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    792            ה              "מנחם אב תשנ' ע ח"נלב. ה"ר דוד ע"נ האשה החשובה מרת שרה מעשא ב"נוסד לע

  !והוא יגאלנו . . . …ן דא למטה'ן רבי'ונזכה זעהן זיך מיט

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                ז"תשע'ה, "לכתחילה אריבער "–ש "ר מוהר"ק אדמו"יום הולדת כ, ת"ת שבת"ת, אייר' ב, מ"תזוק "ועש. ד"בס 
ë"÷ åî"ç åîãà"ø àéùð åðøåã æéøëä á"íòøåèù " -" øúìàì äáåùúì øúìàì äìåàâì !"

äåéöå ñéôãäì õéôäìå úà äæøëää íåñøéôá ìåãâ áå"íòøåèù "à÷åã! 
  הקודם מגליון המשך

 מתעסקים הז כיצד! ?"היתכן" – הרף ללא ולטעון להמשיך יש...   
 !?בצד משאירים כזה עיקרי דבר ואילו הדברים שאר בכל
 עורך ,נאנח הוא יזא ,"יארן יד אים דערגייט'מ" וכאשר     

  ...החלטה ומקבל אסיפה
!! הילד עם לפעול הוא ךשתפקיד לזכור עליך     
 זמן לך נותן ה"הקב אם הרי עסוק שאתה לטענה ובנוגע

 כ"עאכו, )רבים' ל ענינים (יםהענינ שאר בכל להתעסק
, מישראל אחד ילד בהצלת לעסוק זמן לך שיתן
 ישראל ילדי עשרות להציל בכחך יש אם כ"ועאכו

 )!ענינו לפי א"כאו(
 לפני, בעבר החליט שכבר לטענה מקום שאין ומובן     
 הוא המעשה"ש כיון -' וכו אסיפה ערך וכבר זמן

 היהודי הילד של בפועל מצבו מה הוא והעיקר, "העיקר
 בית או, שלך הבית שוכן שבו הרחוב בפינת שנמצא
 !שלך המדרש בית או הכנסת

 עולם של ברומו העומדים בענינים עסוק שאתה ומה     
 ללכת ממשיך הוא!! תועלת שום מזה אין לילד הרי -

 כיון, מחמיר מצבו ליום ומיום, הרבים ברשות, בדרכו
 נוסף יום וכל, )ו, כב משלי(" דרכו פי על לנער חנוך"ש

 כך שאחר גורם המבולבלת בדרכו ללכת לו שנותנים
 ".יצרה לשבת"ד לדרך להחזירו יותר קשה' יהי
 .העולם אומות לילדי בנוגע) להבדיל (ז"ועד     
 .המוסגר מאמר כ"ע     
 :לעניננו ונחזור. יז     
' ז לקיים ע"אוה על להשפיע אפשר שהיום כיון     

 במצב, למעליותא, שינוי' שנהי מובן, נח בני מצוות
 ישראל בני במצב, למעליותא, שינוי ישנו וכן, העולם

  .הוא דבר והלא -) בארוכה ל"כנ(
 דמצב הענין כללות ביאור בהקדים יובן בזה והביאור     

 ).כדלקמן (הגאולה לפני העולם
  

  יעקבסאןחיו יש בן פריידא דובער ילד לזכות ה  
    לשנת ברכה והצלחה - ט ובריאות "לאויוש ~ רח איי"בדר וליום הולדת
  יעקבסאןחיו יש בן חנה יעקב יהודה ילד לזכות הו

    לשנת ברכה והצלחה - ט ובריאות "לאויוש ~ אייר' ה וליום הולדת
  יעקבסאןחיו תש בת חנה לובא אלטא טייבל ילדה האחותו לזכות 

  הצלחה   לשנת ברכה ו- ט ובריאות "לאויוש ~ אייר' ו הליום הולדת
  שיחיו העניא איטא בת רחל רעכא ופייגא פריידא בן שלום זכותול

 המצטרך בכל להם שתעמוד  -   ט"לאויוש

 :ובהקדמה     
 הדבר ואין הקיצין כל כלו"ש קבעה) בזמנה (הגמרא     
, י"רש באו זה לאחרי, )ב, צד סנהדרין(" בתשובה אלא תלוי

 לאחרוני עד, והאחרונים הראשונים, הפוסקים, תוספות
 שהוא כפי זה ענין למדו כולם הדורות ובמשך, האחרונים
 .האחרונים לאחרוני ועד בפוסקים, ם"ברמב, בגמרא

 שבא עד, לזמן מזמן רק היה זה ענין לימוד, אמנם     
 -" שטורעם"ב והכריז דורנו נשיא ר"אדמו ח"מו ק"כ
 להדפיס וציוה"! לגאולה לאלתר לתשובה לאלתר"

, דוקא" שטורעם"וב גדול בפירסום זהההכר את ולהפיץ
 להשתמש רוצה אינני (קשיים זה מפני לו שהיו ולמרות
 מסתם יותר הרבה לו שהיו אף, יותר חריף בביטוי
 וציוה הזו ההכרזה את לפרסם המשיך כ"אעפ, )קשיים

 והענין, אחריו הבאים לדורות שתשאר כדי להדפיסה
 הספר את להוריד שצריך רק, עכשיו גם בדפוס נמצא
 על חזרה בתור רק לא אבל (פ"עוה זאת ולקרוא מהמדף
, לעד עומדים בכלל צדיקים דברי אם שהרי, הישנות
  ). להדפיס ציוה עצמו שהוא כך כל עיקרי בענין כ"עאכו

  :לב שמים לא בולט לדבר דוקא -  פ"כמ וכמדובר     
 מהם כמה( ספרים וכמה בכמה כבר נמצא הקיצין ענין     
 ירושלים (השמים מן ת"לשו מרגליות הרב בהערות וונסמנ הובאו
 פרק ח מאמר והדעות האמונות( ג"מהרס החל, )עב 'לסי) ז"תשי

 בספר וכן )לסופו קרוב (ג"פ תימן אגרת( ם"הרמב וכן, )ג
 ברלין (הנשיא חייא ר"ב אברהם' לר(" המגילה מגילת"

 ר"אדמו בשם" קץ "גם התפרסם ז"לאח. ועוד, ))ד"תרפ
, )שיט' ע ת"פר מ"ובסה (237' ע שלום תורת ש"סה ראה( הזקן

 שגם לב שמים לא אבל - " שטורעם "זה מכל ועושים
 נעתקו או בכתב היו ע"וע (בדורנו שנדפסו בשיחות
 החל קיצין ישנם -) אחת מהעתקה ביותר בקופיר

 שנת על ע"נ) ב"מוהרש (ר"אדמו י"ע שנאמר" קץ"מ
 ו"תרס המשך סוףב נדפס (ל"תש'ה פ"אחש שיחת ראה( ו"תרס

 שנדפס לקץ ועד) פ"כמ כמוזכר, ב"וכיו() בהוספות
 ד"תש, ג"תש שנת על" והקדושה הקריאה"ב בימינו
  ה"אי יבוא המשך             ).שם כנדפס(' וכו

  )íéøåô úçéùî ,ä'îùú"æ(  

  שפוץ  ה"ע אהרן ר"ב יהודא' ר ח"הרה נשמות לעילוי
 ערשטייןזילב  ה"ע משה  ר"ב' ארי חיים' ר ח"הרה

  זילבערשטיין  ה"ע' ארי חיים ר"ב יצחק אליהו' ר ח"הרה
  ה" תנצב–ה "ר יצחק ע"נ רפאל לוי יוסף ב"לע


