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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז תשרי, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר שמעון ברוך שי' שו"ב

שלום וברכה!

לאחרי הדומי' הארוכה נעם לי לקבל מכתבו מערב הוש"ר... וברך לקחתי ואשיבנו ממחרת שבת 

בראשית, בראשית השנה הבאה עלינו ועל כל ישראל טובה שתהי' שנה מבורכת ומוצלחת בכל אחד ואחת 

בעניניו ועניני ב"ב שיחיו, וכיון שכל ישראל ערבים זב"ז, הרי נוסף על הפי' כפשוטו ערבים מלשון ערבות, 

הרי ערב]ות[ זו באה ע"י הענין השני שבמלת ערבים מלשון עריבות ונעימות שעי"ז מקבל כל אחד ברצון 

ערבות בעד חבירו, ובמילא ג"כ הענין השלישי שבמלת ערבים מלשון מעורבים זע"ז אשר כולם יחד הם 

קומה שלימה.

הרי מתאים לזה בודאי יוסיף ג"כ כת"ר כח ועוז בעסקנות צבורית בכלל, ובעזר להחזקת המוסדות 

וכלי  צנור  להיות  בזה  השתדלותו  זכות  וגדול  בפרט,  במרוקה  אשר  ליובאוויטש  יצחק  יוסף  אהלי  הק' 

לברכות השי"ת מעל.

בברכה.
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח תשרי, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר א. חנוך שי'

שלום וברכה!

...מ"ש ע"ד פרסום לקוטים מהשיחות שלי בהתועדויות דשנים האחרונות הרי בטח יוסיף בזה 

שזהו העתקה וע"פ רשימת השומעים.

מהראוי הי' שהמחברים ובעלי המאמרים שבא עמהם בקישור יסביר להם שהספרי' שעל ידי הרי 

היא ג"כ תועלת הרבים ובמילא כמה מטובי המחברים ובעלי מאמרים שולחים אלי' המו"ל )מובן שבתור 

גומלין יש - כשידרשו - להחליפם על הוצאת קה"ת( בכדי שימצא בספרי' זו גם חוות דעתם ועניניהם הם, 

ובהסברה המתאימה, ובפרט אם יקח ע"ע טרחת המשלוח והוצאה שבזה )שההוצאה תוחזר לו כמובן( הרי 

בטח יבוא הדבר לפועל...
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