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כ' מנחם-אב תש"ד – אצל הרבי 
בעיצומם של המאמצים לשחררו - כרע נפל ארי, וגופו החלש של האב הדגול כבר לא החזיק מעמד. ביום כ' 
מנחם אב תש"ד עלתה נשמתו הטהורה של הגה"ק רבי לוי יצחק נ"ע לגנזי מרומים )על ימיו האחרונים, הלוייתו 

וקבורתו – מסופר בהרחבה בספר דברי ימי חייו, 'תולדות לוי יצחק'(.
ג'ייקובסון  ישראל  והרב  לויטין  שמואל  הרב  התקשרו  מברק(,  )באמצעות  ל-770  הגיעה  כשהידיעה      
לביתו של כ"ק אדמו"ר, אך הרבנית הצדקנית ענתה שכ"ק אדמו"ר איננו בבית. הם לא אמרו לה במה העניין, 
והמשיכו למשרד )שהפך אחר כך לחדר ה'יחידות'(, אך כשדפקו בדלת – איש לא ענה. בלית ברירה, המתינו... 
כ"ק אדמו"ר נהג להגיע ממקום עבודתו בצי האמריקני בשעה שלוש ורבע או שלוש וחצי. בדרך כלל דייק כ"ק 
אדמו"ר מאד בזמנו, ולכן האיחור החל להדאיג, עד שלבסוף התברר כי באותו יום כ"ק אדמו"ר לא הלך כלל 

לעבודה - כמו ליבו ניבא לו - ושהה כל אותו הזמן בחדרו הק'.
כ"ק אדמו"ר פתח את הדלת מבפנים. "כשנכנסנו פנימה", סיפר ר' לייבל ביסטריצקי, "ראינו שהאור בחדר 
כבוי, הווילונות מוגפים והחדר כולו חשוך. כשהודיעו לכ"ק אדמו"ר על ההסתלקות, שאל למי יש סכין קטן, 
והשבתי כי יש ברשותי; הרב ג'ייקובסון נטל את האולר שלי, וקרע בעזרתו בבגדו של כ"ק אדמו"ר. אחר כך 
שאלו את כ"ק אדמו"ר: מדוע הייתם כאן כל היום? והשיב, "הבוקר )אולי אמר: הלילה( הרגשתי שאבי הסתלק, 

ורציתי לשבת 'שבעה' ב-770".
בהמשך ישב כ"ק אדמו"ר 'שבעה' במשרד המזכירות, שבאותה עת למדה שם כיתה. בזמן ה'שבעה' פינו את 

החדר, והיו בו רק שולחן, כיסא ומטה.
בעת שהידיעה הגיעה אליו - כבר התפלל כ"ק אדמו"ר מנחה, אך אנ"ש אירגנו בזאל הקטן מנין לתפלה, וכ"ק 
אדמו"ר אמר בו את ה'קדישים'. כ"ק אדמו"ר כמעט ולא ביטא את רגשותיו במהלך ה'שבעה', אך בעת אמירת 

הקדיש הראשון בכה בדמעות שליש.
כ"ק אדמו"ר נהג לבקר את חותנו, כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע, כמעט מדי יום - אך כיוון שישב 'שבעה' על 
אביו לא ביקר, כמובן, אצלו; כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ התעניין מדוע לא בא חתנו כבימים ימימה, אך המקורבים 

התחמקו מלגלות לו את הסיבה האמיתית עד כלות ה'שבעה'.
כחלוף ימי ה'שבעה', בד' אלול תש"ד, נודע המאורע לכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ, ששיגר מכתב תנחומים לכ"ק 

אדמו"ר )נדפס באג"ק מוהריי"צ חי"ג ע' שצד( – ובו הוראות מפורטות לסדר ההנהגה המקובל בשנת האבל.
הנופש  במקום  לבקרו  )שהגיע  אדמו"ר  כ"ק  עם  בנושא  לדבר  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  הוסיף  למחרת 

שבמאריסטאון(, שיחה שאף נדפסה לימים בספר השיחות )ע' 160־161(.
ב'קובץ ליובאוויטש' גל' ד, שי"ל באותם הימים )אלול תש"ד(, התפרסם מאמר הספד מיוחד אודות הרלוי"צ. 

לימים נתגלה שכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ כתב בעצמו את הרשימה, אלא שלא רצה לפרסם זאת בשעתו.
חב"ד  כולל  להנהלת  מב(  ע'  חכ"א  באגרות־קדשו  )הנדפס  במברק  אדמו"ר  כ"ק  שיגר  תש"ד,  אלול  בי' 
ללמוד  קדיש,  לומר  בבקשה  נפטר.  רחל  זעלדע  בן  יצחק  לוי  "אבי  מאנגלית(:  חפשי  )תרגום  ת"ו  בירושלים 

משניות כל השנה. נא להתפלל עבור בריאות אמי חנה בת רחל".
עד לאותו יום )י' אלול( נמנע כ"ק אדמו"ר מלהשיב על מכתבים, וגם לאחר מכן עוד מיעט בכתיבה, עד אמצע 

חורף תש"ה.
מהתבטאויות כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ באותם ימים בנוגע לאבלות חתנו, כ"ק אדמו"ר:

קרה והמתפללים איחרו לבוא ל'מנין' הקבוע בשעה 9.00 )שבו עבר כ"ק אדמו"ר לפני התיבה(, ולכן החלו 
בזמן,  להגיע  יקפידו  המנין  שמתפללי  ביקש   – מהוריי"צ  אדמו"ר  לכ"ק  כך  על  נודע  כאשר  מאוחר.  להתפלל 

באמרו כי אצל חתנו דקה חשובה כשנה.

ימים ראשונים
עבודה ללא הגבלות

ה"רבנות" הראשונה של אאמו"ר )בעל ההילולא( היתה בעיר יעקַאטרינעסלַאוו, שהיתה אחת הערים 
הגדולות בכל המחוז. על רבנות זו היתה התנגדות גדולה – כנראה הי' זה מצד העלמות והסתרים בגלל 

ענינים אחרים, בגשמיות, והיו גם כמה "מסירות".
פעם אחת הגיע פקיד אל אאמו"ר ומסר לו פקודה שנתקבלה מעיר־הבירה, פטרבורג, שבמשך כ"ד 
לו מעט משקה...  נתנו   – שעות עליו לעזוב את המחוז. כדי לברר אצל הפקיד את סיבת הפקודה 
ו"נכנס יין יצא סוד" כפשוטו, ואז נתברר, שהיתה "מסירה" על אאמו"ר שהוא גורם בלתי-סדר בעיר: 
רב יהודי, תמורת זה שצריך להיות דוגמא שגם אחרים ילמדו ממנו – הרי הוא "שיכור", וקורע בגדים 

מאנשים...
כאשר חקרו ודרשו לפשר הדברים – התברר שהכוונה היתה למאורע שהי' בהתוועדות י"ט כסלו: 
בי"ט כסלו התוועדו כל הלילה, וכפי שהי' הסדר אצל חסידים כשהתוועדו כל הלילה, שלפנות בוקר 
כסלו  בי"ט  גם  העליון.  הבגד  ללא  בריקוד  יוצאים  והיו  )"סירטוק"(,  העליון  הבגד  את  פושטים  היו 
)"אויפגעלייגט"(, ובמהלך  והיו במצב רוח עליז  הנ"ל התוועד אאמו"ר בחברת חסידים כל הלילה, 
ההתוועדות פשטו את הבגד העליון, ואאמו"ר "סייע" לאחד המסובים לפשוט את הבגד העליון, לקח 

מעט משקה ויצא בריקוד.
מפוכח  הי'  אילו  שהרי  שיכור...  אז  הי'  שאאמו"ר   – "עולם'שע"  אצל  המאורע  שהתפרש  וכפי 
)"ניכטער"(, לא הי' יוצא לפתע בריקוד, שכן, רב גדול בתורה צריך להיות זהיר בכבוד התורה, וצריך 
להקפיד על כך שהבעלי-בתים יחלקו כבוד להתורה שנמצאת בו פנימה, וכיון שאאמו"ר פשט את 
בגדו העליון ויצא בריקוד, הרי זו ראי' מפורשת שהי' שיכור... ואז הסבירו לפקיד את הענין, ובטלה 

הגזירה.
כלפי מה הדברים אמורים? – להורות שלא צריכים להתפעל. ישנם כאלה שעושים הכל בהגבלה, 
כיון שיראים שיאמרו עליהם: הנה רב, יהודי דתי, חסיד ליובאוויטש, וכיו"ב. אבל האמת היא שהנהגה 
כזו לא תביא נשיאת חן. אדרבה: כאשר הנהגתם תהי' ללא הגבלות – דוקא אז תהי' להם נשיאת חן 
אפילו בעיני אינם-יהודים, כי, כאשר מתבייש מפני הזולת, חושב זה שעומד מן הצד: היום – מרמה 
את הקב"ה, בגלל שמתבייש ממני, ומחר – ירמה גם "סוחר", כדי לישא חן בעיני סוחר אחר... ובמילא 
מובן גם בשכל אנושי, שהדרך היחידה לישא חן בעיני בני-אדם היא, שכאשר אוחז שהאמת היא כך 

וכך, אזי עושה כן בגלוי לעין כל, ללא הגבלות.
ובפרט ע"פ משנ"ת בהמאמר, שכאשר העבודה היא באופן של "בכל מאדך", בלי גבול, אזי ההנהגה 
היא באופן ש"עמדו זרים ורעו צאנכם". וכפי שמבאר אדמו"ר הזקן במאמר – שעליו מיוסד המאמר 
דלעיל – על הפסוק "ושמר גו' ואת החסד", ש"חסד" הוא נעלה יותר מ"צדקה", שהרי צדקה היא 
לעניים, וגמילות־חסדים היא בין לעניים ובין לעשירים, והיינו, שצדקה היא מילוי החסרון בלבד, ואילו 

חסד הו"ע של עשירות.
וא"כ, כאשר העבודה ד"תשמעון גו' ושמרתם ועשיתם" תהי' באופן ד"בכל מאדך", אזי יומשך לא רק 
"די מחסורו", שזהו"ע של הגבלה, אלא גם ענין של עשירות, בלי גבול. והענין ד"מרבה נכסים מרבה 

דאגה" יתבטא רק בכך שיצטרכו לדאוג כיצד לנצל את העשירות בענין הצדקה כו'.

 )משיחת ש"פ עקב, כ' מנחם־אב ה'תשט"ז - 'תורת מנחם' חי"ז ע' 155 ואילך(

מטרת לימוד החסידות
. כ"ק אדמו"ר   . ַא זמן ביי חסידים ]= בשעתו הי' נהוג בקרב החסידים[, שזה שלא למד חסידות בשביל להתפלל - לא הרשו לו לשמוע חזרה  עס איז געווען 

]מהוריי"צ נ"ע[ מבקש לעורר את ה'תמימים' יחיו על ענין עבודת התפלה; אין הכוונה אריכות התפלה בכל יום, כי־אם לעתים צריכים להאריך בתפלה".

פנינה
'צוגעקומען

א פערל'

כ' מנחם-אב תשפ"א.     גליון 25.      שנת המאה ועשרים להולדת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו.

 "...הגלות עומדת להסתיים, ועד כדי כך, אז די וועלט טרייסלט זיך שוין אויף מקבל זיין פני משיח צדקנו
] = שהעולם כבר מזדעזע לקראת קבלת פני משיח צדקנו[".   )ליל ט"ו בשבט תנש"א(

שבעים שנה לקבלת הנשיאות
)תשי"א-תשפ"א(

)משיחת עש"ק פ' שופטים, כ"ו מנ"א תש"ו - סה"ש ס"ע 65 ואילך(

שנת המאה ועשרים להולדת הרבי

חסקינד  דובער  אלתר  ר'  מהרה"ח  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  ביקש  ל'שבעה',  הסמוכים  בימים 
)שהגיע אליו למוריסטאון( להודיע שיש לדאוג ל'מנין' עבור כ"ק אדמו"ר בזמן הקבוע - שכן אינו נוהג 

לטעום מאומה קודם התפלה...
הרה"ח ר' יצחק דוד גרונר ע"ה סיפר, שבראש השנה תש"ה – בעת אמירת חצי־הקדיש שבסיום 
– היתה הפעם הראשונה בה כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ  קריאת התורה בהיכל כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ 

שמע את חתנו, כ"ק אדמו"ר אומר 'קדיש' על אביו; שניהם פרצו בבכי, והתרגשות אחזה בכולם.

)משיחת ש"פ עקב, כ' מנחם־אב ה'תשט"ז - 'תורת מנחם' חי"ז ע' 155 ואילך(
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לפני שנה, בסדרת הכתבות "שליחות בבריה"מ לפני שלושים שנה" שעוררה הדים, הובא תיאור פגישת 
הת' השלוחים עם ראשי קהילת חרקוב בי"ב מנחם-אב תש"נ, כאשר באו לחזק את יהדותם של יהודי העיר. 

באותם ימים הוחזר בית הכנסת הגדול לקהילה, ופתיחתו הרשמית היתה בראש חודש אלול1.
בהמשך לזה אנו מפרסמים מכתב רשמי של ראשי הקהילה, מאותה תקופה, המופנה ליו"ר הוועדה 
של  השונים  בחדרים  לפעילות  התכניות  של  מלא  פירוט  ובו  )עדיין(,  הסובייטי  השלטון  מטעם  הממונה 

המבנה שיוחזר, כמיטב המסורת הבירוקראטית של השנים ההם.
כי מתקבל סיוע כספי מבית הכנסת "מרינא ראשצ'ע" ממוסקבה בכל הקשור לדברים  צויין  במכתב 
יהודיים, הנדרשים להפעלת המקום. אכן, הת' עצמם הגיעו כנציגי "עזרת אחים" שפעל יחד עם החסידים 

שהיו אז במארינא ראשצ'ע, והשליח החדש הרב לאזאר שי'.
– למקום של  וספורט  עירוני לתרבות  ר"ל למרכז  ניתן להתרשם מהמכתב על הפיכת המקום שהיה 
חבר- מדינות  את  היום  ועד  מאז  שמקיפה  למהפכה  סמל  ולתפלות.  ולמבוגרים,  לילדים  תורה,  שיעורי 

העמים. תשש כוחה של חמה...

לכבוד יו"ר הקאמיסייע לקבלת ומסירת בית הכנסת בכתובת פושקינסקאייא 12
כל הכספים המועברים לחשבון על שם הקהילה היהודית של בית הכנסת "מארינא ראשצ'ע", נשלחים 

לצורך אבזור "בית חב"ד" – במבנה בית הכנסת ברחוב פושקינסקאייא 12.
ובמפורט:

)יהודי(. החדר  אבזור אולם התפילה המיועד לטקסים דתיים ושיעורים של הישיבה, שני חדרים להווי 
הראשון /בקומה הראשונה בצד ימין/ – עבור שיעורי תורה למתחילים. החדר השני /בצד שמאל/ - לסידור 
וכן  לילדים,  בתורה  שיעורים  למסירת  ישמש   – וידיאו  הקרנות  אולם  שהיה  מה  לרב.  משרד  וכן  מלתחה 

להרצאות. וכמו-כן עבור תשלום לציוד העובר עם מבנה בית הכנסת לרשות הקהילה היהודית.
נוסף לכך, חדר הסאונה ישמש לבניית מקוה, וחדר המבוא לסאונה ישמש כבית-שחיטה...2 

כמו-כן ישמשו הכספים עבור ייסוד ספרייה לספרות דתית באולם התפילה.

יו"ר הקהילה  /מוסטבוי/
הרב             /יופה/  )יפה(

]חתימות וחותמת הקהילה[

הקהילה  יו"ר  שנתן  ביקור  כרטיס  תצלום  כאן  נראה 
ג.  הש"ץ  בן  הש"ץ  מאת  נצח  "למזכרת  לשלוחים 
מאסטאוואי, ראש קהילת חארקאוו". בהמשך כתב עוד 
כמה משפטים ברוסית, שנשאיר לקוראים דוברי הרוסית 

את המשימה לפענחם..
דגול  חזן  בהיותו  תמונתו  נראית  השני  מהעבר 

ומבטיח... 
 

1     ראה גליונות 3, 7.
2     למותר לציין כי התכניות שונו במקצת..

)נ(פלאות אראנו
מתכוננים לגאולה בדרכו של בעל ההילולא – במסירת נפש

" . . והדגשה מיוחדת בכל זה בעמדנו ביום ההילולא, כאשר בעל ההילולא רואה – מהמקום שבו נמצא – שכל השומעים אודות יום זה מנצלים זאת כדי לקבל על עצמם את 
השליחות להפיץ תורה ויהדות . . ומעין מסירות נפש שלו. ויש להוסיף בכל האמור – בשייכות ל"טף":

תפקידו של שבט לוי שייך גם להטף שבו . . "מבן חודש ומעלה" . . ומזה לימוד והוראה עיקרית בענין החינוך, כיצד צריך יהודי לחנך את ילדיו עוד בהיותם קטנים שבקטנים 
. . לענין של מסירת נפש . . ובנוגע לילדי ישראל בימינו אלה, בדור שיקבל את פני משיח צדקנו בקרוב ממש . צריכה להיות הדוגמא חי' כיצד מתכוננים לגאולה העתידה ובנין 

ביהמ"ק השלישי . . "

מהפכת חרקוב

תורה חדשה
מאתי תצא

מעשה בסוכה
דיון הלכתי מעניין מתקופת ניקולייב

ידוע הסיפור על תשובתו של בעל ההילולא הרב רלוי"צ נ"ע, בנוגע ליו"ט שחל בשבת כששכחו בני החצר לערב עירובי 
חצרות - שהסוכה עצמה מערבת. מעשה זה סופר על ידי הרבי כמה פעמים. לפנינו התייחסות מעניינת של הרלוי"צ לאותו 
נושא, כאשר אחד הרבנים ]לע"ע לא התבררה זהותו[ כתב לו כי כאשר בני החצר אוכלים בסוכה אחת - מלכתחילה אין 
צורך בעירוב. רלוי"צ מגיב בהסכמה, אבל רומז לו שחלק מההוכחה אינו מדוייק. נראה כי הרב הנ"ל תיקן את דבריו לאחר 

שראה את הסתייגותו של הרב רלוי"צ.
התכתובת המובאת בזה בפרסום ראשון היא מתקופת ניקולייב, בהיותו עדיין אברך צעיר, ונרשמה על גליון, כעין בלאנק, 

של החסיד הרא"ח אלטהויז. 
וכך כתב הרב:

אחרי אשר עיינתי ויגעתי קצת ואדמה כי מצאתי, ואתאפק לא אוכל מלהודיעך את דמיוני, לפי דעתי מותר 
לטלטל בחצר מהרבה ]= של הרבה[ בני אדם בשבת שחל בסוכות גם לכתחלה, אם כל בני החצר אוכלים בסוכה 
אחת. הטעם כי ביו"ט של סוכות הזקיקתו תורה להניח דירתו ולדור בסוכה כמו שאמרו חכמים "כל ז' הימים 
אדם עושה ביתו עראי וסוכתו קבע", נמצא לפי"ז כי כל בני החצר אשר עשו סוכה אחת קבעו דירתם כולם 
כאחד ונשתתפו בהסוכה וממילא ביטלו רשות דירותיהם ונעשה דירתו עראי כאוהל בשדה, והוי לי' כשיירא 
ההולכת לדרכה ונחו מפני השבת, שפטורים מלערב מפני שאין אותן אוהלים קבועים להם שם, וכמעורבים 

הם, עיין ]שו"ע אדה"ז[ סימן שס"ו סעיף ב'.
על כך הגיב הגרלוי"צ:

שינית סדרי בראשית. כי הסדר שהוקבע הוא כי ההתחלה קשה, והסוף טוב יותר. ואצלך בהיפך, כי ַהְתָחָלְתָך 
מדירת קבע ועראי1 טובה אל המכּוָון2, ולבסוף3 
הטית מן הדרך הישר. למחר בל"נ ]חסרה מלה, 

אוצ"ל: נתראה?[ ונשיבך אי"ה.
והרב הנ"ל ענה:

הוכחה  ומצאתי  ִנַחמתי   כתבי  אחרי 
מפורשת ]בשו"ע אדה"ז[, וז"ל וכן סוכת החג 
ש"ע  סימן  לאסור,  דירה  חשובה  אינה  בחג 
דירת  עיקר  וז"ל  ו'  בסעיף  והעיקר  א',  סעיף 

האדם הוא מקום אכילת פת.

שי'  מענדל  מנחם  להת'  ]תודתנו 
בארכיון  כתה"י  איתור  על  שוסטרמן 

כתי"ק הרלוי"צמוסקבה[.

 1        ר"ל, שכיון שעושים רשויותיהם הפרטיות עראי, אין צורך בעירוב, כי העירוב נדרש רק כאשר כל רשות היא פרטית לעצמה, וזהו
           רק כאשר הרשויות הם קבע, אבל כאשר הם עראי - אין הם מחולקים. ויתירה מזו – שהרי מעורבים כולם ע"י הסוכה, שנעשית

          היא דירת קבע לכולם יחד. וראה גם לקו"ש ח"ט עמ' 91, סוף הערה 1.
  2      כנ"ל, ידועה תשובתו של הגרלוי"צ עצמו במקרה דומה, שהסוכה עצמה מערבת כו' – תו"מ ח"ג עמ' 258. לקו"ש שם. ועוד.

  3      בחיזוק שהביא להוכחה, משיירא כו'.
  4      היינו שאין צורך בתוספת הוכחה מדין שיירא, כי אכילת הפת עצמה גורמת לקביעות הסוכה

ראשוןפרסום

מיהו ר' יצחק מברעזניגאוואט
בהמשך לאגרת הרא"ח אלטהויז שפורסמה במדור זה בגליון הקודם – העיר לנו הרב ישראל אלפנביין:

יישר כוח גדול על האיגרת!
ר' יצחק מברעזניגאוואט הוא כמובן ר' איטשע מתמיד, כמבואר בספר "יראת ה' אוצרו".

ובזה יובן בפשטות גם תוכן האמירה תוקפא דגופא תוקפא דנשמתא. וד"ל

                                                                    )תו"מ התוועדויות תנש"א ח"ד עמ' 156,155(



ליובאוויטש עכשיו

ליובאוויטש. תמוז תשפ"א.
)באדיבות השליח הרב גבריאל שי' גורדון(

לאחר 'שבת נחמו'
האוירה בעיירה ליובאוויטש בימים אלו – לפני כמאה וחמשים שנה

העיירות הקטנות – ערי השדה שונות1 ביותר מהעיר הגדולה. העיירה מצטיינת ביתר רצינות וביתר אמת. במיוחד בשנים שעברו, כשהמצב הכללי היה די שונה מבחינת האמת והרצינות. גם לפני ארבעים-
חמישים שנה נראתה העיירה אחרת לגמרי. על כל פרצוף יהודי עיירתי היה נראה בהבלטה יחוסנו בן שלשת האלפים שנה, כבני אברהם יצחק ויעקב.

. . היה פשוט נחת לראות איך בשבתות הקיציות, בשעות הערב, בליובאוויטש – אחרי כמה שעות של לימוד – היו מתקבצים אנשים מסביב לבתי המדרש, במקום אחד חוזר שמואל הסנדלר2 על מה 
שסיפר ר' יעקב לייזער3 מהמדרש על מה שרצה קרח ממשה ואהרן, ובמקום שני עומד אברהם דאניע וחוזר על מה שר' מענדל המלמד סיפר על ר' יוחנן ששאל את תלמידיו איזו היא המידה הטובה והיפה 

ביותר באדם.
. . במשך שני חדשי הקיץ – למן אחר חג השבועות עד שבת נחמו – עם הפסקה מסוימת בימי בין המצרים, שהיו באמת ימי תוגה ועצב, שכן את הלכות תשעה באב היו שומרים על כל פרטיהם – היו 

מטיילים קצת בין מנחה למעריב בככר השוק. בין פסח לשבועות לא יצא איש לטייל, אך מאחרי שבועות עד שבעה עשר בתמוז היו מטיילים ונהנים מהרוח הקיצית הנעימה.
אחרי שבת נחמו החלו כבר ללמוד אחרי מעריב, לקיים מה שכתוב "קומי רוני בלילה", וכשהגיעה שבת מברכים אלול החלו כבר לחוש באוויר של אלול . .

)לקוטי דיבורים ח"א )בלה"ק( עמ' 150-149. 154( 

                                                                    )תו"מ התוועדויות תנש"א ח"ד עמ' 156,155(

  1         התיאור הינו בלשון הווה, משום שהשיחה נאמרה לפני מלחמת העולם השניה, בשנת תרצ"ד, כאשר רוב העיירות עוד עמדו על תילן.

  2         ראה "ליובאוויטש – העיירה של חב"ד" עמ' 252.

  3         ראה "ליובאוויטש – העיירה של חב"ד" עמ' 269.


