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אגרות קודש

 ב"ה,  אדר"ח מ"ח, תשט"ז

ברוקלין, נ.י.

 הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה יוחנן שי'

שו"ב, גבאי ביהכ"נ דליובאוויטש בליובאוויטש

שלום וברכה!

בשילהי חדש תשרי, הוא החדש הכללי דכל שנה כולה, המושבע בכל טוב ע"מ להמשיכו בכל השנה, 

גבאות בביהכ"נ דליובאוויטש בליובאוויטש ברוח  ינהג  עוד רבות בשנים  הנני בזה לכפול ברכותי, אשר 

ע"י  איכותם  ולהגביה  המתפללים  כמות  לרבות   - בהצלחה   - בהשתדלות  גם  לפועל  זה  ויבוא  חסידותי, 

בבתי  ובפרט  ישראל  בני  כנסיות  בבתי  וכנהוג  בחסידות,  והן  בנגלה  הן  הכנסת,  בבית  שיעורים  קביעות 

כנסיות חב"ד. ובודאי יש ואפשר לסדר השיעורים באופן שלא יבלבלו לסדרי הישיבה.

וכבר ידוע איך שהפליגו רז"ל במעלת התאחדות בית הכנסת ובית המדרש גם יחד )ברכות ח, ע"א(, 

וזכות הרבים תלוי בו.

בברכת הצלחה בכל האמור לעיל מתוך בריאות הנכונה ונחת חסידותי ביחד עם זוגתו שתליט"א 

מכל יו"ח שיחיו,

מ. שניאורסאהן
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