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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד מ"ח, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

גדול ממעשה האדם  על תנאי שחלק הכי  נתינת התורה היתה  ...מ"ש אודות חזרת דא"ח, הנה 

יעשה בבחירתו, וכמה שנאמר ובחרת בחיים, ולא ע"פ פקודות וגזירות, אלא שצריך הוא לבחור בזה מפני 

יכתבו לאלו שמזכיר  בנוגע לחזרת דא"ח, שאין הסדר שמכאן  וה"ה  גזירתו של ממה"מ הקב"ה.  שזהו 

במכתבו שהם יחזרו דא"ח בבתי כנסיות, אלא שעליהם באתעדל"ת לעשות אסיפה ולחייב )לזכות( את 

כאו"א מאלו בענין הכי נעלה זה. והשי"ת יצליחם.

בברכה לפרנסה ולבשו"ט,

מ.שניאורסאהן
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המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום חמישי עמ' ב
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