדמו"ש כ"פ מ"וע. אור ליום עשירי בטבת

מספרי ). כי חשבנו שיצא לאור רק תוכן קצר, שנשמטו תחילה(נינים מזה שדובר בהשיחות עוד כמה ע

  . כ שיהיו כסדרם"ההערות נתקן אח

  ".ל ביחד עם המאמר ושיחת י טבת"להו: "בצידי הגליון רשם רבינו
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הראשונה היו מכינים במכונת תקתוק ' הנחה' את ה–' ס'געלי'פירוש המושג , להשלמת דברי הימים[

היו שולחים את ההנחה המתוקנת לבית דפוס שם היו מכינים באותיות של דפוס את , לאחר מכן. ילהרג

ונחתכו לעמודים , )מגולל(י המדפיסים בנייר אחד ארוך "שהוכנו ע(אלו ארוכים דפים . השיחה או המאמר

נה לדפוס שהם דפי הכ, "ס'געלי"בשם באנגלית נקראו ) 11x17ז בגודל " ובשנים שלאח8.5x14בגודל 

. לפני ההדפסה בפועל' ס היו מכניסים להגהה שני'את דפי הגעלי. וצורתם באורך יותר מדפים רגילים

  ].ופעמים שהיתה גם הגהה שלישית והתיקונים היו נכנסים במקומם

ומטרת הצומות הם כדי לעורר , ם שענין התענית הוא מדרכי התשובה"השיחה נפתחת בדברי הרמב) 3

שביום התענית לאחר תפלת המנחה או , ד המנהג בכמה קהילות"ומזכיר ע. כי התשובההלבבות לפתוח דר

ומצד סיבות שונות מנהג זה .  לעורר את השומעים לתשובה'דברי כיבושין'קודם תפלת המנחה היו אומרים 

  .'נשתכח ורק בכמה מקומות עדיין נוהגין בזה וכו

 –ח "תשל' עשרה בטבת ה–שמאז , ידי רבינודברים אלו היו בעצם מעין הקדמה לחידוש המנהג על 

 זאת –מ "מלבד בעשרה בטבת תש ("דברי כיבושין"שיחה בימי הצום בתור בכל השנים ואילך נהג לומר 

אמור להתקיים לפני ' מפני שהכריזו בנוכחות הרבי שפלוני מזמין את הציבור לברית מילה שכמובן הי

  .)שקיעת החמה

והוספת , 3ניתן לראות את התיקונים בהערה , כט ודתחילים בעמבהערות ומראי מקומות לשיחה שמ

  .8* – 8 – 5 בהערות ,במהדורה הסופית, שנכנסו במקומן. 3** והערה 3*הערה 

ונכנס , הורה רבינו כיצד לציין זאת, מ לנושא זה"כאשר ביקשו המניחים לברר על מ) מד ודבעמ(וכן 

לאומרים דברי ) (*): במקום המתאים( ההערות פ"עכל "באם כבר מציינים צ: "והוסיף. 4בהערה 

כ "וראה נו. א שם"ב במג"וכבר תמה בכיו) **. ו"ס תקע"ח סו"ע או"שו. ב" ראה תענית רפ–) כבושין

  ".מהיר"ובצידו השני של דף זה רשם . 7-6. 4ונכנסו בהערות ". . . .וראה ערוך השולחן ) ***. ע שם"הש

מ על אמירת "בהמ: ביקשו להבין) מה ודהעתק בעמ( לזה בפתקא נוספת שהכניסו המניחים בהמשך

ואולי כדאי להוסיף .. ו "ס תקע"ח סו"ע או"שו. ב"א לתענית רפ"ר שליט"ק אדמו"דברי כבושין ציין כ

. )הצומות' ולאו דוקא אודות ד, תעניות אחרונות של גשמים' ששם מדובר על ז (א"ט ס"סתקע: בההערה גם

  .6וכך עשו בסיום הערה " )ג"בסופה בחצע(היכא תיתי מ"ז הואיל רבינו להשיב "וע

כפי שניתן לראות . פ המקור"כלל נוסף הוא רצון רבינו שהמניחים ישלימו הענין או ציטוט הלשון ע) 4

כדי ,  כמה פעמים(    )ט באורך ומותיר חצאי עיגול "שרבינו הוסיף שקו, )כטוד עמ (17כאן בהערה 

וציין חץ להורות שכוונתו לקטע " בדיוק' להעתיק הל: "ההוספה רשםומעל . שהמניחים ישלימו הענין

הוסיף רבינו והאריך בזה כפי , ולאחר שהשלימו הענין קודם שהכניסו את הגליונות להגהה נוספת. דלמטה

  . 19 לח הערה ודשניתן לראות בעמ

 על השיחה  בהגההסב ודבשלושה מקומות בעמ, וכן ניתן לראות סימן זה של חצאי עיגול פתוחים

 להורות על ..כאשר אחד מהם הוא חצי עיגול פתוח והשני בסימון כזה , סט ודמקומות בעמ' או בב. 'השני

  .מ"השלמת ציון המ
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בתחילה .  לזודכפי שניתן לראות בעמ, ו" סעיף ט–הוסיף רבינו סעיף חדש ' בסיום ההגהה השני) 5

  ." והמשכול"חסר כהנ"ז כתב בצידו "ולאח, ק"כתב כמה שורות בכתי

! השלישית") ס'געלי("שצירפו לעלי ההגהה , ז רשמו המניחים מרשימת השיחה עמוד חדש"עפ

 ענין זה דובר בהתוועדות אחרת – באמונהצ "בנוגע לענין עוסק בצ: )מווד עמ (אופנים' ובראשו הציעו ב

  . כדלקמן–או בפנים , )בקיצור(אם להדפיס זה בהערה ). ק מקץ"מוצאי ש(

ועל .  העביר רבינו קו מחיקה לאורכה58*ו החדשה בהערה "להכניס את האות ט' האעל ההצעה 

'  ואת התוכן עצמו הגי–) בפנים(והוסיף ' בנוסח זה'והותיר המילים ' או'מחק את המילה ' ההצעה הב

הכניסו , )ג"והציטוט המלא מדעת הסמ(כולל ההערות , ולאחרי שסידרו אות זו. ובהוספה לאורכה ולרוחבה

  ).נה ודעמ(' גהה שנילה

❁  ❁  ❁  

   בבית הכנסת–אחרי תפלת מנחה , יהפך לשמחה, עלי ההגהה על שיחת עשרה בטבת  .ג

ופעמים בבית הכנסת '  בחדרו הקותפעמים שהשיחות היו נאמר –ח "תשל' חורף ה–באותה תקופה ) 1

על הבשורה לפני תפילת ערבית נודע : כך אנו קוראים ביומן מאותה יממה של עשרה בטבת. הגדול

 ואמר מאמר בניגון 7השיחה החלה לערך בשעה . ש יאמר שיחה בחדרו אחר תפילת ערבית"המשמחת שאד

עלה לתורה ואמר . 2לתפילת מנחה ירד בשעה ; 8:20הלך לביתו בשעה ', ה יהודה אתה יודוך וגו"שיחה ד

תפילה פתח את אחר ה. ל למטה לראשונה מאז האירוע הבריאותי שקורא את ההפטרה בזַא –מפטיר 

השיחה ). אותו הכינו כבר לפני התפילה(הסתובב לעבר הקהל והורה לקרב אליו את המיקרופון , הסידור

  .כשבמשך הזמן הזה נשען בידו הימנית על הסטנדר והסידור פתוח, נמשכה כעשרים דקות

   –ת הכנסת  בבי–ציין רבינו להוסיף שורה ,  שבראש הדף לאחר השורה הפותחתנו ודניתן לראות בעמ

איז נאך 'כ אז ס"בקטע ועאכו) נז ודעמ(בהגהה הראשונה : בנוגע לאמירת ההפטרה, מעניין לציין

. איצט והוסיף 'סמחק רבינו את תחילת המילה , דערויף וואס מען האט געזאגט און געהערט די הפטרה

  ."'גו' דרשו הוי"הוסיף לאחר המילה הפטרה ) סה ודעמ(' ובהגהה השני

הוסיף רבינו ' –פלעגט מען ריידן דברי כבושין 'לאחר המילים ) נווד עמ(של השיחה '  קטע האבסיום) 2

וזוהי הוראה " ..ר"ח אדמו"ק מו"ראה זכרונות כ) 1*"הוסיף ) סב ודעמ(מ "  ובראש הדף של ההערות ומ1*

כבושין ע אודות הענין של אמירת דברי "ץ נ"ר מהוריי"ק אדמו"מ בזכרונות כ"להמניחים למצוא המ

  . של ההגהה האחרונה' ס'געלי'כפי שאכן עשו זאת על ה, ולהשלים ההערה

 לאור העובדה שכבר בשיחת ליל עשרה בטבת , או יותר נכון הציעו,שאלו) סד ודעמ(בפתקא אחרת 

, רבינו מחק המילה אולי. בהשיחה דאור לעשרה בטבת'  אולי תהי– שבשיחה זו 1הערה : דובר על ענין זה

  ..ראה הערה: או להעיר כאן.  בהשיחה דאור לעשרה בטבתגם 'ורשם תהי

ר "ח אדמו"ק מו"ראה זכרונות כ:  הוסיפו3כפי שניתן לראות בשיחת ליל עשרה בטבת בהערה , ואכן

כתבו , ואילו בשיחת יום עשרה בטבת]). ב, קפג[לו ' ד ע"ח" התמים. "268. 233' א ע"ספר הזכרונות ח(

  .א ובהנסמן שם"קודמת סאה בשיחה הז ר"בכ: 1בהערה 
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|ואבמ    יא  

 ודבעמ. הלשון שוב ושוב עד לנוסחא הסופית' בדוגמא דלקמן ניתן לראות איך שפעמים רבינו מגי) 3

סיי , סיי אין ליובאוויטש(פ אז דאס איז ניט געווען נהוג אפילו בימי רבותינו נשיאינו "איז אע: ' קטע הבנו

  ... האבן א זהירות יתירהאון אויף מחדש זיין א נאייעם ענין דארף מען, )דא

כן מחק את כל הנכתב . רבותינו נשיאינוס ד"בביהכנותיקן ', אפילו בימי'רבינו מחק את המילים 

הורה להוסיף הדגשות אלו , אולם. כ מחק גם זאת"ולאח, ריגא ואטוואצקורשם מעליו , בחצאי עיגול

 1**הוסיף לאחר המילה נשיאינו י ש"וזאת עשה ע. ג"הכוללות את המיקום של רבותינו נשיאינו בשוה

פ השמועה גם "וע. אטוואצק ולא כאן, לא בריגא) 1**"הוסיף ) סב ודעמ(מ "ובראש הדף של ההערות ומ

אולם בעת ההגהה ,  שבראשית ההערהלאמחק את המילה , לאחר כתיבת הערה זו". לא בליובאוויטש

  . וכן נדפס). סח ודעמ( בראשית ההערה לאשוב הכניס רבינו את המילה ' השני

ונכנס לקודש פנימה בצירוף , שבאמצע העמוד" מצורף"שורות האחרונות הם החלק ה'  גח נודבעמ) 4

  . צירפנוהו לעמוד–ובצילום ,  זהודלעמ

מוסיף על הערה זו עוד כמה ' הי' ובהגהה השני, רבינו מוסיף הערה בהגהה ראשונה' לפעמים הי) 5

  ).טעמוד ס (21הערה ' ובהגהה שני, )סבוד עמ (16*הערה הגהה ראשונה :  לדוגמא–וכמה פרטים 

ח "ק מו"ובפרט אז מען האט געהערט מפורש און ברור פון כ: "על הקטע, לקראת סיום השיחה) 6

) ס ודעמ(הוסיף רבינו בהפנים ". ר נשיא דורנו אז איצטער איז שוין דער זמן הכי אחרון פון גלות"אדמו

הקול קורא דלאלתר לגאולה ..   ראה שיחת) 34*: בהערות) סג ודעמ(יף  וכן הוס)34*לאחר המילה ברור 

  .. הקריאה והקדושה(

י "ראה שיחת ח:  במהדורה הסופית43 ונדפסה בהערה השלימו המניחים את המקורותפ הוראה זו "וע

 הקריאה והקדושה(הקול קורא דלאלתר לגאולה . ר היום יום בתחילתו"ח אדמו"ק מו"מכתב כ. א"אלול תש

  .ועוד)). תל' ו ע"ח; תח; שעז; שסא' ה ע"ח(אגרות קודש שלו . ג"תשרי תש. א"א תש"מנ, תמוז, סיון

הן . בהדר וביופי, שיש להוציא לאור דבר נאה ומתוקן, הדרכה כללית בעניני דפוס היתה מאז ומקדם) 7

, יום הגליון של השיחהבס: ח סודכאן ניתן לראות מעין זה בשני הגהות בעמ. והן בפומבי, בהוראות פרטיות

דבר שהרבה פעמים כשהיו מכניסים שיחה להגהה שכחו   –––– ●●●●  ––––  הוסיף רבינו וצייר סימן של סיום

ואכן כשהשיחה נדפסה . לפעמים ציור כזה ולפעמים ציור אחר, מוסיפו' והרבי הי, להוסיף זה בסוף השיחה

 שכמובן כשנדפסה שיחה זו בין כל שאר השיחות אף,  היו אכן עושים את הציור כפי שציירו הרבי–בשעתו 

  .פ רוב בכולם את אותו הציור" עשו ע–ש "בספרי לקו

בזה נתכוין להורות להמניחים . כבהקודמים באותיות –ז "כ: מ רשם"ובראש הגליון של ההערות ומ

ר לעשרה מ לשיחת או"באופן שונה מהמ) בטעות(נעשה ) הגופן(שצורת וגודל האותיות , ולמסדרים בדפוס

  .'בטבת ולשאר כל השיחות וכו

❁  ❁  ❁  
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|יב  ואבמ  

  ענינים כלליים  .ד

הרישומים . וכן הוא בעלי ההגהה שלפנינו, רבינו רושם בעיפרון' הי' הנחות'את הגהותיו על ה, בכלל) 1

שרבינו השלים ) ט סודעמ(לבד מפעם אחת . של השלמות או הערות בעט רגיל הם בכתב ידם של המניחים

 מן לעצמו עיגולתחילה סי. 38הערה 
°

ז בכתיבה על "והוסיף לאח. ועודואז העביר קו מחיקה על המילה , 

  ".ל"מרז' ו שבסוף ש"ליקוטי מהרח). ב, קח(ק "רוה' ש: "ידי עט

היתה זה הוראה וסימן להמניחים שכאן צריך ,  באמצע כתיבת הדברים*כאשר רבינו ציין סימן כזה ) 2

בצידי ,  לחודבעמ: ודוגמא לזה. בהפנים או בההערות, )ללי הדפוסכפי שמופיע בספרי כ (להתחיל קטע חדש

וכן תיקן לאור . ל"בצידי הגליון קודם המילים ווי עס שטייט אין כתבי האריז, ס ודבעמ; 19הגליון על הערה 

   . , המסיימת את הקטע הקודם שתהפוך להיות פסיק .זאת הנקודה 

. הוכנסה המהדורה הסופית אל הקודש פנימה, ספותהשינויים וההו, לאחרי הכנסת כל התיקונים) 3

קונטרס "נרשם השם , )ח"שהוא צילום שער של אחד הקונטרסים הקודמים דחורף תשל (בשער הקונטרס

יהפך 'מורה רבינו להשמיט הלשון ) ע ודעמ(' פתח דבר'ובעמוד ה, )עמוד עא ("ח"תשל' העשרה בטבת

  .'באות ב' היהפך לשמח'והלשון ', באות א' לשמחה שנה זו

, ריק" אוצר החסידים"י מערכת "ע' פתח דבר'היו משאירים את מקום התאריך של חתימת ה, כנהוג

או , או החסידי, לו משמעות מיוחדת וציון יום מיוחד בלוח השנה היהודי' רושם את התאריך שהי' ורבינו הי

 הוא יום הולדת הרבנית ולהעיר שיום זה. טו טבת/ בקונטרס זה רשם . במשפחת בית הרב של רבינו

  .כ בעיר ליובאוויטש"הצדקנית מרת שטערנא שרה שנולדה בחמשה עשר לחודש טבת תר

❁  ❁  ❁  
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| הגהה ראשונה–מאמר   יג  

  

  
  
  
  



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

|יד   הגהה ראשונה–מאמר   

  
  
  
  
  

  

  
    



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

| הגהה ראשונה–מאמר   טו  



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

|טז   הגהה ראשונה–מאמר   



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

| הגהה ראשונה–מאמר   יז  



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

|יח  'הגהה שני –מאמר   



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

|'הגהה שני –מאמר   יט  



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

|כ  'הגהה שני –מאמר   



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

| הגהה ראשונה–שיחת ליל עשרה בטבת   כא  



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

|כב   הגהה ראשונה–שיחת ליל עשרה בטבת   



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

| הגהה ראשונה–שיחת ליל עשרה בטבת   כג  



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

|כד   הגהה ראשונה–שיחת ליל עשרה בטבת   



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

| הגהה ראשונה–שיחת ליל עשרה בטבת   כה  



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

|כו   הגהה ראשונה–שיחת ליל עשרה בטבת   



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

| הגהה ראשונה–שיחת ליל עשרה בטבת   כז  



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

|כח   הגהה ראשונה–שיחת ליל עשרה בטבת   



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

| הגהה ראשונה–שיחת ליל עשרה בטבת   כט  



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

|ל   הגהה ראשונה–שיחת ליל עשרה בטבת   



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

|מענות על שאלות המניחים  לא  



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

|לב  'ניש הגהה –שיחת ליל עשרה בטבת   



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

|'ניש הגהה –שיחת ליל עשרה בטבת   לג  



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

|לד  'ניש הגהה –שיחת ליל עשרה בטבת   



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

|'ניש הגהה –שיחת ליל עשרה בטבת   לה  



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

|לו  'ניש הגהה –שיחת ליל עשרה בטבת   



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

|'ניש הגהה –שיחת ליל עשרה בטבת   לז  



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

|לח  'ניש הגהה –שיחת ליל עשרה בטבת   



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

|'ניש הגהה –שיחת ליל עשרה בטבת   לט  



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

|מ  'ניש הגהה –שיחת ליל עשרה בטבת   



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

|'ניש הגהה –שיחת ליל עשרה בטבת   מא  



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

|מב  'ניש הגהה –שיחת ליל עשרה בטבת   



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

|'ניש הגהה –שיחת ליל עשרה בטבת   מג  



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

|מד  מענות על שאלות המניחים  



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

|מענות על שאלות המניחים  מה  



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

|מו  'ניש הגהה –שיחת ליל עשרה בטבת   



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

|ישיתלש הגהה –שיחת ליל עשרה בטבת   מז  



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

|מח  לישיתש הגהה –שיחת ליל עשרה בטבת   



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

|ישיתלש הגהה –שיחת ליל עשרה בטבת   מט  



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

|נ  לישיתש הגהה –שיחת ליל עשרה בטבת   



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

|ישיתלש הגהה –שיחת ליל עשרה בטבת   נא  



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

|נב  לישיתש הגהה –שיחת ליל עשרה בטבת   



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

|ישיתלש הגהה –שיחת ליל עשרה בטבת   נג  



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

|נד  לישיתש הגהה –שיחת ליל עשרה בטבת   



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

|ישיתלש הגהה –שיחת ליל עשרה בטבת   נה  



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

|נו   הגהה ראשונה–ום עשרה בטבת ישיחת   



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

|אשונהר הגהה – עשרה בטבת וםישיחת   נז  



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

|נח   הגהה ראשונה–ום עשרה בטבת ישיחת   



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

|אשונהר הגהה – עשרה בטבת וםישיחת   נט  



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

|ס   הגהה ראשונה–ום עשרה בטבת ישיחת   



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

|אשונהר הגהה – עשרה בטבת וםישיחת   סא  



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

|סב   הגהה ראשונה–ום עשרה בטבת ישיחת   



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

|אשונהר הגהה – עשרה בטבת וםישיחת   סג  



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 

|סד  מענות על שאלות המניחים  



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

|'ניש הגהה – עשרה בטבת וםישיחת   סה  



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

|סו  'ניש הגהה –ום עשרה בטבת ישיחת   



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

|'ניש הגהה – עשרה בטבת וםישיחת   סז  



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

|סח  'ניש הגהה –ום עשרה בטבת ישיחת   



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

|'ניש הגהה – עשרה בטבת וםישיחת   סט  



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

|ע   הגהה–פתח דבר   



  ח"תשע' הבת טטו –  מונדשייןיושיחרנא שרה ושטעמנחם מענדל מזכרת מנישואי 
  
 

|השערף ד  עא  



  לזכות

שיחיו שטערנא שרהוהכלה מרת  נחם מענדלמ' חתן התה

 ןנדשייומ

  רגל נישואיהם בשעה טובה ומוצלחתל

  ח"תשע'ה, טבת טו

❁  

  נדפס על ידי ולזכות הוריהם

  ןמונדשיי שיחיו ה חנהרש  וזוגתו מרתדוד' ת ר"הרה

  ברוק שיחיו בלומא גיטל וזוגתו מרת חיים שאול' ת ר"הרה

  ולזכות זקניהם שיחיו

  ןחייקי שיחיו שיינדל וזוגתו מרת שלום דובער הרבת "הרה

  רובינשטיין שיחיו טויבא ברכה וזוגתו מרת משה לוי'  רח"הרה

❖ ❖ ❖  

י נשמתו   לעילו

  ה"ע מרדכי שמואל ר" ביהושע' ת ר"הרה

זוגתו מרת    ה" עדוד'  רת" בהרהרחל לאהו

  מונדשיין

  ה"ע חיים שאול ' רת"הרה בנחם מענדלמ' ת ר"הרה

זוגתו מרת  ר" בהרהחנהו   ה" ענחם מאנישמ' ח 

  ברוק




