
  זריזות עריכת ספריםהרבי ו
  

  ר הזקן הקצרים"מאמרי אדמו
ל " ההו–ז "במסגרת דאדה: בעתיד הקרוב' ק דילי"בוגע לעבוה. מהיר: מ"טבת תש

)).  שכסו בתיא ואין בהם הוספות–לבד (בצירוף אגרותיו  (הקצרים) תורות(דמאמרים 
, הילמן, דיסקין, ושליםל במאה שערים בוה יר" שהו– יכלול בהם גם –ולשלימות העין 

  .ן"הק

' כ ס" בתור התחלה ואח–וו "כמו ביכל הקטן דרא, ל" תורות הריבויל ביכל שבו "ואולי להו
  .הוספות

מ"כדי שיבוא הדבר בפו, כ"כו שיצרף אליו עוד מוכרחל "בה.  

  . ביכלאךכ"כוכי ימים אלה יומסרו לו עוד  :)לא זכיתי למעה(מ "תמוז תש

  .כי מי יכול להכריע באיכות, כפשוטו :)מותלשפוט רק לפי הכ(

ג "הזמ –ז "ק דאדה"באגה) ל וגם בהזריזות"הן עצם ההו(כיון שהצליח  :א"תשמ' צום גדלי
ט "כמדובר מאז ולבש, ז הקצרים בכמות"ל דמאמרי אדה"ומסוגל זיך ארייווארפען בההו

  .ולברך על המוגמר בקרוב

  ).כללכראה שהמעתיקים לא דייקו בזה (ר  אם יוכל לברגדולספק  :)תאריכי המאמרים(

  .ב"ל וכיו"כ מחז"ס פסוקי התורה ואח"ע :)לסדר(

לשלימות  .' ומי שיש לו מה רוצה כו–ט "ח על הבשו"ח ות"תו :)התקדמותח ה"דו(ח "מ' ג
  .בוה ירושלים, ש"כדאי להכיס גם הדפס במא' הס

  .  דהשה'האהמדובר בחוברת  ש–איו עין ובפרט  :)לדחות את עריכת היגדיל תורה(

  ר הזקן"המפתחות לספרי אדמו
 בהגהת היטב' ולהגי :)אם לחזור לעבודתי בעריכת המאמרים הקצרים(א "תחלת כסלו תשמ

ז כאילו עוסקים "ז בכל הדיוק וה" הזריזות וביחד עבכל' יתעסקו בזה וחבריהם שי –הפרופס 
  .צ"אזכיר עה .הדלת ללימודם פתיחת כפשוטו גם מפתח כיון שזהו – ז"אדהבמאמרי 

על עריכת , על עבודתם... י מערכת אוצר החסידים לזכות "ספר זה דפס ע: ט כסלו"לפי י
ודבר .  ראש ותחלת חודש כסלו ודשת הקהל–ובפרט בימי סגולה אלה , הספר ועל הזריזות

  .ט כסלו" י–ד כסלו "ל בין ימי הגאולה יו" הסיום וגמרה וההו–בעתו 

  ).כפשוט, ח הדיוק" עשלא(ובכל הזריזות  ?לערך' מה עכ: כח שבט

  קודש מילואים- אגרות
לברר אצלו (ק "רייטשיק מאה' ד שי"י הררש"ב שהובא ע"מצו. מהיר :א"ר תשמ"תחלת אד

' אולי להוסיף עלון להס (קצריםכ מאמרים " ובו כוז"דאדה' מהם א). ' מאין באו להמוכר וכו–
  ).ל עתה או ביגדיל תורה"שמו

  .'ולסדרם וכו) 'המכ(ל לברר "וצ, "בל', כ ביכלאך ומכ"ק ויקהל אמסור כו"חר שלא

) שאולי ימצאו במשך זמן זה, יחד עם אגרות וספות(ל "כדאי לצרף כה): ש"ר מוהר"אדמו(
  .ט" הילולא דהבעש–ש "ל באופן שיוכלו ללמוד בו בחה"ולהו" קוטרס מילואים"ב



  ח"רשימת מאמרי דא
' ן שי"י הר"ערך ע, ע"צ "ב ומוהריי"מוהרש, ש"ר מוהר"רשימת מאמרי אדמו(א "ר תשמ"אד

ל כבר "כ כל הדפס במפתחות שהו" להכיס גובזריזות) 3-1(ז "ל כ"להו .מהיר :)גריברג
  ).פ ההערות"ר(

באם אים (ב "להוסיף הרשומים בהמפתח המצו .דבר שלם' ובלבד שיהי :)לעכב ולהשלים(
  .כ להחזירו לי"אח). ברשימתם

ל עתה עד שיאזלו מן "ז לא להו"עפ :)ע לא יתוסף"צ "ר מוהריי"ברשימת מאמרי אדמו(
  .השוק

  .ל להחזירו לי"ל כה"לאחרי ההו). 'ההוספות שתוספו כו(מד - ב בוך מג"מצו

  .'מאמרים הקצרים בהרשימות וכו' היש כולם בס. לוין' ב שי"להררשד, מהיר :א"יסן תשמ

  ?הישם בהרשימה', ל שי"להררשדב, מהיר: א"תשמאייר 

  ?ע"ל ע"מה מעכב ההו: כב סיון

  ר הזקן"מאמרי אדמו' הוספות לס
ל קודם "שהו' וכו] ך[ואתהל' לס) ע"תק' ז שבס"עד(מ המאמרים "מהכון שבהקדם יוסיפו מ

רפו לצ) 2. ז"לא לעכב התועלת שעי )1ע בכדי "א בעלון בפ" לכאו–' י בהספרי"שתוספו הכת
  .ל"שכבר הו' לס

ל פה "אלו שהו) ('אתהלך כו' ס('  יהי–ע "תק' ד שבס" ע–' מ וכו"יצרפו המ]ש[כוותי שכ
  .ע"תק' ד ס"ע' מ וכו"במ" מצויידים) "'בפעם הא

  .ח מחם אב"ק ור"מוצש ):תאריך הפתח דבר(

  .יצליחם' ל וה"לזרז ההו. מהיר

ב " ואחרי ת ... ר"ח אדמו"ק מו"כ' מכ) כ בהקדם"וג(ל "כדאי להו: א"שלהי תמוז תשמ
  ."בל, ימסרו

   ברוסיא הסובייטיתד"תולדות חב
כדאי להוסיף בסופו , כיון שזהו כרך החותם :)י"ע ח"צ "ר מוהריי" אדמוק"אג (מ"סיון תשד

דהמקומות ' ל שי"הרשימות שמסר הרח)  באם הגיעו–שהגיעו ביתים ' וסף על המכ(
 בהדגשה בהכותרת –' ף שמות העסקים שעל אתר וכו בצירו–' ברוסיא שפעלו שם וכו

  .שזהו בהיותו שם לפי כיותר מיובל שים, דהעמוד

באם אפשר באופן דשלילת אפילו חשש  :)ד ברוסיא"ע על חב"ל כרך בפ"לערוך מה(א "מ' ד
באם חשש לא להדפיסו רק להכין–דשם ' י שי"היזק לב .  

ל לעת מתאימה " כדאי לעכב ההו–ם בערי השדה ש' מפי הרדיפות כו :ה"ח אייר תשמ"בדר
  ).?בהוספה(ז "כדאי לצל העיכוב כדי להכיס ג, ב" המצו–ל "באם לא כס בה .יותר

  .ע"צ): האם הגיע הזמן לסיים(ז "שבט תשמ' ד

עדיין לא . ח :)האם עתה הוא הזמן המתאים למסרו לדפוס... וב 'אום גורבאצ(ח "ח תשמ"מ' י
  .הגיע

  ).מפי המצב שם(מוקדם : ט"תשמח "מ

  ?ל"ההו :ט"תשמשלהי חורף 


