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  הקודם מגליון המשך

 לחזק כדי ענין עוד להוסיף יש, הענין ותלשלימ. כו     
 :ובהקדמה, לעיל האמור את
 כדי איננו זה בענין ריבודה שכל פשוט וגם מובן     

 קורה מה לספר או ,'וכו' וכו להתנצל או להתוודות
 אין כך שלשם וברור, ב"וכיו פרטי איש של נפשו בחדרי
 הכוונה אין ובודאי, יהודים כ"כו של מזמנם לקחת
 ההלכה לפירסום בנוגע ורק אך אלא, דא כגון יםלענינ
 ואחת אחד כל צריכים מעתה אשר -  לפועל בנוגע ל"הנ

 ואת צדקנו משיח את להביא מוטל בפרט שעליו לדעת
 לא היא רחוקה ולא"ו, והשלימה האמיתית הגאולה
, )יג-יא, ל נצבים( "היא לים מעבר ולא 'וג היא בשמים
 אפילו או אחד דיבור, "אחד מעשה"ב מדובר אלא

 .בארוכה לעיל כמדובר, אחת מחשבה
 שמדגיש כללי ענין לבאר נבוא זו הקדמה ולאחרי     
 כמה עד יובן ז"ועפי ,בזמננו העולם מצב את יותר עוד

 ,להבדיל, ואפילו ,ואחת אחד לכל שייך לעיל האמור
 .כדלקמן, יהודים לאינם

 פיכ( מבהילים דברים בעולם מתרחשים בזמננו. כז     
 - )יותר הרבה מבהיל המצב עתה אבל, פעם דובר שכבר
 .למוטב והן לטוב הן

 רואים בימינו - המחלוקת מענין החל - ובפרטיות     
 שמעולם כאלו יהודים, שלשה או, שנים בין גם מחלוקת

 היפך זהו; מחלוקת ביניהם' שתהי לשער אפשר' הי לא
 - ולפתע. אליהם השייכים הענינים כל והיפך ענינם
 לשם"ב זה את מלבישים ואפילו, מחלוקת ביניהם פרצה
 .המבהיל בדבר להאריך ואין', כו" שמים

 ישנם בתקופתנו -  הטוב בצד -  גיסא לאידך ז"ועד     
 ואהבת חסד של ופעולות ,חסדים וגמילות צדקה עניני
 - ב"וכיו, לרעותה ואשה לרעהו איש אהבת ,ישראל
 אשה או, פלוני יששא זה לפני שיערו שלא כזו במידה
 בשיעור לצדקה לנתינה היינו, לזה שייכים היו פלונית
   אחד יהודי לטובת גדולה נפש- מסירות או כך כל גדול

  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  
 ה" תנצב–ה "ר יצחק ע"נ רפאל לוי יוסף ב"לע

 הרוצה שכל בדבר להאריך ואין, )'כו אחד אדם ואפילו(
 ובסביבתו ,הפרטיים בחייו זה את יראה בזה להתבונן
  .רבות פעמים אלא ,אחת פעם רק לא ,הפרטית

 בידינו יש שהרי, ביותר גדולה במדה - מורוכא     
 בבני היתה הדורות ובכל שעברו מדורות סיפורים
 ,ח"וגמ צדקה -  ד"ובנדו, ח"וגמ עבודה, תורה ישראל
 כמו רבה למדה הגיעו לא עדיין אבל ,זו במדינה ובפרט
 .בזמננו

 אחרונים הכי בדורות דוקא -  התורה לענין בנוגע וכן     
 ולא אודותם שיערו שלא כאלו התור חידושי נתחדשו
 כך כדי ועד, הקודמים הדורות בספרי כמותם נזכרו
 שזוהי ואומרים מיוחד באופן הוא בזמננו הלימוד שאופן
 דמכיון, ומובן', כו לפלוני אותה ומייחסים חדשה דרך

 בכלל שזהו ודאי ישראל מבני כ"כו י"ע התקבל שהדבר
 כבר זה הרי, כן ואם ,"לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה"
 ט"חיש "והנסמן בלקו(ב  ,יט מגילה ראה( "מסיני למשה ניתן"

. יא, ג קהלת( "בעתו יפה עשה הכל את"ש אלא. )252' ע

 לחידושים הזמן הגיע ועכשיו. )ה ,ד"פכ ר"ב. פ"עה ר"קה וראה
  .קודמיםה בדורות אודותה שיערו שלא, זו דרך פ"ע

' שהי, ביו'הרוגצ לענין, בפשטות, ההסבר גם זהו     
 :לגמרי הכלל מן צאיו

 וראו, בשר בעיני אותו לראות שיכלו ביהודי מדובר     
 עם וביחד ,ומפורסם כידוע' כו וישן ושותה אוכל   'שהי
 !חדש באופן היתה תורהה בלימוד דרכו - זה

 שהרי, לגמרי" שדח"ל הכוונה אין, ופשוט כמובן -      
, במוחש איםשרו כפי, אבל, "מסיני  למשה ניתן הכל"

  ; חדש דבר זה הרי
 התורה לימוד של מערכו, ו"ח, למעט גם הכוונה אין     
חולין (" 'ופשטי נהרא נהרא"ו ,'שתהי איזה, אחרת בדרך

 ד"בנדו אבל, שלו" רב"ה ישנו תלמיד ולכל, )נ"וש. ב, יח
 מסכימים -  אחרים לימוד באופני "זיך קאכט'מ" אם גם

 :נפלא אופן אהו ובי'הרגצ של לימודו שאופן
  ה"אי יבוא המשך

)íéøåô úçéùî ,ä'îùú"æ(  

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


