
 

 ספר

 שערי ישיבה גדולה
 – אל –

❖ 

 פלפולים וביאורים בנגלה ובחסידות
 י, הנהלתה, שלוחים ורבניםמאת תלמידי ישיבה גדולה דמיאמי רבת

 פלארידא ומחוצה לה בכל מקצועות התורה דמדינת

 הישיבהונוסף בו שיעורי ראש 
 שליט"א יהודא ליב שפיראהרה"ג הרה"ח ר' 

 על מסכת כתובות

❖ 

 ידי-לאור על-יוצא
 התלמידים דישיבה גדולה דמיאמי רבתי

 מיאמי רבתי פלארידא דואלטאן רא 1140

 לבריאה ושבעשנת חמשת אלפים שבע מאות שבעים 



 

 הוספה א'
 צילומי כתי"ק

  כ"ק אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

ר "אדמו ק"כ של ק"כתי כמה צילומי – ראשון בפרסום – בזה לפרסם אנו שמחים
 זי"ע:

 הממ , וצילוםפ תבא תשל"אש"לשי"ל הרושמים על הליקוט  מענה על שאלת. א
 מחיקה.-כ"ק אדמו"ר קו תחמשעלי'  שסידרו אח"כ כהערה לפי הבנתם

ב. מענת כ"ק אדמו"ר לחברי ועד להפצת שיחות על הצעתם בנוגע להדפסת 
 חדשה של הגדת רבינו עם הוספות, ובפורמט חדש.מהדורה 

כ ")נדפס אח "ד.תשל משפטיםפ "ל לש"שי ג. חלק מהגהה השני' על הליקוט
 ( .ילךוא 89' ע י"אש ח"בלקו

 תשל"ד. נצביםש"פ ל ל"חלק מהגהה השני' על הליקוט שיד. 

 לבזבז שהואיל שפירא' שי ליב יהודא הרב הישיבה לראש נתונה העמוקה תודתינו
 .הרבים לתועלת לפרסמו מ"ע זה יקר נכס מאוצרו

 עיון י"ע אבל, ק ולבאר תוכנם"לפענח הכתי בידינו עלה לא הזמן קוצר מפני
 אחד כל יוכל בלקו"ש הנ"ל בפנים וגם בה"שיחות קודש" של התוועדיות הנ"ל

 .תאמין ומצאת ויגעת. בעצמו התוכן להבין
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. ד"תשל משפטים פ"לש לאור שיצא הליקוט על *'השני מהגהה חלק
 .(ואילך 89' ע א"חי ש"בלקו כ"אח נדפס)

 ר"אדמו ק"כ של אינם הבאים הדפים על י"מהכת שחלק, לציין כדאי
 .הרושמים של אלא, ע"זי

)צילומים בדפים הבאים(

                                                           

 –פירושה: תחלה הכניסו חברי הועד להפצת שיחות השיחה  "הגהה שני'" *
לכ"ק אדמו"ר להגי'. ואחר שהגי' השיחה ותיקן תיקונים,  –וק מתוקתקת במכונת תקת

והוסיף הערות והוספות, מסרו בחזרה לחברי הועד, ואז סודרה השיחה המוגהת עם כל 
ההערות, בדפוס, על געלי"ס )ניירות( ארוכות, והוכנס לכ"ק אדמו"ר עוה"פ להגהה שני'. 

עם השני'. וכפי שרואים בהשיחה ולפעמים הוסיף הרבה תיקונים הערות והוספות, גם בפ
 המצוב"ז.



 הוספות 354



 355 שערי ישיבה גדולה 



 הוספות 356


