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בעזהי"ת. 

פתח דבר
לזכרון טוב, ליום כלולת צאצאינו החתן הרה"ת אהרן ליב והכלה מרת 

שרה שיחיו ראזענבלום, ביום השלישי כ"ה לחודש אדר ה'תשפ"א,

וכמנהג אנ"ש בזמן האחרון - על יסוד הנהגת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ 
נ"ע בעת חתונת כ"ק אדמו"ר והרבנית בי"ד כסלו תרפ"ט -

הנוטלים חלק בשמחתנו, תשורה המובאת  כל  בזה לכבד את  הננו 
בזה.

· · ·
תשורה זו כוללת:

א( צילום התשורה שחולקה בחתונת הרבי והרבנית. 

ב( "מנהגי יום הולדת", בשייכות לכ"ה אדר )שזכינו בהשגח"פ אשר 
ועשרים של הרבנית הצדקנית  ביום הולדתה המאה  יום החתונה הוא 
חי' מושקא ע"ה( אשר בקשר ליום זה )בשנת תשמ"ח( התחיל הרבי את 

"מבצע יום הולדת".

וגם חלק משיחה ק' המבאר מעלת ענין מאה ועשרים שנה, וגם אחרי 
חיי האדם עלי אדמה. 

ג( כמה צילומי כתי"ק, מכתבים, מענות קודש ויחידויות, אליהם זכו 
זקני החתן והכלה, אשר רובם מתפרסמים כאן לראשונה.

ג( הגהות הרבי, על מאמרים )באנגלית( שכתב זקן הכלה הרב אברהם 
סטאן שיחי', עבור עיתון "די אידישע היים", וזכה אשר הוגהו מאמרים 

אלו ע"י הרבי, ובאים כאן המאמרים עם צילומי ההגהות בכתי"ק.

· · ·
הא-ל הטוב, הוא  יתברך, יברך את הממשתתפים בשמחתינו, ואנשי 
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ביתם יחיו, בתוך כלל אחב"י יחיו, בברכות מאליפות מנפש עד בשר,

 - זה  מסוגל  בזמן  ובמיוחד  זו,  נישואין  משמחת  אשר  תפלה  ואנו 
חדש אדר שבריא מזלי‘ חודש השמחה, נזכה תיכף ומיד ממש לשמחת 
"ישמע  בימינו  ובמהרה  וישראל,  דהקב"ה  הנישואין  שלימות  הגאולה, 
וקול  חתן  קול  וקול שמחה  קול ששון  ירושלים  ובחוצות  יהודה  בערי 
כלה", בגאולה האמיתית והשלימה, ונזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן דא למטה 

מעשרה טפחים והוא יגאלנו.

מנחם מענדל הכהן ומלכה ריבקין  יוסף יצחק וחנה ראזענבלום  

יום שלישי כ"ה אדר, ה'תשפ"א
מאה ועשרים שנה להולדת הרבנית הצדקנית חי' מושקא נ"ע 

נו ארלינס לואיזיאנא 
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 תשורה 
מחתונת הרבי
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מנהגי יום הולדת*
בקשר לכ"ה אדר, יום הולדת הרבנית הצדקנית חי' מושקא ע"ה

א. לעלות לתורה ביום השבת שלפני יום ההולדת, וכשיום ההולדת 
חל ביום הקריאה – גם ביום ההולדת עצמו.

וכשיום  ומנחה,  שחרית  תפלת  לפני  הצדקה  בנתינת  ב. להוסיף 
ההולדת חל בשבת או ביו"ט - ליתן בערב שבת או יו"ט )ומה טוב - גם 

לאחריו(.

ג. להוסיף בתפלה – בכוונת התפלה, התבוננות בגדלות הא-ל וכו', 
וכן באמירת )ספר( תהלים )עכ"פ - ספר אחד(.

ההולל ביום  לומר  שמתחיל  החדש  תהלים  המזמור  ללמוד   ד.
דת1 - בהתאם למספר שנותיו2.

ה. להוסיף שיעור נוסף בתורת הנגלה ובתורת החסידות – נוסף על 
השיעורים הקבועים, שלשת השיעורים בחומש תהלים ותניא השוים לכל 

נפש, ושיעור היומי ברמב"ם.

ו. ללמוד מאמר דא"ח3 בע"פ )כולו או חלקו(, ולחזור אותו בחבורה 
)ברבים( ביום ההולדת עצמו, או בהזדמנות הקרובה, ובפרט ביום הש"ק 

שלאחריו )בזמן סעודה שלישית(.

חוצה,  והמעיינות  התורה  הזולת – הפצת  על  בפעולה  ז. להוסיף 
מתוך אהבת ישראל.

ל* המנהגים דלקמן )מלבד אלו שצויינו בפ"ע( – נלקטו מ"היום יום" י"א ניסן. ספר המ
נהגים חב"ד ע' 81. אגרות קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א ח"ו אגרות: א'תקמח. א'תתנח. ח"ז: 

א'תתצט. א'תתקכט. ב'כב. ב'סו. ב'צז. ב'קטז. ב'קמו. ב'רי. ב'רכו. ועוד.

  נוסף על המנהג "ללמוד בכל ראש חודש .. מהקאפיטל בתהלים שהוא מסומן במספר  .1
שנות חייו" – "פסוק אחד". "ואם הוא מרובה בפסוקים אזי לומדים שנים או יותר". ואם 
הקאפיטל מחזיק פחות מי"ב פסוקים .. אזי כופלים" באופן ש"יעלה כמספר חדשי השנה" 

)אג"ק כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"ה א'שלט(.

 מ"יחידות" לחתני בר-מצוה – ראה לקו"ש ח"כ ע' 578. חכ"ו ע' 347. ועוד. .2

)וראה  ב'צז  ח"ז  שליט"א  אדמו"ר  אג"ק   – דנפשי'  אדעתי'  אבל,  חפץ,  שלבו   במקום  .3
הערה הבאה(.
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תקון  והצריכים  בהם,  זכרונותיו4 ולהתבונן  ולהעלות  ח. להתבודד 
ותשובה ישוב ויתקנם, כלומר, להתבונן באופן הנהגתו בשנה שעברה, 

ולקב החלטות טובות לשנה הבע"ל.

ט. לקבל על עצמו זהירות נוספת או הידור נוסף בענין פרטי )לפי 
ערכו, כמובן(5, כמו בראש השנה6.

י. לערוך התוועדות של שמחה עם בני ביתו, חבריו וידידיו – שבח 
והודי' להקב"ה )ובאם אפשר – לברך "שהחיינו" על פרי חדש או בגד 

חדש(, מתוך שמחה של תורה ושמחה של מצוה7.

·
 ח>לק משיחה קדושה 

בענין מע>לת מאה ועשרים שנה
"אין דערויף קומט צו נאך אן ענין:

עלי  האדם  חיי  צו  בנוגע  נאר  ניט  איז  שנה  ק"כ  פון  שלימות  די 
אדמות, נאר אויך לאחרי ההסתלקות איז דא די שלימות פון ק"כ שנה, 

והביאור בזה:

אין  גמרא  די  פרעגט  שנה"  ועשרים  מאה  ימיו  "והיו  פסוק  אויפ'ן 
ירושלמי "קרוב לאלף שנה חי' אדם הראשון, ואת אמר והיו ימיו מאה 

ועשרים שנה"?!

חוזר  הוא  מותו(  )אחר  שנה  לק"כ  "אלא  ענטפערט:  גמרא  די  און 
למלוא תרווד אחד רקב" - ווי די גמרא זאגט דארטן אז "מלא תרווד 
אחד נטל הקב"ה ממקום המזבח וברא בו אדם הראשון", און ווען עס 

 ראה אג"ק הנ"ל ב'רכו: לצייר במחשבתו אחת היחידות מה ששאל ומה שענו לו ואח"כ  .4
ללמוד מתורתו.

 ויש להתחיל בזה בהוספת שיעור בדא"ח – אג"ק הנ"ל ב'סו. .5

 ידוע אשר מהנכון לקבל איזה זהירות נוספת בראש השנה, ויש ללמוד מזה ג"כ על ראש  .6
השנה הפרטי דכל אחד, היינו יום ההולדת, שאז מתחלת שנה חדשה הפרטית )ראה שיחת 

אחש"פ תשמ"ח הערה 33( – אג"ק הנ"ל.

 שיחות: כ"ה אדר, אחרון של פסח )ועוד( ה'תשמ"ח. .7
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גייען דורך ק"כ שנה לאחר מותו, איז ער "חוזר למלוא תרווד אחד רקב", 
ווי ער איז געווען בתחילת בריאתו.

דערפון איז פארשטאנדיק, אז די שלימות פון ק"כ שנה איז, )ניט נאר 
בנוגע צו חיי אדם עלי אדמות, נאר( אויך לאחרי מיתה - וויבאלד אז 
דער קיום פון דעם גוף לאחר מיתה איז ביז ק"כ שנה, און דערנאך איז 
ער "חוזר למלוא תרווד אחד רקב", ער קומט צו דער שלימות פון "ואל 

עפר תשוב" - וואס "נטל הקב"ה ממקום המזבח". 

)לקוטי שיחות חלק כ' עמוד 411(
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הגהה ע>ל שמה ש>ל מרת דוואשא ריבקין ע“ה

בקונטרס חגה“ש  צילום הגהה מד“ה בשעה שעלה משה למרום, שי“ל 
תנש“א. 

בסוף המאמר הוסיף המו“ל הקדשה פרטית ע“ש ר‘ מרדכי הכהן וזוגתו 
דוואשא ריבקין ע“ה, שעזרו רבות בהו“ל של המאמרים שהוגהו בשנים אלו. 

הרבי הגיה את השם דוואשא שנכתב בלי הא‘ הראשון והוסיף הא‘.

בהגהה זו ניתן לראות את הדייקנות הנפלאה של הרבי, שהואיל להגיה 
טעות שבכתיבת השם בהקדשה פרטית.

כאן  ובא  יחיו(  הכלה  הורי  של  לחתונה  )בתשורה  כבר  נדפס  הצילום 
לחביבותא דמילתא, ובקשר לסיום שנת האבילות ויארצייט הראשון שלה.
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 כתובית בתוך ספר >לקוטי תורה, 
א>ל ר‘ מרדכי הכהן ריבקין ע“ה

צילום כתי“ק, כתובית בתוך ספר לקוטי תורה שהעניק הרבי לר‘ מרדכי 
הכהן ריבקין ע“ה, בתשכ“ה. 

ב“ה. בברכה להתעוררות ”הלבבות לעבודת ה‘ ” בכל שייפין,

ובמיוחד—בהפצת המעינות, 

ומתוך אורה ושמחה בגו“ר ]חתימת יד קדשו[

בתשכ"ה הדפיסו לקוטי תורה בסידור חדש ועם תיקונים, מראי מקומות 
בעצמו  בחר  והרבי  דולר,  אלף  שלשים  לסה“כ  עלה  ההדספה  והערות. 
בעשרה אנשים שיזכו להשתתף כל אחד בשלש אלף, ולכ"א מהם העניק 
ספר אחד עם כתובת בכתי"ק, יחד עם עוד עשר ספרים. הרבי גם השתתתף 

בעצמו לז“נ הרבנית חנה. 

לכ“א מהנ“ל הי‘ סיבה מיוחדת לזכות זו, ובנוגע לר‘ מרדכי, אמר לו הרב 
חודקוב שהי‘ זו בקשר לעזרתו בהרחבת 770 כמה שנים לפני כן: בתשי"ט, 
ר' מרדכי התמנה כחלק מהועד להרחבת בנין 770. עקב מחלוקת וכו' בין 
ביחידות תבע  זמן, בהיותו  ואחר כמה  כמה מחברי הועד התעכב הבניי', 
ממנו הרבי להתערב ולעשות שלום ולגמור בהבנין, וכך עשה ופעל. וע“ז 

אמר הרב חדקוב, זכה להשתתפות זו בהדפסת הלקוטי תורה.
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 שני מכתבים מהרבי
 א>ל ר‘ אפרים ראזענב>לום ע“ה, זקן החתן

א.
ראזענבלום - מאנטרעאל

ב"ה, יח' תמוז תשט"ז
ברוקלין, נ.י.  

האברך אפרים שי'    

שלום וברכה!

במענה על מכתבו המהיר; - בלי הוראת זמן הכתיבה -

בודאי שבענינים כאלו שכותב אחדותם, צריך לעשות כהוראת רופאים 
מומחים, ובודאי יש למצוא אופן ודרך איך שתרצה ללכת לרופא למשרד 
להתייעץ  וכדאי  בביתה,  אותה  יבקר  או שעכ"פ תרשה שהרופא  שלו, 
עד"ז עם הרופא המקומי שמכירה וטפל בה מכבר, והשי"ת יצליחו לבשר 

טוב בכל האמור ובקרוב. 

ושומר  ותורת החסידות  יש לך שיעור בלימוד תורת הנגלה  בודאי 
אתה שלשת השיעורים הידועים החומש תהלים ותניא.

בברכה,
בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א, 
 חתימת א. קווינט
 מזכיר

עתה נתקבל מכתבו מח"י תמוז.

וע"פ הכתוב בו צריך להציע להרופא שיעשה שאק טריטמענט ובפרט 
שבעבר הועיל תיכף. ויה"ר שבכל אופן תתרפא בקרוב ממש.

_________
ראה עד"ז כמה מכתבים שנדפסו בתשורה לוינזון - ראזענבלום י"א שבט תשפ"א.

·
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ב.
ראזענבלום - מאנטרעל

ב"ה, ז' שבט תשי"ט
  ברוקלין, נ.י.

האברך אפרים שי'  

במענה על הודעתו אודות יום הולדת שלו,

יה"ר  הנה  ההולדת.  ביום  האחרון  בזמן  אנ"ש  במנהג  נהג  ובודאי 
מהשי"ת שתהי' שנת הצלחה אצלו בלימוד התורה וקיום המצות בהידור.

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
א. קווינט
מזכיר
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 ר“ד מיחידות של הרב אברהם שי' סטאן
ליום הולדתו כ"ו תמוז תשכ"א

- בלתי מוגה - 

]בהפתק שהכניס כתב על יום הולדתו הי"ט, וביקש עצת הרבי אם 
להתחיל להניח תפילין דר"ת, וע"ז ענה:[

איז מסתמא לערנסטו  ר"ת תפילין  לייגען  וועגען  דו פרעגסט  וואס  אויף 
חסידות-

]ועניתי "יע", ואמר:[

אויב אזוי אנפאנגען לייגען זיי בשעה טובה ומוצלחת

של  ה"קבוצה"  הראשונה  בפעם  סודרו  אז  תשכ"ב,  שנת  ]לקראת 
כמה  לשלוח  הרבי  החליט  ב770,  ללמוד  שהגיעו  מאה"ק  תלמידים 

מהבחורים האמריקיים בשליחות לתומכי תמימים - אה"ק, לוד.

הרב סטאן הצטרף לקבוצה זו ג"כ, וע"ז כתב בפתק "...הצעה מהנהלת 
השיבה לנסוע לאה"ק עם עוד בחורים אחדים ללמוד בלוד", וביקש עצת 

הרבי בזה. וע“ז אמר:[

אויף דעם וואס די הנהלה האט דיר מציע געווען וועגען פארען אין ארץ 
ישראל, איז דאס א גוטע זאך אבער דו זאלסט פריער פרעגען אויב ס'פארט א 
פאסיקע כתה )מיט וועמען צו לערנען - א חברותא( דארטען מסתמא איז דא, 

אבער פונדעסטוועגען זאלסטו פרעגן. 

·
מענה - י"ז סיון תשכ"ג

אחרי חזרו משליחות הנ"ל, הכניס הרב סטאן שיחי' פתק זה:

י"ז סיון תשכ"ג
כ"ק אד"ש

הת' אברהם אהרן שיחי' ברוק הלומד עתה בישיבת תומכי תמימים 
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בכפר חב"ד הו"ל עכשיו שיחות כ"ק אד"ש משנת תשי"א ובקש ממני 
למסור חוברת לכ"ק אד"ש

אברהם ארי' בן בתיה עטעל סטאן

וע"ז בא המענה הרבי: )מהעתק(

נת' ות"ח על
טרחתו בהמסירה





 הגהות הרבי על עיתון 

"די אידישע היים"

The Rebbe’s Edits on  
Articles from

"Di Yiddishe Heim"
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The Rebbe’s English Edits On Articles 
Written By Rabbi Avraham ‘שיחי Stone, 

Grandfather Of The Kallah

Introduction

Presented here are three articles written by Rabbi Avraham Stone, 
written for Yiddishe Heim magazine, together with the Rebbe’s many 
comments, additions and changes which he merited to receive. Printed 
here are the articles together with pictures of the Rebbe’s handwritten 
pencil edits.

The Rebbe’s English editing of “Di Yiddishe Heim”

“Di Yiddishe Heim” was a magazine that was published for many 
years by N’shei U’bnos Chabad in New York. The Rebbe initiated the 
idea to publish the magazine in 5719. Di Yiddishe Heim was published 
several times a year, and included articles in both Yiddish and English. 
The Yiddish side was edited by Mrs. T. Gurary, with editorial approval 
by Rabbi Hodakav, the head of the Rebbe’s secretariat. 

The articles in English were edited by Mrs. R. Altein. As English 
was not Rabbi Hodakov’s area of expertise, the Rebbe undertook the 
editorial approval of these articles, and did so all the years until as 
late as 5751, when the Rebbe returned an envelope with the articles, 
writing on it "  אין הזמ"ג להגי'... ואסמוך על הגהתם וה' יצליחם ...“ - “Now is 
not the opportune time for proofreading. And I rely on your editing. 
May Hashem grant you success.” 

Dr. Susan Handelman, an English professor who taught college 
writing, and wrote many articles for Yiddishe Heim, once related 
her amazement at the Rebbe's editing of her English. He not only 
deepened the Torah concepts, but he took out excess words, amended 
punctuation, spelling, and syntax, with careful attention to each detail.

Rabbi Stone, author of multiple books and a weekly column in The 
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Jewish Press for many years, wrote numerous articles for Yiddishe 
Heim, three of which are presented here.

·
הגהות הרבי, על מאמרים )באנגלית( שכתב זקן 

 הכלה הרב אברהם סטאן שיחי', עבור עיתון 
"די אידישע היים" 

סקירה קצרה

נשי  מטעם  רבות  שנים  במשך  שהופיע  היים",  אידישע  "די  רבעון 
ובנות חב"ד בניו יארק, נוסד על פי יוזמת הרבי בשנת ה'תשי"ט. חצי 
טעמא  מרת  עורכת  נתמנה  זה  ולחלק  באידיש,  כתבות  כלל  הבטאון 

גורארי‘, וחציו בשפת אנגלית בעריכת מרת רחל אלטיין.

מאז הוסדו של הבטאון הוגה החלק באידיש על ידי הרב חודקוב ז"ל, 
ראש המזכירות. מאידך, מכיון שהרב חודקוב לא ידע אנגלית היטב, אמר 
הרבי שהוא בעצמו יגיה את החלק האנגלי. וכן הי' במשך כל השנים, 
שהרבי בעצמו הי‘ מוסיף הערות ותיקונים. וכך המשיך עד סיון תנש"א, 
אז חזר הרבי מעטפה ובו החומר שהכניסו, עליו רשם "אין הזמ"ג להגי' 

ואסמוך על הגהתם וה' יצליחם" .

הרב סטאן שיחי‘ כתב במשך השנים כו“כ מאמרים עבור ”אידישע 
היים“, ושלשה מהם מוצגים בזה, יחד עם צילומי הערות והוספות הרבי, 

עם פענוח מלא.   
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HONESTY AND ETHICS 
PART I

 Yiddishe Heim, Autumn 5744 
 [Volume 24, Issue 3] 

השמיט כמה שורות מתוך אריכות הסיפור מהגמרא על 
רב ור' חייא.

הגהות בגוכתי"ק
)שייך לעמוד הקודם(
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 הי' כתוב "אסור להערים אף אחד, אפילו )even( לא-יהודי.
 ותיקן במקומו גם )including( לא יהודי. 

מחק כמה שורות, אריכות הסיפור אודות גיחזי ואלישע, וגם כל 
הסיפור של אמנון ותמר.

הגהות בגוכתי"ק
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העורכת, מרת ר. א., צירף למאמר זה פתק בה שאלה - ”האם זה מקובל 
למחוק את כל המראי מקומות - שלדעתי גורעים מקלות הקריאה במאמר 

- ומראי מקומות עם מספרים גרועות יותר“.

ע"ז ענה הרבי בכתי“ק:

1( כפי שיתדבר עם המחבר שיחי' 

2( לכאורה פשרה טובה - המ"מ ]מראי מקומות[ בשוה"ג ]בשולי הגליון[

הרבי סימן קו תחת המילה about, היינו שמשה אמר לפרעה כחצות 
הלילה ולא חצות ממש.

HONESTY AND ETHICS 
PART II

Yiddishe Heim, Spring 5745  
[Volume 25, Issue 1] 
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בתחילה נכתב סעיף שלם עם כותרת "השפעות שליליות", המביא סיפור 
בגמרא וכו'. הרבי מחק את כל הסעיף.

על זה שהביא, אשר אמת הוא חותמו של הקב"ה, מכיוון שא' הוא האות 
הראשונה של האלף-בית, מ' הוא האות האמצעית ות' היא האות הסופית, 

ושייך להקב"ה שהוא "ראשון ואחרון".

הרבי עשה חץ מהמילה "אמצעית", לכוכבית שבשוה"ג, וב הוסיף:

בצירוף ה' אותיות הסופיות מנצפך

שדוקא אז עולה מספר האלף בית ל27, ואות מ' נעשית אות האמצעי.

וראה התוועדות פורים תשל"ב )שיחה ב' בתחילתו(, ביאור בענין זה.

הגהות בגוכתי"ק
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.not been fulfilled וכתב במקומו neglected מחק את המילה

היינו שלא שהשתמטו ממצוה זו, אלא רק שלא קיימו אותו.  

 מחק את המיליה clearly, היינו שע"פ הלכה אין האשה חייבת
 בכתיבת ס"ת.

וכן מחק את המילים a ”must“ and , שאין זה בהכרח אלא זכות.

TORAH FOR WOMEN 
Yiddishe Heim, Summer 5742 

[Volume 23, Issue 2]  
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 .decisive ותיקן במקומו valid מחק את המילה

היינו שאי"ז שטעמים אלו אינם אמיתיים, אלא שלא 
מסבירים היטב.

 .especially the words ותיקן במקומו ,three מחק המילה

כתב סימן שאלה )?( בסוף הסוגריים, היינו לציין המקור בדיוק.

הגהות בגוכתי"ק
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בתחילה נכתב קטע המסביר את המשמעות של קניית אות בספר תורה 
לאור תורת האריז"ל, קודמות. על על ענין זה הרבי העיר:

בתחילה נכתב קטע על הייחוד של קניית אות בס"ת ע"פ תורת האריז"ל 
שכל חטא שעושה רשום ב"ספר תורה" ולכן גם בכוח כתיבת ספר התורה 

לתקן ולמחוק עבירות.

על זה סימן בחץ וכתב לציין המקור בדיוק או להשמיט כל הענין 

וכן העיר כנ"ל בגירסה הסופית. 

שייך לעמוד הבא: 

אחרי שהכינו כבר את גירסה הסופית, הרבי הוסיף עוד:

על מש"כ שאלה למה נקראת תורה בשם שירה, כתב: 

היפך פס"ד ]פסק דין[ הרמב"ם הל' ]הלכות[ ס"ת ]ספר תורה[ ר]יש[ פ"ז 
ההלכה  שם  הרמב"ם  שביאר  למה  הכוונה  ]ולכאורה  וכו'  רש"י  ופ]ירוש[ 
ופרש"י ש"השירה הזאת" מוסב על פרשת  נק' שיר,  שנלמד מזה שתורה 

האזינו בלבד.[ 

אחר כך עשה קו למחיקה תוך כל הקטע וכתב: צע"ג ]צריך עיון גדול[ 
איך יפרשו כ"ז ]כל זה[ הקוראות

ולא כדאי להכנס בשקו"ט ]בשקלא וטריא[ בזה

ולפעול כל הקטע לא נדפס.

הגהות בגוכתי"ק
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בתחליה נכתב סעיף שלם המפרט המנהג בנוגע לכתר ותכשיטי 
כבוד של הס"ת, וביאור הצדדים להתיר את זה אפי' בשבת. 

עשה קו למחיקה תוך כל הקטע וכתב:

כמדומה שבכו"כ ק"ק אין נוהגין בהיתר זה ולכן להשמיט 
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