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______________________ 

 .שיחיו לרגל חתונת הורי החתן -ר "ק אדמו"כמכתב ברכה מאת 
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 פתח דבר

 

 
 
 

בנישואי צאצאינו ובחסדו הגדול זיכנו , ת על כל הטוב אשר גמלנו"אנו מודים להשי
 'ג הכלה מרת גיטל שתחי"עב' זוסמאן שי ליקותיא' החתן הת

 

 דידנו ומכירנו שבאו מקרוב ומרחוקי, התודה והברכה מובעת בזה לבני משפחתנו
 בברכת מזל טוב וחיים מאושריםיו להשתתף בשמחתנו ולברך את צאצאינו שיח

 .בגשמיות וברוחניות
 

גשת בזה תשורה מו, בתור הבעת תודה לבבית והוקרה לכל הנוטלים חלק בשמחתנו
ק "בחתונת כ' תשורה'צ שחילק "ר מוהריי"ק אדמו"מיוסד על הנהגתו של כ –מיוחדת 

  : הכוללת, ר"אדמו
 

יקותיאל זוסמאן ' רהחתן ) ובעל שמו של(ר אל סב "ק אדמו"כמה מכתבי כ •
 :ריבקין ע״ה

 

 מכתב כ״ק אדמו״ר הריי״צ אליו ע״ד מחשבתו לעבור דירה לארץ הקודש .1
 אדמו״ר אליו ע״ד העברתו דירה בפועל לארצות הבריתמכתב כ״ק  .2
 עוד כמה מכתבים מכ״ק אדמו״ר בכמה הזדמוניות .3
 
 :הלוי רייטשיק ע״ה מנחם שמואל דוד ' רר אל סב הכלה "ק אדמו"כמה מכתבי כ •

 

פרטי משנת ה׳תש״י בו הוסיף כ״ק אדמו״ר בגוכתי״ק אליו תוכן -מכתב כללי .1
 שליחותו

ה׳תשי״א בו הוסיף כ״ק אדמו״ר בגוכתי״ק אודות פרטי משנת -מכתב כללי .2
 קריאת הפ״נ שלו

מכתב פרטי אליו מימי חנוכה ה׳תשי״א לקראת אסיפה לפעולות המל״ח  .3
 בקליפורני׳ה 

 
ר מאוצרות סב החתן "ק אדמו"ק והגהות משנים הקודמות דנשיאות כ"כמה כתי •

העתקת , ר בהכנות מכתבים"ק אדמו"י כ"אשר עבד ע חייקין' ר׳ עזריאל שי
 :'השיחות וכו

 

נדפס (ר "ק אדמו"ק של כ"א בגוף כתי"תשי'ד טבת ה"מכתב כללי לקראת כ .1
 נדפס כאן לראשונה בפרסום ראשון) ו"קכ' ד ע"באגרות קודש ח
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' נר ה -ת "ר לשיחה אל תלמידי תו"ק אדמו"השתלשלות המלאה של הגההת כ .2
נדפס כאן ) 484' ב ע"ש ח"נדפס בהוספות ללקו(ב באידיש "דחנוכה תשי

 לראשונה בפרסום ראשון
נדפס עם (ק "ל בלה"ר לשיחה הנ"ק אדמו"השתלשלות המלאה של הגההת כ .3

אן לראשונה בפרסום נדפס כ )ואילך 227' ד ע"מ התוועדויות ח"הוספות בתו
 ראשון

 
יעקב חנוכה ' רמענות ותמלולי יחידיות אל סב הכלה , ר"ק אדמו"כמה מכתבי כ •

 :ע״ה
 

כמה יחידיות ומכתבים מהמשך המעבר שלו מכותלי האינוברסיטה לכותלי  .1
 הישיבה

תמליל יחידות כ״ק אדמו״ר אליו אודות חזרתו לאוניברסיטה לאחרי שהותו זמן  .2
 לראשונה בפרסום ראשון נדפס כאןרב בישיבה 

מענות ותגובות להדו״חות אודות הפעולה ״פגישה עם חב״ד״ , כמה מכתבים .3
נדפס כאן לראשונה בפרסום אשר ניהלה במשך השנים הקודמים של הפעולה 

 ראשון
 

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

 .ר"ק אדמו"בהתגלותו המיידית של כ, "שמחת עולם על ראשם"לשמחה העיקרית 
 
 

 משפחת ריבקין
 ניו יארק ,ברוקלין

 

 משפחת חנוכה
 ה'קליפורני, פאסאדינא
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 ______________________ 

הריי״צ אל סב החתן מומכתב כ״ק אדמו״ר 
ע״ד מחשבתו לעבור דירה לארץ 

המכתב הוא משנה האחרונה דחיים .הקודש
הנראה ' ד"יו'ויש לציין ה  -חיותו בעלמא דין 

 . בתוך חתימת יד קדשו

 

 

  

______________________ 

 תודיר מכתב כ״ק אדמו״ר אליו ע״ד העברת
 בפועל לארצות הברית
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______________________ 

ג "שרה, ר"ק אדמו"כי "נחתם עמכתב 
לקראת סב החתן  והרבנית נחמה דינה אל

 א"שנת תשי -שנה החדשה 

 

______________________ 

ניס נ שהכ"ר על אודות הפ"ק אדמו"כתב כמ
. א"תשי'החתן לקראת ימים נוראים הסב 

 'שי אשר החתן(הרבי הוסיף שם סב החתן 
ק והוסיף התואר "בגוף כתי )נקרא עליו

 'ח"הרה'
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______________________ 

אל  ד התקשרות"י ע"תש משלהי שנת, אל סב החתן ר"ק אדמו"מכתב כ
 .ויש לציין תאריך המכתב. נשיא דורינו
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______________________ 

 . נשלח אל לסב הכלה ,י׳ אייר תש״י, פרטי מאת כ״ק אדמו״ר-מכתב כללי

 : הרבי הוסיף בגוכתי״ק
להביא אור החסידות : והיא, ולמלא שליחותו אשר נתן לחלקו כ״ק מו״ח אדמו״ר הכ״מ

במהרה [ולקשרם באילנא דחייא עדי יפקון מן גלותא ב״ב , להחבל אשר נמצא בו עתה
 ]  בימינו
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______________________ 

 נשלח אל, שבת תשובה תשי״א, ערב שבת קודש, פרטי מאת כ״ק אדמו״ר-מכתב כללי
 : הרבי הוסיף בגוכתי״ק. סב הכלה

לפלא  .בקאבינעט -ורשימת שמות קבלתי וקראתים בער״ה על הציון ובר״ה  הפ״נ שלו
 .בזכוי הרבים פ"כט איך עברו עליהם ר״ה עשי״ת ויוהשאין כותבים בפר
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______________________ 

המל״ח  מכתב כ״ק אדמו״ר מיום ד׳ דחנוכה ה׳תשי״א לקראת אסיפה לפעולות
 :הרבי הוסיף בגוכתי״ק . בקליפורני׳ה

דברי אלקים [ודא״ח ] התורה ומצוות[חנוכה שילכו הלוך ומוסיף באור התומ״צ  ]בברכת[
  ולהאיר גם חוצה עד שתכלה הרגל מן השוק] חיים
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______________________ 

המכתב כללי שכתב כ״ק אדמו״ר לקראת 
אדמו״ר יום ההילולא דכ״ק  -כ״ד טבת 

רואים איך שהרבי  את כל . הזקן תשי״א
ים פענוח בעמוד(המכתב בגוכתי״ק 

הר״ת  הדגישמעניין להעיר איך ש). הבאים
״שניאור (לשמו של כ״ק אדמו״ר הזקן 

 .ובאותיות גדולות וכו׳) זלמן״
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______________________ 

היו  .של כ״ק אדמו״רהמכתב כמו שנשלחה לתבוצי אנ״ׁש וכו׳ עם חתימת יד קדשו 
לעשות חור , מקלידים את המכתב על ׳סטנסיל׳ והרבי הי׳ חותם על הסטנסיל בדיוק רב

 .דרך הנייר בכדי שיהי׳ מוכן לעשות מזה עותקים רבים
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_________________ 

פענוח מהמכתב כמו שנדפסה 
 .באגרות קודש חלק ד׳ ע׳ קכ״ו
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 ב"תשי'דחנוכה ה' שיחת נר ה
 
 

מגישים אנו בזה סדר ההשתלשלות המלאה דהגההת כ״ק אדמו״ר לשיחתו הקדושה 
' שדיבר לתלמידי תומכי תמימים בעת כניסתתם לחדרו לקבל ״מעות חנוכה״ בנר ה

השיחה הוגהה ע״י כ״ק אדמו״ר בין באידיש ובין בלה״ק ונשלח . ב"דחנוכה תשי
 .נה עד בואה לדפוסולהלן רואים סדר ההגהה מרשימת התלמידים הראשו. לכו״כ

 
בי״ט  -אשר עשרה ימים לפני שנאמרה שיחה זו  -בתור רקע היסטורי  -כדאי להעיר 

, וסיפר, עורר כ״ק אדמו״ר ע״ד הדיוק בשמירת זמני לימוד החסידות בבוקר -כסלו 
ביקש מהמשפיעים למסור לו רשימת ) ביום כ״ח מרחשון(שלפני מספר שבועות 

ולכן מודיע עתה , ולע״ע אין המצב משביע רצון, הזמןהתלמידים המדייקים בשמירת 
ותקוותו לקבל בשורות , שבעוד עשרה ימים יבקש עוה״פ את רשימת התלמידים

אלא , ובודאי לא יסתפקו בהחלטה והבטחה בעלמא מבלי לקיימה, משמחות יותר
ומה גם , )״ניט גענארטערהייט״(ולא באופן מרומה , שתהי׳  החלטה והבטחה אמיתית

כפי  —וע״ד פתגם אדמו׳׳ר מהר״ש . שהרי יראו את ההנהגה בפועל, א יוכלו לרמותשל
, שאת הקב״ה בודאי אי־אפשר לרמות ח״ו -) 100ראה סה״ש תש״א ע׳ (שסיפר הרבי 

מהו איפוא ה״קונץ״ לרמות , כי אם את עצמו בלבד, וגם את העולם לא מרמים
 !...?טיפש

 
עשרה ימים תהי׳ נוגעת בקשר לענין שרשימת התלמידים שיבקש בעוד , והוסיף
 .וכדי שלא יבואו אח״כ בטענות שאילו היו יודעים כו׳ לכן מודיע על זה מראש, מסויים

 
נשלמו עשרת הימים עליהם דיבר בשיחת י״ט ) שנאמרה שיחה זו(בנר ה׳ בחנוכה 

וע״פ הוראת כ״ק אדמו״ר נכנסו לחדרו הק׳ התלמידים שהיו מהשומרים את , כסלו
 .גם אלה שהיו לכל הפחות ג׳ פעמים מאז י׳׳ט כסלו, לימוד החסידות בבוקרהסדר ד

 
התוועדויות תשי״ב חלק ראשון  -נדפס בתורת מנחם , הנ״ל השיחלת ערוע״פ הה(
 ) וראה בהנסמן שם 227ע׳ ) ח״ד(
 

וכדאי לצטט דברי כ״ק אדמו״ר בשלחו שיחה זו להרב  אלי׳ חיים אבאלטקאי 
״כן מוסג״פ רשימת ): נדפס באגרות קודש ח״ה ריש ע׳ קכ(בזאת חנוכה ] רויטבלאט[

אבל באמת שייכה , אשר אמרתי לפני התלמידים שיחיו, השיחה מנר החמישי דחנוכה
שבזה נכלל ג״כ הציווי הוכח תוכיח , היא לכל התמימים ובכלל ליהודי שומר תומ״צ

):  נדפס שם ע׳ רמו(ב׳ אד״ׁש , וד״ל״ במובן זה כתב ג״כ מאוחר בשנה 'וואהבת לרעך כ
אשר באמת תוכנו , ״מוסג״פ ר״ד מה שאמרתי לפני תלמידי הישיבה בחנוכה העבר

כן הוא גם שם ע׳ (מתאים לכאו״א מבני ישראל ובפרט בני תורה ובכל השנה כולה״ 
  )קעד לעוד א׳
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______________________ 

 בהשיחה נוכח שהי׳ הבחורים א׳ ע״י נרשם. באידיש השיחה של ונההראש הגירסה
  .בגוכתי״ק הגהותיו והוסיף אדמו״ר לכ״ק ושהכניסו
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______________________ 

 .באידיש השיחה של הראשונה הגירסההמשך 
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______________________ 

 לשנות ושכחו ישנה במכסה השתמשו להמכסה. באידיש השיחה של השני׳ה הגירסה
 .בגוכתי״ק הרבי אותו ושינתה לתשי״ב שנהה
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______________________ 

 .באידיש השיחה של השני׳ה הגירסההמשך 
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______________________ 

 .באידיש השיחה של השני׳ה הגירסההמשך 
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______________________ 

השני׳ הכניסו גם פתק וכתב סב בגירסה . המשך הגירסה השני׳ה של השיחה באידיש
החתן ציטוים שזכרו מהשיחה בהערתו ״אחדים זוכרים את זה אבל אינם יודעים באיזה 

 .ק וסימן באיזה חלק מהשיחה צריך להכניסו"והוסיף הרבי הגהותיו גם לזה בגוכתי, ענין״
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______________________ 

הערות ומראה , רבי עוד כמה הגהותבה הוסיף ה, כמעט מוכנת לדפוס, הגירסה השלישית
 מקומות
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______________________ 

 .המשך הגירסה השלישית
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______________________ 

 .המשך הגירסה השלישית
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______________________ 

 ואילך 484' ב ע"ש ח"פענוח מהשיחה כמו שנדפסה בהוספות ללקו
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______________________ 

 ואילך 484' ב ע"ש ח"פענוח מהשיחה כמו שנדפסה בהוספות ללקו
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______________________ 

 ואילך 484' ב ע"ש ח"פענוח מהשיחה כמו שנדפסה בהוספות ללקו
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______________________ 

 בכתב בהשיחה נוכח שהי׳ הבחורים א׳ ע״י נרשם. בלה״ק השיחה של הראשונה הגירסה
 .עליהם הגהותיו אדמו״ר כ״ק והוסיף ידו
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______________________ 

 . בלה״ק השיחה של הראשונה הגירסההמשך 
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______________________ 

 .בלה״ק השיחה של הראשונה הגירסההמשך 
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______________________ 

 .הגהות כמה עוד הרבי והוסיף, בהקלדה הפעם, בלה״ק השיחה של השני׳ הגירסה
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______________________ 

 .בלה״ק השיחה של השני׳ גירסההמשך ה
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______________________ 

 .בלה״ק השיחה של השני׳ הגירסההמשך 
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______________________ 

, הפעם עם ההערות ומראה מקומות מלמטה , בלה״ק השיחה של לישיתהש הגירסה
 .עם עוד כמה הערות אחרונות מהרבי, כמעט מוכנת לדפוס,  במקום לבסוף
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______________________ 

 ,בלה״ק השיחה של לישיתהש הגירסההמשך 
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______________________ 

 ,בלה״ק השיחה של לישיתהש הגירסההמשך 
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______________________ 

בהפנים מעודד . ת"ה סב הכלה בכותלי תוהר מתקופה הראשונה בה ש"ק אדמו"מכתב כ
 ".כל התחלות קשות"ומזכירו ש, לו הרבי על החלטו
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 יחידות
 
 

התחילו להזמין אותו , למשך זמן בכותלי הישיבה' לאחרי שסב הכלה כבר הי
כמה אותו לאחרי שבקשו . שבת עם חביריו שם לשהות' פען סטייט'ניברסיטת ומא

' פקודי ביחד עם חברו הטוב ר' שם לשבת פמההנהלה לנסוע ל רשות "פעמים קבל הנ
 .לו' שמואל שי

 
ר וברכתו על "ק אדמו"יעקב צעטל בו מבקש עצת כ' כשבוע וחצי לפני שנסעו הכניס ר 

ני שנסעו לאחרי תפלת בליל שישי לפ. אבל לא היתה שום מענה' פען סטייט'נסיעתו ל
. ה ואמר לו שיכנס ליחידות והרבי יענה לו"א חדקוב ע"ערבית קרא לו המזכיר הרב חמ

 .להלן תמליל היחידות. 9:30ביחידות עד לערך ' והי 9:00נכנס לערך בשעה 
 

יעקב ועזר לו לרשום ' קרוב מאוד לר' אשר הילו ' י הרב שמואל שי"היחידות נרשמה ע
נדפסה כבר בתשורה לשמחת  חלק מהיחידות. בצאתו מיחידות את זכרונותיו מיד

' ר(ל לחברו "פ מכתב שכתב הנ"ע ג"ר תשס"ד אד"לו מיו-וויגלר נישואין של משפחות
התמליל אינו מדוייקת מלה במלה אבל נסינו  ,מיד לאחר מכן) זלינגולד' אשר שי

 :אחד לחברם יחד להמשך
 

 .מדבר מבין  -אידיש  .ערב טוב: הרבי
 

 'האם מבין השיעורים באידיש וכו, ד לימודו שישיבה"הרבי התעניין ע
 ?לומד עם חבר באנגלית או באידיש: הרבי

 .והסביר שקולט ידיעה כללית מהשיעורים, יעקב ענה' ר
 

 .ובאם יש לו מספיק כסף להסתדר. ד רישומו מהישיבה"הרבי התעניין ע
אינך צריך לענות אודות מצב וכן . אינך צריך לענות רישומיך של המקום: הרבי

 .ואינו חסידות' asceticsm'איני מאמין ב. הכסף
ל אבל אינו רוצה לבזבז זמנו של "לענות על כל הנ' יעקב הסביר שאין לו בעי' ר

  - לגבי כסף. ואין לו חרטה. הוא חושב שלהגיע להישיבה היתה הדבר הנכון. הרבי
 .צעיריםהתלמידים הכל ללמוד עם וך יטרציובאם  ,שיש לו

 'pioneerכ'בטח מרגיש הנך כ: הרבי
' יעקב ענה שמרגיש לא בטוב להיות ולכאורה רבים מביטים עליו בקיווים וכו' ר

 .כקיווים' אם לא יהי' דיסאפאינט'ואינו רוצה 
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 ):שלמחרת(לשבת ' פען סטייט'יסע לל מתוכנן יעקב' השיחה הועברה לזה שר
ולהיות ', ולזכור שבכל זאת נמצא עם ה. 'נאטורעל'להיות  -שם ' כשתהי: הרבי

. זה ירחק אותם מיהדותשרישומיך ורגשיך להם ואל תדאג ואל תירא לומר , עצמך
שאינם חרדים ' ואפי, ברצונם או לאו -כל אחד מישראל הם דוגמא  -להיות דוגמא 

וכי עם ישראל נבחר כ שהוא יהודי "י אחרים ג"מ בכל זאת נזכר ע"מ -למעשה 
סמיטיזם כי הם שונאים דבר -מהטעמים שיש אנטי' וזהו א. להיות דוגמא לעולם

 .ולכן אין לדאוג בזה כי ברצונך או לאו הנך דוגמא. זה
 

ונתן לו הרבי עוד , יעקב לכותלי האוניברסיטה' היתה זה פעם הראשונה שחזר ר
 :שם' כמה הוראות עבור משך הזמן שיהי

אל  גם  אבל. 'כביום א' אותו יהודי ביום ב' דעוועלאפמענט זהו שלא תהי: הרבי
אל תשתדל להראות . הבא' ק זו להיות מה שתצטרך להיות ביום א"תשתדל בש

אל תרמה שחסר אתה משהו בהיותך כאן כי זה ירחקם . את עצמך למה שאינך
 .מיהדות

שתאב  -אביון . םוחשיבות משלוח מנות ומתנות לאביוני, לומר מעסעדש דפורים
 .וליתן לרעהו מתנות. דומה לאביון ברוחניות -אביון , לכל דבר

ג "ה הניח תפילין וכן בן י"מרע. מ נחוצים"לקיימם אבל מ הם מצוות אלו קלים
כי צריך להיות אמונה ביסוד (ולשניהם אותו החשיבות . שאינו יודע כלוםבאמריקה 

 . ג שוים ונחוצים"ה והבן י"בזה מרע). ולכל אחד צריך להיות אמונה
. ומוצא שעוזר בחיי הרבה ולכן נותן אני עצה זו לך .מצוות אלו ככל המצוות' כן ב

 .כ יעזור בחייך"ומקוה שלך ג
' כ באדם ב"כמו. אביון) וב, קרוב לך -רעים ) ות אמדריג' וב, מצוות אלו' כמו ב

 .'לה בע והוא קרו"קב) ואין לו כלום ב, טעם ודעת בדת) א: מדריגות
ויחוד זה בין היהודים . מצוות אלו מקשרים כל יהודים יחד המאמינים ושאינם' וב

 .נחוץ הוא
דה ומוכרח להיות למ. כ"דטעם ודעת רק שייכת לכו .אמונה למעלה מטעם ודעת

 .ולכל ישראל יש או יכול להיות אמונה זו. פ אמונה"ידיעה עכ
 

 .ז"יעקב היו כאבים ברגליים וענה לו הרבי ע' לר
 .רק בכל יום ,אין כמות נוגעת ,לתת צדקה: הרבי
 May the almighty bless you in your undertaking this: הרבי

weekend and may you return with success. 
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 מענה
 
 

הורה לו הרבי לחזור  770ת ב"ת תוישיבכותלי לאחרי שסב הכלה שהה כמה זמן ב
 זבהעבחייו של התעכב לכתחילה לחזור לדרך "הנ. וניברסיטה ולהמשיך את לימודיו שםלא

להלן רישום  .ודאג שבאם יחזור יביא זה להרגשים ונסיון לחזור לדרך חיים שכזה, כבר
 :לסיים לימודיו -במקרה שלו  -כ חשוב "ר בו הסביר לו הרבי מדוע כ"ק אדמו"מענת כ

 
במקום  -וכמובן לכל לראש . עליו להפיץ היהדות ככל אפשרותו -א מאתנו "כאו

 -וכמובן , באם המקום זקוק להשפעה ביותר -ובפרט , שיכול להשפיע ביותר
שעליו השליחות בזה ביותר  -מזה מובן  .באופנים המתאימים ביותר למקום זה
היא עצם  -למילוי השליחות  פעולאופן . ב"בחוגי הסטודענטין פראפעסארין וכיו

לו בהצלחה במקצוע שלו הקודם  נתוסףצ "שמאז נתקרב לתומ, העובדא שיראו
. השתדלותו בזה גודלל "איך שצ -מזה מובן . שהוא נחשב בעיניהם ביותר וביותר

 -כ שנים בלימודים אלו "כיון שהשקיע כו: עיקריף על עוד טעם כל זה הוא נוס
ל "כן נוגע הצלחתו בהנ -. בכדי שיוכל לנצלם ככל האפשרי להשלימםצריך 

 .ל"וק. להדתיות של משפחתו
 

 :ר אודותו"ק אדמו"באותו מענה גם כתב לו הרבי לגבי ניתוח שביקש דעת כ
 

ביותר והוא  riskyתוח שמציע הוא ני -לי נראה אשר הטריטמנט . ונכון בכל אופן
וכדאי . ומובן שאין זה ענין בשבילו. ושיתלמדו עליו experimentבגדר של 

 .שירפאו ע״י טפולים שאין בהם חששות הנ״ל -לחפש רופא 
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______________________ 

גם מארגן שם ' ר אל סב הכלה לאחרי שאכן חזר להאוניברסיטה והי"ק אדמו"מכתב כ
 .לנוער פעולות
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______________________ 

התחיל סב ) ה"תשכבשנת (והתחתן , לאחרי שסיים סב הכלה לימודיו באוניברסיטה
הפעולות הגדולות ' א .ח בפעולות לנוער ובפרט באוניברסיטות"החתן להתעסק עם צא

בה היו מביאים כמה נואמים לדבר ', ד"פגישה עם חב'שניהל למשך כמה שנים היתה ה
הרבי התעניין מאוד בכל . תלמידי האוניברסיטותולהתוועד למשך שבת שלימה עבור 

למעלה הוא דוגמא ממקרה כזה . ז נחת רוח רב"ונגרם עי, פרטי הפעולה על כל צד ושועל
 . בהפגישה האחרונהמהנעשה  ח"ודו ר לתיור"ק אדמו"שביקש כ
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______________________ 

ר "ק אדמו"במענה לבקשת כ' פגישות'ה' ז שהכניס סב הכלה אודות א"ח משנת תשכ"דו
 .  לתיור מהנעשה שם
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______________________ 

ר לתיור "ק אדמו"במענה לבקשת כ' פגישות'ה' ח שהכניס סב הכלה אודות א"המשך הדו
 .  מהנעשה שם
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______________________ 

 :ק"ר אל סב הכלה בכתי"ק אדמו"ל ענה כ"ח הנ"לאחרי קבלת דו

 ח"ות' נת
 .ודבר בעתו

 .ר"ח אדמו"ק מו"ז והילולא דכ"ק אדה"בין הילולא דכ
 .צ"אזכיר עה
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