תשורה
X
משמחת הנישואין
של

מנחם מענדל ושטערנא שרה

שם טוב
[
יום שני ,כ"ב אדר ה'פרצת
ששים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר זי"ע

בס"ד.

פתח דבר
אנו מודים להשי"ת על כל הטוב אשר גמלנו ,ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי
צאצאינו החתן התמים מ' מנחם מענדל שי' עב"ג הכלה מרת שטערנא שרה תחי'.
התודה והברכה מובעת בזה לבני משפחותינו ,ידידנו ומכירינו 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 כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו – הכוללת :א( הגהות כ"ק אדמו"ר על שיחת
עשרה בטבת ה'תשמ"ה .ב( הגהות כ"ק אדמו"ר על גליון  Talks and Talesלחודש
מנ"א תשמ"ח מדור  .From Nature’s Wonderlandג( יומן מש"פ תשא ה'תשמ"ה.
רובם בפרסום 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" בקיום היעוד "מהרה ה"א ישמע
בערי יהודה ובחוצות ירושלים ,קול ששון וקול שמחה ,קול חתן וקול כלה" וכו'
בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו תיכף ומיד ממש.
בשמחה ובברכה
מוקיריהם ומכבדיהם

הרב יוסף יצחק ורעייתו שם טוב
יום ב ,כ"ב אדר ה'פרצת
ששים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר זי"ע
פארטלאנד ,מיין

הרב משה ורעייתו ווילענסקי

שיחת עשרה בטבת ה'תשמ"ה
להלן )חלק מ(עלי ההגהה הראשונה על שיחת עשרה בטבת ה'תשמ"ה
)הודפסה בלקוטי-שיחות חלק כ"ה עמודים (443-460
עמוד ) 1סעיף א' ותחילת סעיף ב' – הודפס בע' (443

על המלים ואהבת הוסיף הערת שוליים )הע'  2בנדפס( (*1 :משא"כ הוכח תוכיח וכיו"ב שקיים
כשמוכיחו להשיב הגזילה אף שלא הוכיחו לעשות תשובה שהרי י"א שמ"ע תשובה ה"ז שבאם
 אבל אין כן דעת אדה"ז )אגה"תרוצה צ"ל בדיבור )
( וכו' וכו' .ועוד ועיקר  -במ"ע
שבפנים מודגש ענין דאהבת ישראל היפך סיבת החורבן )כולל י' טבת(.
בקטע ד"ה "ובפרט" בסופו מחק מילת כללית וכתב במקומה דרבים.
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תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ושטערנא שרה שם טוב
עמוד ) 2סוף סעיף ב' וסעיף ג' – הודפס בע' (443-444

בתחילת סעיף ג' מחק המילה תכלית וכתב במקומה סיום ושלימות
בקטע ד"ה "ולכאורה" הוסיף הערת שוליים ]הע'  16בנדפס[ (*13 :בנוגע לכמה ענינים כמו
(.
ושו"ע אדה"ז
בשויו"ט וכיו"ב א"א תחנון במנחה שלפניהם )
בקטע ד"ה "והמענה" מחק המילה לזה וכתב במקומה על זה
בקטע ד"ה "דהנה" מחק המילה נמוך וכתב במקומה תחתון
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כ"ב אדר ה'פרצת
עמוד ) 3חלק מסעיף ו' – הודפס בע' (447-448

בקטע ד"ה "והביאור" תיקן טעות במילה היפך.
באותו קטע הוסיף הערת שוליים אחר "האמיתי" ]הע'  62בנדפס[ (* :כפס"ד הרמב"ם )הל'
גירושין ספ .( . .ובמילא גם הפיכת העינוי לעונג אינו )בשלימות(.
באותו קטע הוסיף אחר המלים "בהרהורי לבו" ציון להערת שוליים  *53וציין בצדו כפשוט צ"ל
בהערה )דהיינו שהמלים ")אבל ראה שו"ע אדה"ז שם סוס"ז(" צריכים להיות בהערת שוליים
ולא בגוף השיחה ]הע'  64בנדפס[(.
בקטע ד"ה "יוהכ"פ" מחק המילה כפירוש וכתב במקומה וע"פ פירוש.
באותו קטע הוסיף בסופו הערת שוליים ]הע'  68בנדפס[ (*56 :ומזה אחת בשנה – יחידה בזמן
"קץ )שלימות( מחילה וסליחה )רמב"ם הל' תשובה פב  ,( . .ולכן נתחייב בחמשה תפלות
)לקו"ת ס"פ פנחס ( . .
בקטע ד"ה "והנה ,ביום" בסופו מחק המילה מכל וכתב במקומה וככל
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תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ושטערנא שרה שם טוב
עמוד ) 4חלק מסעיף ז' – הודפס בע' (448-449

בקטע ד"ה "המאורעות" הוסיף הערת שוליים ]הע'  73בנדפס[ אחר המלים "דד' הצומות"(* :
שהם דוקא המפורשים וכתובים בתושב"כ )  . .וראה רמב"ם  ( . .כמו יוהכ"פ.
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כ"ב אדר ה'פרצת
עמוד ) 5תחילת סעיף ח – הודפס בע' (449

בסוף קטע ד"ה "ישנו" הוסיף המילה] :בחודש[.
בסוף קטע ד"ה "אמנם" הוסיף המלים :בגאולה האמיתית שיהפכו ימים אלה למועדים ל"יו"ט
וימי ששון ושמחה" כנ"ל.
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תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ושטערנא שרה שם טוב
עמוד ) 6סוף סעיף ח וסעיף ט' – הודפס בע' (449-450

מחק המילה הראשונה בעמוד ועאכו"כ וכתב במקומה וממשיך דבמיוחד הוא
בקטע ד"ה "וע"פ" הכניס המלים בתוך סוגריים )מצד "עיצומו של יום"(
בתחילת קטע ד"ה "ובמכ"ש וק"ו" הוסיף סוגריים ) קודם המילה "שמכיון"
באותו קטע מחק המלים שיש בזה וכתב במקומה ( שיש בהם
בקטע ד"ה "ובכן" מחק המילה לכל וכתב במקומה לכלל )ולכל אחד מ(
באותו קטע הדגיש המילה ליום
בהע' מס' ] 68הע'  80בנדפס[ הוסיף קו  -אחר המלים "היום יום"
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כ"ב אדר ה'פרצת
עמוד ) 7סעיף י' וסעיף י"א – הודפס בע' (450-451

בסוף הקטע הראשון דסעיף י' הוסיף הערת שוליים ]הע'  84בנדפס[ :שכל חלק ופסוק ממנה -
הוא "חלק ופסוק דפ' ויחי"
בקטע ד"ה "וענין" מחק המילים בפנימיות התורה וכתב במקומם )ובסגנון המובן גם לקטנים(
באותו קטע הוסיף הערת שוליים ]הע'  87בנדפס[ אחר המלים "אדמו"ר הצ"צ" (* :בקטנותו,
כשלמד בחדר דלימוד חומש לתשב"ר.
באותו קטע הדגיש המלים הובא בפרש"י
בקטע ד"ה "כללות" הוסיף המלה נעמען קודם המלים "לקחת את".
באותו קטע הכניס בתוך סוגריים המלים )לקחת את(
באותו קטע תיקן המילה מארצות לבארצות
11

תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ושטערנא שרה שם טוב
עמוד ) 8תחילת סעיף ט"ז – הודפס בע' (455

בקטע ד"ה "ובהקדים" מחק המילה כל.
בקטע ד"ה "אמרו חז"ל" מחק המילה מצב.
באותו קטע בסופו הוסיף הערת שוליים ]הע'  133בנדפס[ (* :וכמארז"ל ונפש כי תחטא תווהא
(
)זח"ג . .
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כ"ב אדר ה'פרצת
עמוד ) 9המשך סעיף ט"ז – הודפס בע' (455-456

בקטע ד"ה "ולכן" הוסיף לחפש ולמצוא )במקום "למצוא תחילה"(.
באותו קטע העביר את הסימון להע' ] 120הע'  143בנדפס[ לאחר מילת "שתבקש".
בסוף אותו הקטע מחק המלים ורק לאח"ז יכול ובמקומם כתב סימון להערת שוליים ]הע' 144
בנדפס[ (*120 :משם דוקא ,הידיעה שהוא "שם" )שגזל וכו'( מביאתו ל"בקשתם" ,ובלשון
(:
הלקו"ת )
בקטע ד"ה "ולאחרי" מחק המילה שנשאר וכתב במקומה שחוזר.
באותו קטע הוסיף המילה סו"ס בין המילים "דלעו"ז" ו"נתהפך".
בקטע ד"ה "ובלשון" תיקן המילה שענינו ל"שענינם"
בקטע ד"ה "ונמצא" שינה סדר המלים לאמור "שמהווה מחי'" )כלשון המקובל בחסידות,
במקום "שמחי' ומהווה"(
בקטע האחרון מחק המלים הראשונות ובזה מתבטאת וכתב במקומה וזוהי.
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תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ושטערנא שרה שם טוב
עמוד ) 10סוף סעיף י"ז ותחילת סעיף י"ח – הודפס בע' (457

בקטע ד"ה "אלא" אחר המלים " את הגזילה" הוסיף הערת שוליים ]הע'  156בנדפס[ (* :ולא עוד
אלא שהקב"ה עוזרו ,ולא עוד אלא שודאי הדבר כי אל ידח ממנו נדח ,ובלשון ההלכה :הכתוב
נתקו )להגזילה – לוהשיב(.
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כ"ב אדר ה'פרצת
עמוד ) 11סוף סעיף י"ח ותחילת סעיף י"ט – הודפס בע' (458

בתחילת קטע ד"ה "וענין" הוסיף מקף  -בין המלים "ממש" ו"לא".
באותו קטע בסופו הוסיף הערת שוליים ]הע'  162בנדפס[ (* :ולהעיר שדרז"ל אלו תפלין
(.
)שבראש( )ברכות ( ,דמיוחד בזה גד דטרף זרוע אף קדקוד )
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תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ושטערנא שרה שם טוב
עמוד ) 12המשך סעיף י"ט ותחילת סעיף כ' – הודפס בע' (458-459

בקטע ד"ה "וענין" מחק הפסיק אחר מילת "בדברים" )פעמיים(.
באותו קטע מילת )גם( בתוך סוגריים
בקטע ד"ה "ויש להוסיף" מחק המילה ולבוא וכתב במקומה עד שיבואו
בסוף אותו קטע אחר המלים "הציווי שלהם" הוסיף המלים כולל הציווי
בקטע ד"ה "בשיעור היומי" אחר המילה "עכו"ם" הוסיף הערת שוליים ]הע'  170בנדפס[(* :
שינוי מיראת הצענזור .ובדפוס  . .וראה לקמן משו"ע אדה"ז
באותו קטע סימן למחוק המילים וכן הוא בשו"ע וכתב במקומה ובשו"ע
בקטע ד"ה "כלומר" מחק המילים בד בבד וכתב במקומה ביחד
באותו קטע מחק המילים גם בנוגע לגוי .ולא עוד אלא וכתב במקומם )לא "גם" ,אלא( "בין
מישראל בין מנכרי" * .ואולי י"ל
16

כ"ב אדר ה'פרצת
עמוד ) 13סיום סעיף כ' וסעיף כ"א – הודפס בע' (460

בקטע הראשון אחר המילה "– עי"ז" הוסיף ופשיטא
בקטע ד"ה "וכל ענינים" אחר המלים "פאסט מען זיך אפ" הוסיף תרגום מלים אלו בלה"ק
)גומרין התענית והעינוי ואוכלים(
בקטע האחרון על המילה 'ד"קוממיות"' הוסיף הערת שוליים ]הע'  183בנדפס[ (154 :בקומה
זקופה )פרש"י בחוקותי  . .ובתיב"ע שם(.
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תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ושטערנא שרה שם טוב

שאלות המניחים
להלן א' מעמודי שאלות המניחים על שיחה הנ"ל

בשאלה א' מחק המילה האם וכתב בסופה מהו הספק?
בשאלה ב' הוסיף ותיקן הב"י )ודאדה"ז(
באותה שאלה שם המילה )ופקדון( בסוגריים
על שאלה ג' ענה :זה שכתוב דבר המוקשה בעוד מקום )-מות( אינו מתרץ הקושיא ,כ"א מוסיף
הקושיא בעוד מקום
)וגם גניבה ה"ה במ"ע דוהשיב(
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כ"ב אדר ה'פרצת

הוספה
תוכן מהנייעס דש"ק תשא ,ט"ז אדר ,ה'תשמ"ה .בלי אחריות כלל.
לאחרי שיחה הראשונה הורה להרב צ.י .שטיינמעץ – בזמן שניגנו – לומר לחיים על כוס גדול ,ועשה חזק
בידו )הימנית( להגברת השירה ,וכן לעברו .לאח"ז הסתובב לעברו עוה"פ והורה לו בידו הק' לומר עוה"פ
לחיים ,ובמשך הזמן ששתה )כי לקח לו זמן לשתות( עשה לו אד"ש בידו )השמאלית( כמ"פ ,וכשסיים
לשתות ,מחא לו אד"ש כפיו הק' לסימן של "בראווא" )בלע"ז( ,ולאח"ז הסתובב אד"ש לעבר הקהל ועשה
חזק בשתי ידיו הק' כ 5פעמים להגברת השירה .וכה"ז היה אד"ש בשמחה גדולה.
לאחרי שיחה השני' שתוכנה היה "שבשבת לאחרי פורים – יכולים להשלים את החיוב ד"לבסומי עד דלא
ידע" ,ובמיוחד – "סופר" ,שמפני התעסקותו במלאכת הקדש לא היה יכול לקיים זאת בפורים" ,והכוונה
היתה להסופר הרב א.צ .שי' זירקינד ,ומלכתחילה אמר לחיים על כוס קטן ואד"ש סימן לו שיאמר על כוס
גדול ולאח"ז הסתובב לעברו וסימן לו בשתי אצבעותיו שיאמר פעמיים לחיים ,גם פה היה אד"ש שמח,
ניגנו "אי וואדיעם" כו' ואד"ש עשה הרבה בידו ובראשו הק'.
לאחרי שיחה השלישית אשר תוכנה הי' "השלמת החיוב ד"לבסומי" – בנוגע לרבנים ,גלות ירושלים אשר
בספרד" – רבנים ספרדים כו' ,ועכשיו נמצא פה רב השייך לקהילה ספרדית שיאמר לחיים וישלים "עד דלא
ידע" ,והכוונה היתה להרב א.ד .הכט ,וגם מלכתחילה אמר לחיים על כוס קטן ,ואד"ש קם ממקומו קצת
לעברו והורה לו לומר לחיים על כוס גדול ,ואח"כ סימן לו בשתי אצבעותיו שיגיד פעמיים לחיים ,ואח"כ
פנה עליו עוה"פ ,והורה לו לומר לחיים) ,פעם שלישית!( הקהל ניגנו "אין אדיר כה'" ואד"ש עשה הרבה
בידו ובראשו הק'.
לאחרי שיחה הרביעית בהמשך לקלאץ קושיא ברש"י ,אמר אד"ש ש"ישנה עוד קלאץ קושיא שגם כל
הספרדים שאינם רבנים יאמרו לחיים באופן דעד דלא ידע ,וכן הזוכים בגורל שנמצאים כאן ממדינת צרפת,
אינני יודע אם הוא מבין אידיש ,עכ"פ שיתרגמו לו הדברים בצרפתית או בלה"ק ,אד"ש פנה לצדדיו ואמר
ישנם שני זוכים בגורל שנמצאים פה ,שיאמרו לחיים ,והר' י .ביטון מסר דברי אד"ש בצרפתית ,לאחרי
שהורה אד"ש עוה"פ להכריז בצרפתית בפני כל עם ועדה ,לאח"ז אמר אד"ש שיכריז שכל הספרדים
הנמצאים פה יאמרו לחיים ,לאח"ז אמר אד"ש להנ"ל בצרפתית ,שימסור שמבקשים שלא יתמהמהו ,אלא
בזריזות ,לאח"ז החל אד"ש לנגן "האדרת והאמונה" וגם פה היה מאוד שמח ,אד"ש עשה בידו ובראשו הק'
כמ"פ.
לאחרי שיחה החמישית ,לאחרי הזהר ,אמר אד"ש שלא רק הספרדים יאמרו לחיים אלא גם האשכנזים
ובלשון המגילה "ישנו עם אחד" ,מיד נעשה מהומה ..הבקבוקי יין מיד נגמרו ,הורה להר"י יוזביץ לומר
לחיים על כוס גדול ,וכבר לא היה יין ,ולא מילא כוסו ,אד"ש פנה לעברו בחיוך וסימן למה אין כוסו מלא,
והנ"ל הראה על כוסו שאין יותר יין ,והוא החליט לגשת לאד"ש )כנראה שסבור היה בדעתו שאד"ש ימלא
לו כוסו( ואד"ש עשה לו בידו בביטול ,ובחיוך .הורה לר' אשר קאזארנאווסקי לומר לחיים ,הסתובב
להרב"א גרדצקי והורה לו לומר לבנו ולחתנו שיאמרו לחיים )לפני חודש פרצה שריפה ל"ע במסחר שלהם(
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תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ושטערנא שרה שם טוב
– בינתיים הובא יין – וניגנו ניגון שמח מאוד )שמנגנים בהקפות דשמע"צ ושמח"ת( הניף ידו וראשו הק'
להגביר השירה והשמחה ,וכ"ק אד"ש והקהל שמחו ורקדו בשמחה גדולה משך זמן רב.
אדהכי והכי .באמצע הר' א.ש .ססונקין קם ממקומו ונתן מכה על השולחן והכריז שהוא זוכה בגורל של
יהודי רוסי' ,וסיפר ע"ד פרטי החקירה ודרישה שחקרו אותו במדינה ההיא ,ע"ד שייכותו לאדמו"ר
מליובאוויטש כו' ,וכה"ז אד"ש הביט עליו ושמע וחייך ,לאחרי שסיים נענה אד"ש ואמר מכיון שידע לספר
כל הפרטים בדיוק – הרי צריכים לברר אצל "רב" ולפסוק האם הוא אמנם במצב "עד דלא ידע" ...אח"כ
הנ"ל הלך בריקוד עם עוד א' מזקני אנ"ש הר' מ.מ .שפערלין ,ואד"ש סימן להרב ע .חזנוב להצטרף לריקוד,
ופה היה מאד שמח ,אד"ש עשה כה"ז חזק בידו לעברם .לאח"ז רצה הנ"ל לומר עוד משהו והקהל ניגנו
בחוזק ולא נתנו לו לדבר ,ואד"ש חייך ואמר "סוועט אייך סיי ווי ניט העלפן וויל ער האט נאך אסאך וואס
צוזאגן" )משהו כעין זה( ,אח"כ הוסיף אד"ש ואמר "אם הנ"ל ימשיך עד שיגיע למצב דעד דלא ידע לא
ישאר זמן לסיים הביאור ברש"י ,וצריך אריינכאפן וואס שנעלער ,והריל"ג הלך אליו להשתיקו ,ואד"ש עשה
לו בידו הק בתנועה של ביטול – בחיוך – פעמיים ,כשהשתתק הנ"ל והתיישב ,אמר אד"ש "אויב ער מאכט
אזוי גוט ווען ער איז 'ידע' קען מען שוין זיך פארשטעלן ווי וואלט אויסגעקוקט דער 'לא ידע'" ,וכה"ז
אד"ש היה מאוד בשמחה ,ובחיוך על פניו ,גם בהמשך הניגונים לאח"ז .לאחרי השיחה על הרמב"ם עשה
ג"כ בידו הק' להגברת השירה.
לאחרי השיחה ,הביאור ברש"י ובזהר ,נתן משקה עבור הועדה לדוברי עברית ,ועבור התוועדות בטברי'
בקבר הרמב"ם ,ובכלל סיומי הרמב"ם באה"ק ,להר' לוי רסקין הזוכה בגורל .ועבור "תמכין דאורייתא"
)דינער של צא"ח(.
לאח"ז בהשיחה האחרונה ,שעיקרו היה ביאור ברש"י דשבת הקודם ,היה מאד מורא'דיק ,וידו הק' הימנית
היה מעל השולחן ,וכה"ז נענע את ידו בהתאם למה שדיבר – התוועדות היה מאד נפלאות'דיק.
לאח"ז הורה להחזן לנגן שיבנה ופה היה גם מאד מורא'דיק ,כ"ק אד"ש הניף ידו )הימנית( חזק מאד )וגם
קצת גבוה( למעלה מ 20פעמים .אח"כ הזכיר אודות ברכה אחרונה ,והורה להרב י .יוזביץ שיאמר עוה"פ
לחיים ,ופנה להר"י שי' ניעמוטין בתנועת ידו בתמי' למה לא אמר לחיים ,וניגנו אז ניגון הקפות דרלוי"צ ז"ל
ואד"ש עשה בידו הק' להגברת השירה ,ההתוועדות הסתיימה ב.6:20
וכמובן שמנחה ומעריב היו סמוכות!
לאחרי מעריב נכנס הרב"א גרדצקי )שנסע בשבוע ההיא לצרפת ומרוקו( ליחידות למשך שעה ,לערך 8:00
נסע אד"ש הביתה ,ניגנו אז ניגון החדש של ברוכשטט ,ואד"ש עודד את השירה בידו הק' .לערך 8:30
שחל"ח הרז"ש דבורקין ע"ה ,היו הוראות מאת יבלח"ט כ"ק אד"ש בקשר לטהרתו ועוד )מפי נאמן(.
קבוצות קבוצות של מנינים נסעו לבית-הלויות לומר תהילים כל הלילה ובבוקר עד הטהרה ,יום ראשון
בבוקר היו תלויות מודעות באותיות גדולות בכל מקום ,שהודיעו מה קרה וזמן הלוי' שתצא מ.770
כשהגיע אד"ש בבוקר ,חילק ניקלס לכולם ,לערך  12:10נסע למקוה )כי באותו יום נסע לאוהל ,כדלקמן(,
 12:50חזר מהמקוה ,וכמה מהחברא קדישא נכנסו לגעה"ת ,ודיברו עם אד"ש .לאח"ז הכריז בערל ליפסקר
שהלוי' )הארון( תצא מהכולל ,ותעבור מיוניון על קינגסטון ואיסטערן פארקוויי בשדרה הגדולה ,ותיכנס
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כ"ב אדר ה'פרצת
באמצע לשידרה הקטנה ותעמוד כנגד  770ומשם אד"ש יצא ,ומסתמא לא ילך )אד"ש?( לאוהל כי נוסע
אח"כ.
 1:10יצא אד"ש כשלידו עמדו ג' המזכירים הרחמ"א ,הריל"ג והרב"ק שיחיו ופסע  -בין הקהל הגדול שנכח
בעת הלוי' – לימין הארון היה קצת משוך ממנו )קדימה( – פני אד"ש היו חורים כה"ז ,כשהגיע ליד בנין
 806א.פ .נעצר וחיכה עד שהארון נסע ,אח"כ חיכה לכמה מכוניות שנסעו ,היו שם צפיפות ליד אד"ש וגם
דחפו ,ואד"ש הביט שמה )מאוד בחומרה( והראה על הרגלים שעמדו על הרחוב שיזהרו מהמכוניות .לאח"ז
אמר לייבל לאד"ש שישנם באסעס שנוסעים ,ואד"ש פסע חזרה ל ,770ונטל ידיו הק' ליד  770כרגיל לאחרי
לוי' ,ונכנס לביה"כ הקטן ,ישב על א' הספסלים ואמר יושב בסתר .לערך  3:00נסע לאוהל ,בדרכו חזרה
מהאוהל ניגש לקברו הטרי של הרז"ש זצ"ל ואמר משהו )שהה שם לערך חצי דקה( וחזר לערך  7:00ל,770
בחזרו היה מחזה נהדר ,מלפניו מכוניות של משטרה ומאחריו  4מכוניות של לשס ,לוי ליברוב ,חנינא
שפערלין שיחיו ,ועוד מכונית של משטרה ,היה טראפיק גדול בדרך והרבה פעמים עקפו מכוניות בעזרת
המשטרה והצפירות.
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Monday Adar 22, 5770 (March 08, 2010)
1. In the third
paragraph describing
that the reason for
blessing spices after
the end of Shabbat is
because of the
weakness of the soul,
the original text said
“leaving us spiritually
weaker”. The Rebbe
erased the words
“spiritually weaker”
and changed it to
“faint” (implying that
on Motzoei Shabbos
we do not become
spiritually weaker).
(In
the
last
paragraph
the
corrections are not
from the Rebbe,
rather from the
editor of all Kehos
publications,
Dr.
Nissen Mindel OBM).

11

Wedding Celebration of Mendel and Shterna Sara Shemtov
1. In the first
paragraph describing
some of the uses of
cinnamon the Rebbe
changes the word
“oil” to “ointments”.
2. In the second
paragraph explaining
the effect of spices
on the foods the
Rebbe erased the
word “with” and
replaced it with “by
means of”.
3. In the third
paragraph describing
the spreading of
spices the Rebbe
corrected
one
typographical error
(steadily) and added
a word “to the
market
steadily
increased”.
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Monday Adar 22, 5770 (March 08, 2010)
1. In the bottom of
the page the Rebbe
alerted the editor to
the fact that the end
of the paragraph is
missing חסר.

9

Wedding Celebration of Mendel and Shterna Sara Shemtov
1. In the third
paragraph the Rebbe
added the letter h to
the word “the” (a
typographical error
omitted that letter).
2. In the fourth
paragraph the Rebbe
completed the word
“especially” which for
some reason was not
completely typed.
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Monday Adar 22, 5770 (March 08, 2010)
1.
The
Rebbe
corrected one word
(opened) and added
a word (to the spicelands).
2. A typographical
error occured in the
second paragraph in
the spelling of
“Holland”. The Rebbe
edited the spelling.
3. In the bottom of
the page the Rebbe
wrote in hebrew
!“( נחתךit is cut!”)
alerting the editor to
the fact that the
Rebbe’s copy is
missing the last line.

7

Wedding Celebration of Mendel and Shterna Sara Shemtov
1. The original text
implied that all spices
have sharp taste and
odor. The Rebbe
edited it to say
“sharp taste and/or
odor” (implying that
not all spices have
both sharp taste and
odor).
2. The original text
implied that spices
were
used
as
preservatives to keep
meat for a “year or
more”. The Rebbe
edited it to say “a
long time” (implying
that it is used as a
preservative also for
shorter periods of
time).
3. The Rebbe added
a word to the end of
the first paragraph
“no meat could be
had” (without this
word it wouldn’t fit
into the context).
4. In the original text it was written that the Chinese brought spices to “the western provinces”. The Rebbe asked a
question in hebrew “ דאיזה מדינותwestern provinces of which countries?” (notifying the editor to clearly write which
country these “western provinces” were part of).
5. In the last paragraph a typographical error occured, instead of 1497 it says 1947. The Rebbe wrote a
question mark on the side to alert the editor to the error.
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Upon his arrival to the shores of America in 1940, the previous Lubavitcher Rebbe,
Rabbi Joseph Isaac Schneerson declared “America is no different!” and promptly set out
to make America - then virtually a spiritual desert into a place of living Torah and
Chassidus. His primary focus therefore was Chinuch - Jewish Education. He immediately
established several new organizations, among them “Merkos L’Inyonei Chinuch” - The
central organization for Jewish Education.
Among the first activities of the organization in 1941 were two monthly children’s
magazines “Talks and Tales” in English and “Shmuessen Mit Kinder” in Yiddish which
were published continuosly for 47 years until 1989. This pioneering effort served the
needs of youngsters thirsting for the wisdom of the Torah as well as educators who find
its concise and varied contents an invaluable tool for teaching.
Every monthly issue of “Talks and Tales” brought with it fascinating stories from the
Talmud, Midrash and heroes of more contemporary times. Also included were stories and
laws of the Jewish festivals and daily living, in addition to the regular features: “In
Nature’s Wonderland”, “Gallery of the Great”, “My Prayer” and “Things to Remember”.
This slim unassuming publication had the distinct honor of the Lubavitcher Rebbe’s
careful editing of each and every monthly issue. We present herein facsimiles of the
Rebbe’s editing on the section of “In Nature’s Wonderland” in the Summer 1986 issue of
“Talks and Tales”. The Rebbe’s corrections are explained on the side of every page.
The grandfather of the Chosson, Rabbi Mordechai Chein had the distinct honor of
designing and printing the “Talks and Tales” issues for many years, and has presented
the following facsimiles.
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It is with much gratitude to the Al-mighty for His immense kindness that we welcome
you to the wedding of our children Mendel & Shterna Sara.
We are grateful to the many friends and family who have traveled from far and near
to participate in this joyful occasion with all your good wishes of Mazel Tov and the
blessings of a happy marriage to the bride and groom.
As an expression of gratitude for participating in our joyful and happy occasion we
share with you this special memento which contains facsimiles of the Lubavitcher Rebbe’s
editing of the children’s publication “Talks and Tales”, and of a talk from the Rebbe in
1985.
May G-d almighty grant you His abundant blessings of life, health and prosperity. May
we go from this joyous event to the ultimate joy, the coming of our righteous Moshiach
now!
Rabbi Yossi and Raizel Shemtov
Toledo, Ohio

Rabbi Moshe and Chana Wilansky
Portland, Maine

Adar 22, 5770 (March 8, 2010)
Sixty years of the Leadership of the Rebbe O.B.M. (since 1950)
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