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    794            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,  איירז"י, מוראק "ועש. ד"בס 
øåàéáä ãéçéä ,øçàì ùåôéç ,äòéâéáå: äúòî úåìãúùää àéáäì úà 

äìåàâä àéä úãåáò íéáøä ,íéáø åèåùôë ,íéùðà ,éùðí óèå. 
  הקודם ליוןמג המשך

 ובזה, "דמשיחא עקבתא"ד בזמן שעומדים ולהדגיש ולהוסיף   ...  
 יכול' הי היום עד אם אפילו, ולכן, דמשיחא דעקבתא עקבתא גופא
) ל"כנ', וכו" קץ "פירסם שאפילו (דורנו נשיא של בעבודתו ח"י לצאת

 שהדבר ברור דבר זה הרי, שנים עשרות עברו כבר שמאז לאחר הנה - 
 מישראל א"כאו של לידיעתו להביא, הוא נעשה לא עדייןש היחיד
  !הפרטי ענינו הוא ם"ברמב זו הלכה שקיום

 פעם אחר פעם לדבר ומוכרחים ברירה אין מדוע מובן ז"ועפ     
 וכל המשיח ימות אודות, הקיצין אודות הרף ללא ולהרעיש
 רק הכוונה אין אשר, העיקר את שידעו כדי, שבזה הפרטים
 הנוגעת מפורשת בהלכה אלא', כו בספרים ברהמדו אודות
 ביום "המגילה' ובל (יחד וכולם וטף נשים אנשים א"לכאו
  .   יחיד לשון" גדול קהל"ד באופן") אחד

 דוקא נח בני מצוות' ז אודות לדיבור הטעם גם וזהו     
, ל"כנ, בלבד הסכנה ביטול משום דאי (האחרון בזמן
 ):שנים כ"כו לפני כבר נתחדש זה גם הרי
 במצב בשינוי, כמובן, קשורה צדקנו משיח ביאת     

) ל"כנ (בעולם שינוי נפעל שכבר שרואים ומכיון, העולם
 את ומחזק מוכיח גופא זה הרי, בא לא עדיין כ"ואעפ
 ענינם נעשתה הגאולה בזירוז הפעולה שמעתה, ל"הנ

 !ואחת אחד כל של הפרטי
 כדאי, ניןהע חשיבות לגודל אשר לעורר ויש. יט     
 :ויעוררו יזכירו מישראל כ"כו אסיפת שבכל ונכון
 !יהודים הקשיבו     
 י"ע ובפרט -  מכם א"כאו י"ע אחד מעשה הוספת     

 שהוא המעשה להיות יכולה -  ביחד יהודים שלשה
 .והשלימה האמיתית הגאולה לפני" בפטיש מכה"ה

 להיות יכול" בפטיש מכה "הלכה פ"דע - ובהוספה      
 ראה( שבת  בהלכות, להלכה מ"ונפק[, כמימרא געבר

 י"בפרש) ברמז (גם וכמובא  )נ"וש. ואילך 31 ע"ס ה"ח ש"לקו
 יותר ובאריכות (בראשית למעשה בנוגע )ב, ב בראשית(

 ביום אלקים ויכל "בענין) )ט, י"פ ר"ב( במדרש –
  "].השביעי

   לאחר, זה בענין היחיד הביאור זהו, לעיל כאמור. כ     

, ז ניסן"ליום הולדתו כ -  שטיינמעץ חיויש חנהבן שמואל  ילד כות הלז
   לשנת ברכה והצלחה- ט ובריאות "לאויוש~ ב  "ולגזיזת השערות בלג

, ז אייר"ליום הולדתו ט -  יעקבסאןחיו יש פריידאבן סימון  ילד לזכות הו
   לשנת ברכה והצלחה- ט ובריאות "לאויוש ~  ב"ולגזיזת השערות בלג

שיחיו העניא איטא בת רחל רעכא ופייגא פריידא בן שלום תזכוול  
המצטרך בכל להם שתעמוד  -   ט"לאויוש  

: ל"הנ הגדולה לקושיא מספיק ביאור, וביגיעה, חיפוש
 !...?"מתי עד"ו! ?"היתכן"

 :יותר ובפרטיות     
 עבודת היא הגאולה את להביא ההשתדלות מעתה     

 .וטף םנשי, אנשים, כפשוטו רבים, הרבים
, מצוה- בר גיל לאחרי ל"צ שלגביהם ענינים ישנם, דהנה     

 מחצית -  ולדוגמא (עשרים גיל לאחרי ל"צ אחרים בענינים
 )יד, תשא ל( היומי חומש בשיעור, בכתוב כמפורש, השקל

 השייכים ענינים ישנם ז"ועד(,  ")ומעלה שנה עשרים מבן"
 להיות, דהיינו )ה"אבות ספ( "לבינה ארבעים בן"ל דוקא
 בן "או (,))א"ב סל"ד סרמ"א יו"ראה רמ( דינים פוסק

  ' וכו' וכו" שבעים בן "או" ששים בן", "חמישים
 ששייכים כאלו דברים ישנם, גיסא לאידך, אבל     
 .וטף נשים אנשים, ממש א"לכאו
 שפסק, מובן בארוכה לעיל המבואר פ"ע – ד"ובנדו     
 ;ממש א"לכאו נוגע  ל"הנ ם"הרמב דין
 בלימוד ח"י לצאת אפשר' הי עתה עד אם וגם     

 לשוב יש כעת העולם מהלך לפי הנה, בלבד ההלכה
 עד, גדול הכי בשטורעם לימוד, ההלכה את וללמוד
 שיביא" אחד מעשה "- מעשה לידי המביא לימוד שיהא

 "!לעולם והצלה ישועה"
 ח"מו ק"כ י"ע שנאמר הקץ גם כבר שעבר לאחר     
 קיצין לחשב שביכלתו מי אין וכבר דורנו נשיא ר"אדמו

 גענוג", קיצין בחישוב צורך אין, מזו ויתירה -
 קיום ל"צ -  בפשטות" הקיצין כל כלו"ו, "חשבונות
 !בפועל ההלכה

 שיעשה כזה באופן' יהי ההלכה קיום אם וגם     
 ישועה להביא מנת על אלא, לשמה שלא" אחד מעשה"

 ת"ת בהלכות ז"אדה פסק כבר הרי - לעולם והצלה
 )נ"וש. ב, פסחים נ( מפורשת בגמרא וויסוד( )ג"ד ה"פ(
 שלא ומצוות בתורה אדם") ילמד "או (יעסוק לעולם"

   ה"אי יבוא המשך ".לשמה בא לשמה שלא שמתוך, לשמה
)íéøåô úçéùî ,ä'îùú"æ(  

 סימון'  רח התמים "בהרהגרשון דובער  'ר' צ  וכו"ת עוסק בצ"הרהנ "לע
ה" תנצב– ה"אייר תשס'  נפטר כ– יעקבסאןה  "ע   
ה" תנצב–ה "ר יצחק ע"נ רפאל לוי יוסף ב"לע  
שפוץ  ה"ע אהרן ר"ב יהודא' ר ח"הרה נשמות לעילוי  
זילבערשטיין  ה"ע משה  ר"ב' ארי חיים' ר ח"הרה  

זילבערשטיין  ה"ע' ארי חיים ר"ב יצחק אליהו' ר ח"הרה  


