
  קובץ יגדיל תורהההרבי ו
  ל"שם הקובץ והמו

יוצא לאור ', ילקוט חידושי רבותיו ותלמידיהם בגלה וכו, קובץ יגדיל תורה :ב' חוב
  .א מליובאוויטש"ר שליט"ק אדמו"י מזכירות כ"מזמן לזמן על ידי חברי הכולל שע

  תשורה לראשי ישיבות המשתתפים
 שישתתפו –ד והכוללים "דישיבות חבי "כדאי שהמערכת תכתוב לכל הר :יז' חוב
וגע לשו– ובפרט ]קובץ יגדיל תורה[ל "בהע "ושבפ, צ"ת הצ"ז ולשו"ע אדה" בה– 

  .ע"ל ז"צ שהו"ת הצ"יושלח להם שו

  ד"וברת כולל חבח
, )ע"בחוברת בפ( ע"בפז קובע ברכה " ה)ד דלקמן"ס(ד "החוברת דכולל חב :ד-ב' חוב

  .כיון שכראה מצאוה בשלימותה

  .)?עד תומה(ידפיסו כאן '  כיון שכבר סדר וכו– יעבדבד

*  

יודפס ' ביכלתו להעיר במקום המתאים שכיון שמצא כל הקו. ד"ישמיטו כל ס –ז "עפ
  .ע"בפ

*  

או רק , פ יציין שזוהי רק סקירה חלקית"ועכ,  חומר וסףכ"כוו "בודאי ישו בירות
  .ב"או כיו' מהוגע להקוט

 –' ולהעתיק חריפות הביטויים וכו, מחלוקת" החיות"ג כלל ל"אין הזמ: ועוד ועיקר
 ישמיטולכן . ב"ת וכיו"א להעתיק ד" כ– כלל וכללז מטרת הקובץ "ופשיטא שאי
י "והשייך לדה, ת" שהועתק רק הדויציין, ב שמצא באמצעו או בסיומו"ההתחלה וכיו

  .'מ וכו" אכ–דהכולל 

*  

  .מ השייכים לזה"ובטח גם המ

  .פ"פ ועוה" מצדי עוה–'  להגיג"אין הזמ

*  

  .'ל שי"יברר אצל הרח

  .מ וציוים בסופו" בצירוף מ)להדפיס אופסט(

*  

  .ב" שת ומקום הדפוס וכיו)?ד"מעל( בטח יש –השער דאגרת דהכולל 

  ע רבנו הזקן"מהדורה משו
  .'ז וכו"י עד" שראה כתמאז שהדפיס )א"ת(דוד צבי הילמאן ' יתכתב עם ר :י' חוב

*  

  . ההשערות למי שייךולא –י " תיאור הכתרקמהמבוא שלו אבל 

 ומאין – )ע"הקדמת השו(ג במעזריטש " קודם תקלגמרוציצית ופסח ' הל
  !ל במעזריטש"למהרי

שטימט , ז" מוזר בוגע לאדה–' ז עצמו ובתכלית שיוי כזה וכו" מהדורות מאדהכ"כו
  .ועוד, "דברה, ת"דאגה, ע" לשיוי בהמהדורות שבתחלת השוכלליט 

, ז"י אדה" עלבדה שסדרם אמירה -ל "י מהרי"ח ע"מכתיבת דא'  הראי– ביותר' מתמי
  .ז"י אדה" לבדה עכתיבה –ע "לשו

*  

,  עוד לפי זה)ז"ע אדה"מהדורא קמא משו(כ הייתה " ואגמרו במעזריטש )פסח' הל(
? ע"זי ושמרה כל השים אף שאבדו כמה סימים מהשווהביאה אתו בחזירתו לליא

  .ועוד



  נישואי בת כהן לישראל
  . כפשוט)חוברת לחודש סיון, להתחיל להכין עתה( :כ' חוב

*  

  !! מבלי כל הוכחה לודאות זו–" ב"מהורש"לא רשם סימן שאלה לאחרי 

כותב עליו צ ו"ת הצ" קיבל שוממו, )פ בתחלה"עכ(יותר קרוב לליאדי ' ובפרט שהי
  .ועודת שאל אותו דוקא "פ בוגע לשו"דמסתבר שעכ, )14ככתבו עצמו בהערה (ר "האדמו

*  

' ג וכו"והעתק בזה מהערות הרה) או ללוי(ד ישואי בת כהן לישראל "מעה לשאלתו עוב
  ...קלאצקין

*  

  . כדאי להכיס בקובץ זה–ב "המצו

  ק בשעה השביעית"קידוש בליל ש
ח "האמצע בין ה",  שש שעות אחר חצות האמיתי-(ל "צ' ילכאורה ה :כז' חוב

פ מה שראיתי " ע)הכווה(ו.  כשהחמה בראשו–דלכאורה קל לאדם לדעתו , )"ח"ושקה
  .) שש שעות אחר חצות האמצעי–(והגין 

*  

ח "ק מו"כ מה שראיתי בבית כ"ר ולאח"בבית אאמו. עמא דבר
  . השביעית  לאחרי שעהרבכ מקדשין זמן "ר היו בלאה"אדמו

*  

  .' במכתבי לפ– השייך להספק שכותבו –א " במק"העתק ממש

  
  

  
  

  שערות באשה נשואההאורך 
  .)ט בזה"וידוע השקו(' שכמדומה ראה כתוב מגדול אחד פוסק כו :כב' חוב

  

  
  הגומל לטס במטוס

ז "עצ(ח "ט ח"טהרת יו' זה עתה ראיתי בס"ל הוסיף "ה' לאחר מכ' ובמכ :כב' חוב
  .ד כמה דעות בזה"א סי"ת ציץ אליעזר חי"בשוו) ואילך

  

  

  
  
  

  משלוח חומר להדפסה בקובץ
  )?ובהערות(להכיסו במדור המתאים , ע" באם לא דפס ע–ב "המצו :כ' חוב


