
 
 
 
 
 

 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תשע"ו'(  )שנה ד  זס"גליון ק  
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.וגו' יעקב את מצרימה הבאים ישראל בני ואלה שמות  
 והוא ,ישראל בחינת שיש ל"ז המפרשים כ"מש בהקדם הפסוק בביאור ל"אפ
 רצון לעשות איש לפני ישר דרך ויש ,ישר האדם את עשה שהאלקים מה

 אלהים עם שרית כי, בנסיונות ועמד יצרו עם לחם שכבר אחר וזהו, ת"השי
 בדרך שונים עיכובים שמתעורר מה ,יעקב בחינת גם יש אמנם. ותוכל ואנשים
 מלחמותב, פעמים זה ויעקבני, הנסיונות עם תמיד ללחום וצריכים הנכונה

 וללחום עליהם להתגבר וצריכים האדם על תמיד המתעוררים שונים ונסיונות
 ישראל שבחינת' וגו למות ישראל ימי ויקרבו[ כט מז בראשית] ש"וז. בהם

 אצל נשאר זו ובחינה, מת לא אבינו יעקב:[ ה תענית] אבל ,העולם מן נסתלק
.                       עליהם ולהתגבר הנסיונות עם ללחום תמיד שצריכים ,ישראל בני  

 

 כבר התחיל מצרים גלות של ההשתלשלות דהנה שלפנינו הפסוק יובן ובזה
 במקראות שמצאנו מה שונים ועיכובים ונסיונות באופנים ,רב זמן מלפני

 רק היה זה למצרים עכשיו שבאו ומה ,ואחיו יוסף אצל הענינים בהשתלשלות
 הבאיםוגו'  ואלה ש"וז. עכשיו יהה לא ההתחלה אבל ,ממש בפועל הביאה
 ,הענינים השתלשלות התחילו כאשר ,באו כבר כי באו אשר אמר ולא ,מצרים

.                                   ל"וכנ יעקב בבחינת שהיה והיינו' וגו יעקב את הוא והסיבה  
 

 כדי הנפש חשבון עם בהתבוננות תמיד שיהיה הוא בעולמו האדם תכלית והנה
 שעומדים והמכשולות העיכובים כל על להתגבר ויוכל שלפניו מה עשיד

 נסתמו 'וכו אבינו יעקב שנפטר כיון[ ו"פצ ר"ב] ל"במשארז מרומז וזהו. בדרכו
 חסרון על מורה זה והלב העינים סתימת כי 'וכו ישראל של ולבם עיניהם

 ,דעבירה סרסורי תרי והלב העינים בחטא נכשלים עוד ואדרבא, ההתבוננות
 כדי זה על להתגבר צריך והאדם ,נפשו עם האדם של החשבון נאבד ז"ועי

.           ם"השובבי ימי הללו השבועות של התכלית וזהו ,שפגם מה לתקן שיוכל  
 

 שכל ודע[ א"סק א"תקע סימן] היטב הבאר שכתב מה ומפורסם וידוע
 ותבקליפ כח מוסיף ה"בעו רשע בעודו שלומד ותורה עושה שאדם המעשים

 זמנים לנצל מאד צריכים ולכן. ל"עכ מהקליפה מוציא בתשובה שחוזר עד
 מה לתקן כדי ודרכיו במעשיו ולהתבונן ,שפגם מה כל לתקן אלו קדושים
 שכל ,ומעשה דיבור במחשבה פגם כל על ולשוב ,ר"היצה י"ע ע"ל שנחטף

 של ועינו אדם של מוחו את ומסמא מאד פוגם אסורים דיבורים של משהו
 מכל מאד ולהזהר, המח ביגיעת ק"התוה בלימוד להתייגע הוא והתיקון ,אדם

 שפגם מה לתקן קצת זוכה ז"ועי ,וליצרו ליוצרו עובד ו"ח יהיה שלא זמן ביטול
          .                                                                                                                    ה"בעו

 

 לחפש ולא החומרא בצד תמיד לאחוז אלו בענינים פרט בכל מאד להזהר ויש
 שספק דאף[ א"רמ סימן ד"חיו ת"שו] ס"החת מרן כ"מש וידוע ,ו"ח קולות

 ע"למ גדר הוא נזיקים ענין שעיקר דכיון ,לחומרא נזקין ספק אבל ,לקולא ממון
 הקרא בכוונת יםמסופק שאנו מה כל 'וכו לנפשותיכם מאד ושמרתם של

.                                                                     ש"עיי איסורא מספק להחמיר צריכים  

 פתיחה] ג"הפמ בדברי האריך[ יח כלל דאורייתא אתון] ל"זצ ענגילי "והגר
 רק הוא מקשינן לחומרא ולחומרא לקולא ל"דקי דהא[ י אות א"ח כוללת
 ש"לפימ טליא הוי כד ז"ע שהקשה מה שם ומביא ,ראלחומ א"סד וככל מספק

 יקחו לא דאיצטריך דהא א"ע ה"דפ ביבמות דאמרינן מאי דלפי חינוך המנחת
 בכל לאיש אשה הכתוב דהשווה ג"אע דכהונה ביאה באסורי נשים גם לחייב

 בלאו רק היינו 'וכו הכתוב דהשוה דהא א"דה משום היינו ,שבתורה עונשים
 אהרן בני קרא דגלי מטומאה למילף א"ה בכל שוה שאין אול אבל ,בכל השוה

 מצוות דנשים האמת לפי ל"דקי הא ז"דלפי ח"המנ וכתב. ש"עיי אהרן בנות ולא
 משום היינו ,למיפטרינהו מטומאה להו ילפינן ולא בכל שוים שאינם אלאוין גם

 לקולא כ"ע דכהונה ביאה אאיסורי שמוזהרות יקחו דלא קרא דגלי דהשתא
 ימצא והנה. ל"ז ח"המנ ד"עכתו מטומאה ולא ביאה מאיסורי ילפינן ומראולח
 שאינם אלאוין מצוות דנשים ג"דאע ג"הפרמ ודברי ח"המנ דברי הרכבת לפי

 י"ברש המבואר לפי כ"וא. מספק לוקים דאין עליהם לוקות אין ז"עכ בכל שוים
 נזיר] ערוכה ממשנה יקשה ,בכל שוה דאינו לאוין הוי דנזיר דלאוי[ עא יבמות]
 ',וכו הארבעים את סופגת זה הרי 'וכו יין שותה והיתה בנזיר שנדרה האשה[ ג"כ

 מטעם ולא ודאי הוי מקשינן שלחומרא מה אלא ג"כהפרמ דלא דמסיק ש"ועי
                          .                                                                                                       ספק

 

 בצד לאחוז צריכים לנפשותיכם ונשמרתם במצות ספק צד שכל בודאי פ"ועכ
 מחשבה בכל שמתעורר ספק צד שכל ברוחניות הוא שכן ובודאי ,החומרא

 וצריכים לחומרא דאזלינן בודאי הרי ,היזק איזה ז"עי יגרם אולי ומעשה דיבור
 לומדים שהיו בעת אף מקדם ימיםב ודכירנא. קשת כמטחוי ממנה להתרחק

 לומדים ו"ח אם כי ,מתענים היו כריתות 'מס או קמא בבא 'מס וכגון נזיקין עניני
 שיזכו מתענים היו כ"וע ,ו"ח דינים לגרום יכול זה כראוי ש"יר בלי הענינים

 וכפי ,הזה הלימוד י"ע ביותר עוד זוכים אזי ש"ביר לומדים ואם. ש"ביר ללמוד
 צד תהלים] הפסוק[ ל"זצ] א"שליט מסאטמאר ק"הגה בשם לפרש ששמעתי

 העוסק כל ל"עפימשז. תלמדנו ומתורתך יה תיסרנו אשר הגבר אשרי[ יב
 נחשב הוא פיו בדיבור בה שעוסק י"ע כי' וכו עולה הקריב כאילו עולה בתורת

 יסורים נגזר שאם היסורים בענין הוא שכן ל"ואפ ,במעשה נעשה כאילו אצלו
 לימוד של באופן ,וכדומה נגעים פרשת וכגון ,היסורים פרשת לומדו ,האדם על

 אשרי ירמוז וזה. בפועל היסורים קיבל כאילו לימודו נחשב אזי ,לשמה תורה
 עליו באים אינם היסורים בחינת כאשר שאשוריו היינו ,יה תיסרנו אשר הגבר

 םהיסורי פרשיות את ק"בתוה שלומד י"שע ,תלמדנו ומתורתך אלא ,בפועל
 זוכים אז ש"ביר כשלומדים וזהו ,ד"עכתו בפועל עליו באו כאילו לו נחשב

.             מתמרקין ועונותיו ו"ח יסורים קיבל כאילו נחשב ניזקין בתורת שהעוסק  
 

 ,ומעשיו דרכיו בכל להזהר שלימה בקבלה עצמו על לקבל אחד כל וצריך
 וראיית דרכיו כל רלשמו רוצה הוא והלאה שמהיום שלם רצון אצלו ולעורר
 עד שפגם מה לתקן יזכה ואז ,ובטהרה בקדושה שיהיה פיו ומוצא העינים
     לבור ושנפלו כהוגן שלא שעשה והתפילה התורה כל לקדושה ולהחזיר ,עכשיו
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שאין לי שום טענה, אדרבה אני מודה להקב"ה שנתן לי אפשרות להחזיק 
           .                 לומדי תורה, אך עכשיו שנפסק השפע ממני אין לי שום טענה

 

מדוע עשה לו הקב"ה כן, יהודי כשר שהיה מחלק צדקה בתקופות  ולכאורה
שהיו לו מה לחלק, והרי כל מה שהיה לו היה רק בשביל החזקת התורה, אלא 
התירוץ הוא שיכול להיות שהיה אצל הקב"ה כל כך חשוב התשוקה שלו 

פועל לחלק צדקה, יותר ממה שחשוב לו אלפים שאדם אחר נותן באמת ב
ממש, כ"ז לא חשוב כל כך כמו התשוקה והציפייה של היהודי הזה לתת 

.                                                                                                                            צדקה  
 

מצות  ידוע שיש חקירה באחרונים אם האדם רשאי להפקיע עצמו מחיוב והנה
עשה קודם שהגיע הזמן של המצוה, דהרי בודאי אחרי שהגיע הזמן של 
המצוה הוא חייב לקיימה ואינו יכול להפטר ממנה, וגם כופים את האדם 
לקיימו כמ"ש )כתובות פו.( מכין אותו עד שתצא נפשו, אבל מהו לפני חלות 

ת הד' חיוב המצוה, כגון רגע קודם כניסת חג הסוכות אם מותר לו לשרוף א
מינים, באופן שכשיגיע חג הסוכות ויתחייב לקיים המצוה, שוב לא יוכל 
לקיימו, והוא נאנס ופטור, ואף שלא קיים המצוה ולא יקבל שכר, מכל מקום 
מאידך י"ל שעל האדם לדאוג כבר מקודם בוא עת קיום  הרי לא עבר כלום,

ג שיוכל לקיים המצוות, איך יוכל לקיים אותם בזמניהם, והחיוב לחשוב ולדאו
המצוה, זהו דבר הקיים תמיד, וממילא אם הוא מפקיע עצמו מידי המצוה 

.                              אפילו קודם החלות, הוא עובר בזה שהוא מבטל מצות עשה  
 

הראיות לשאלה זו דמשמע בפסחים )ג:( דרבי יהודה בן בתירא לא עלה  אחד
התוס' )שם ד"ה מאליה( למה לא עלה,  לירושלים לרגל ולא עשה הפסח, והק'

וכתב ע"ז הצל"ח שם דלא הקשו התוס' אלא למה לא עלה ריב"ב לרגל, אבל 
משום הקרבן פסח לא קשה כלל דודאי הוא בדרך רחוקה ופטור, ולא מצינו 
שיהיה מצוה לעלות ולהתקרב עצמו קודם זמן הפסח, רק קושיית התוס' הוא 

א היה לו קרקע או שהיה זקן עיי"ש. רואים הא מחויב לעלות לרגל, ועז"ת של
מזה שאין חיוב על האדם לדאוג שיוכל לקיים מצוה קודם זמנו, ועי' מנחת 

.                                                                                      חינוך )מצוה ה'( שחולק ע"ז  
 

לגבי המצוה דמפני שיבה תקום גיסא מצינו בגמ' )קידושין לג.(  ומאידך
והדרת פני זקן ויראת מאלקיך )ויקרא יט לב(, שהמצוה חלה עליו משנכנס 
לתוך ד' אמותיו, ואמרו שם יכול יעצים עיניו מקמי דלימטיה זמן חיובא בד' 
אמותיו, דכי מטא זמן חיובא הא לא חזי ליה דקאים מקמיה, ת"ל תקום ויראת, 

ר היודע מחשבותיך שאתה מבקש תחבולות ופירש"י יש לך לירא מן היוצ
להפטר ממצותו. נראה מזה שאין האדם רשאי לעשות פעולה להפקיע עצמו 
מן המצוה לפני שהגיע החיוב, אבל באמת י"ל שאינו ראיה, דשאני הכא 
שגילתה התורה שטעם המצוה הוא ויראת, שמסוגל ליראת שמים כמ"ש חז"ל 

יניו כדי להפקיע את עצמו מן חיוב )במדב"ר פט"ו סי"ז(, וא"כ אם עוצם ע
.           המצוה, אף שלא עבר כלום, אבל מבטל בזה כוונת המצוה לזכות ליר"ש  

 

מביאים ראיה לפשוט שאלה זו, ונבאר גם משרז''ל )ברכות לה:( בא וראה  יש
שלא כדורות הראשונים דורות אחרונים, דורות הראשונים היו מכניסים 

י לחייבם במעשר, ודורות האחרונים מכניסים פירותים דרך טרקלין כד
פירותיהם דרך גגות חצרות וקרפיפות כדי לפטרם מן המעשר. ולכאורה לענין 
דורות ראשונים צ"ב, למה צריך לטעם זה כדי להסביר למה הכניסו דרך 
טרקלין, הלא לכאורה הלכו דרך טרקלין כי כך הולכים בדרך כלל, אלא 

יך לפטור את עצמם מן המעשר, ולכן הכניסו שדורות אחרונים טכסו עצה א
מדרך אחרת, אבל דורות ראשונים עשו באופן הנהוג בדרך כלל שמכניסים 
לבית דרך טרקלין, ומדוע יעשו אחרת, וא"כ מדוע מפרשת הגמ' טעם זה 

       .                                                         שנכנסו דרך טרקלין כדי לחייבם במעשר
 

נראה הכוונה דהרי אמרו )ברכות לא.( מערים אדם על תבואתו ומכניסה  אלא
במוץ שלה כדי לפטרה מן המעשר, ונראה מזה שמדינא מותר לעשות עצות 
כדי לפטור עצמו מן המעשר ואין בכך איסור, והוא כנ"ל שאין חיוב לדאוג 

הדורות,  לקיום המצוה קודם שמגיע הזמן, אמנם הגמ' מתלונן על ירידת
שדורות אחרונים לא היו להוטים אחרי מצוות, ולכן חיפשו עצות איך לפטור 
עצמם, אבל אין הכוונה שאסור לעשות כמותם, שהרי מותר להערים כדי 
ולכן שפיר אומרת הגמ' על דורות הראשונים  להפטר מתרומות ומעשרות,

שאף הם שהיו מכניסים פירותיהם דרך טרקלין כדי לחייבם במעשר, היינו 
ידעו שיש עצה להכניסם באופן שיפטור ממעשרות, אבל הם רצו בדוקא 

.            להכניסם באופן המחייב במעשרות, כי היו להוטים אחרי קיום המצוות  
 

שאולי יש בזה נקודה עמוקה יותר במה שאמרו על דורות הראשונים,  וחשבתי
ול להכניס תבואתו שהרי לעולם כל אחד צריך להכניס התבואה, אבל אדם יכ

בכוונה פשוטה, כיון שהוא צריך לאכול או שצריך את זה לפרנסתו וכדומה, 
אבל יכול להיות הכוונה בשעה שמכניס את התבואה, שאני רוצה לקיים מצוות 
          מעשר, ובגלל זה הוא מתעסק עם התבואה ומכניסה לביתו, נמצא שיתכן
       
 
 

ולכאורה נראה שהם עושים פעולה פשוטה, ששני אנשים מכניסים תבואה,  

 עתות כל למלאות שבתות וערבי בשבתות ביותר להשתדל ויש. ע"ל השבי
 התורה בלימוד ולהתייגע השכם בבוקר לעמוד וררלהתע וגם ,ש"בתוי הפנאי

 .ת"בעזהי למעשים תיקון הוא זה שכל התפילה לפני
 

 הקדוש הזמן ידחו לא ולכן ,כזו התעוררות על ממתינים שבשמים לידע ויש
 לאקשויי דאיכא היכא דכל תמיד יזכרו אלא ,בכך מה של בדברים עכשיו של

 הלימוד אחר א"כ ויתבונן ,וסרמ וילמדו ,מקשינן לחומרא ולחומרא לקולא
 ימי תכלית וזהו ,עכשיו שלמד מה לאור מעשיו ולבדוק שלמד מה בכל

 לסייע אנחנו גם נוכל אזי, האפשריות מידת כפי משתדלים ואם ,ם"השובבי
 .ת"בעזהי אותו מסייעים לטהר הבא אצליכם ויקויים, הנסיונות להקל לכם

 
 

 
 

 

ת המצרי ויטמנהו ויפן כה וכה וירא כי אין איש ויך א
  .   בחול, כי אין איש, פירש''י עתיד לצאת ממנו שיתגייר

 

שראה את כל הדורות העתידים לצאת ממנו ולכן ויך אותו, והחתם  היינו
סופר בתשובה מביא בשם הזוה"ק )רעיא מהימנא( שמיד כשהאדם נולד נגזר 
 והנה כתב בהתחלת ספר מסילת עליו כל דורות העתידים לצאת ממנו,

ישרים יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה היא שיתברר ויתאמת אצל 
עיי''ש, האדם צריך לדעת בשביל מה הוא נמצא  האדם מה חובתו בעולמו,

כאן בעולם ומה הוא חייב לבוראו, ובלא"ה אין משמעות לחייו, כי מעפר נולד 
                                .                    ואל עפר ישוב בלי שיפעל איזה דבר טוב בחייו

 

לעצמי הרי פעם צריך לעשות חשבון הנפש בעולם, והרהרתי מה  חשבתי
הקב"ה רוצה ממני, הרי אנו מאמינים שעל הכל יש חשבון, והאדם צריך 
לחשב מה חובתו בעולמו, מה רוצים ממנו בעולם הזה, לפי הנ''ל לכאורה 

ות, ומיד כשנולד הוא באופן נמצא שיש אדם שבכלל אין נותנים לו אפשר
כזה שלעולם לא יהיו לו דורות, ולכאורה קשה הרי הוא יהודי טוב ורוצה 
להעמיד דורות ישרים לעשות רצון הבורא, ולקיים את מצות פרו ורבו, ומדוע 
נגזר עליו כן, אלא נראה לומר שפעם אצל הקב"ה יותר חשוב התשוקה 

ן של יהודי טוב וכשר, שהוא והציפיה של אדם כשר, התפלה הבקשה והרצו
רוצה להעמיד דורות ולעשות רצון ה', זהו אצל הקב"ה עוד יותר חשוב מעצם 

.                                                      העבודה של באמת לעשות כן להעמיד דורות  
 

זה יש לבאר מה שאמרו חז''ל )שבת קה:( מפני מה מתים בניו בנותיו  ובענין
אדם כשהן קטנים כדי שיבכה ויתאבל על אדם כשר, ופריך כדי שיבכה,  של

ערבונא שקלי מיניה, ופירש"י קודם שיחטא נטלו משכונו, אלא מפני שלא 
בכה והתאבל על אדם כשר, וכתב החתם סופר וז"ל וי"ל דגם ס"ד דש"ס 
יהיה אמת, הנה ראיתי מעשה אחד מת לו בן קטן מופלא מבני עליה ולא רצה 

נחם, עד שנדמה לו בחלום כאילו הבן חי והגדיל והמיר דתו, והיה האב להת
בוכה ותולש בשערו על שיצא זה מחלציו, ושוב כשהקיץ והיה רק חלום יעוף 
התנחם שזכה שמת זכאי וזכה להתאבל על בן צדיק ולא על בן מומר, זה 
מעשה ראיתי והיא אמת, הנה כן פי' הש"ס שלפעמים מתו בניו כשהם קטנים 
כדי שיזכה האב להתאבל על אדם כשר ולא יגדלו הקטנים  בלי שום חטא, רק

  .                                                   ויתאבלו על מומרים, עכל"ק. והדברים נוראים
 

הנ"ל יל''פ ההו''א באופן אחר, מפני מה בניו של אדם מתים כשהם  ובענין
ה להעמיד דורות, הרי הוא אדם כשר קטנים, פירוש שאדם כשר אינו זוכ

ורצונו לעשות את רצון ה', והתירוץ על כך כדי שיבכה על אדם כשר, פירוש 
כי הקב"ה רוצה את דמעותיו, הדמעות האמיתיות שלו שהוא רוצה לקיים 
מצוה רבה זו הוא כל כך חשוב אצל הקב"ה, כמו שחשוב אצלו אחרים 

                                                                     .         שמקיימים מצוה זו בקום ועשה
 

לספר לכם סיפור על יהודי אחד שהכרתי רבי דוד בלום ז"ל, הוא היה  רציתי
יהודי יקר ונפטר ל"ע ולא השאיר אחריו דורות, ר' דוד הזה החזיק עצמו בדרך 

מים גדולים להחזקת התורה והיראה בזמנים קשים מאד, וגם הוזיל מכיסו סכו
התורה, ואני מרגיש שהוא לטובת נשמתו לספר זאת עכשיו, הוא קיבל על 
עצמו לחלק לצדקה סכומים נכבדים מאד, ועשהו בהצנע לכת והוא דבר 
שהיה ממש מדרגה גדולה בימים ההם שהיה תקופה קשה מאד. הוא נפטר 

ת עשה כשהיה בן שמונים וכמה שנים, ובמשך חמישים ששים שנה ברציפו
תמיד בגמילות חסדים, הוא היה עושר גדול אבל באיזה זמן ירד מנכסיו ל''ע 
והגיע למצב שכמעט הפסיד כל רכושו, באותה תקופה קיבץ את מרעיו 
למסיבה בביתו ובתוך הדברים אמר להם, אתם בודאי יודעים שכשאני 
לעצמי אף פעם לא הייתי צריך כלום, כל מה שעבדתי והרווחתי היה רק 

ביל להפריש מזה צדקה כדי להחזיק ישיבה זה וגם ישיבות אחרות,בש לצערי  
 הגדול אמר להם, הפסדתי את הכל נשארתי מחוסר כל, אך אל תחשבו
 שחלילה יש לי תרעומת וטענות על הקב"ה, אולי אתם חושדים כן, אך תדעו
     
 
 
 עעעעעע

דים כן, אך שחלילה יש לי תרעומת וטענות על הקב"ה, אולי אתם חוש עע   

 



 
 ג

ששני אנשים מכניסים תבואה, ולכאורה נראה שהם עושים פעולה פשוטה, 
ם יחיו מזה ויאכלו ואין בזה שום משמעות ואין חילוק ביניהם, שהרי שניה

ויתפרנסו, הכל יעשו אותו דבר, אבל החילוק ביניהם הוא במחשבה, שאצל 
אחד הכוונה העיקרית היא כדי לקיים המצוה, ולכן הוא מקבל שכר על כל 
חלק שעסק בהתבואה, כי הכל היה בכוונה זו, ואצל השני הכוונה העיקרית 

שיש לו גם מצוות  היא כדי לאכול ולהתפרנס וכדומה, רק שממילא יוצא
.                                                                               בדרך, אבל אין זה עיקר כוונתו  

 

שהחילוק בין דורות הראשונים לדורות האחרונים, הוא חילוק גדול  נמצא
 בכפליים, שדורות הראשונים היו כבר מכניסים את פירותיהם לביתם בכוונה

לקיים בזה מצוות, ולא רק כדי שיוכלו לאכול, רק כדי לקיים המצוה, ואילו 
דורות אחרונים לא רק שלא היו להוטים אחרי המצוות, ולא חשבו אז על 
קיום המצוה, אלא אדרבה הם עוד חשבו איך אפשר לפטור עצמם מן 

                                .                                  המצוה, נמצא ירידת הדורות בכפליים
 

לנו מזה, שיהודי צריך להתבונן ולחשוב תמיד, איך אוכל לקיים יותר  היוצא
מצוות ויותר בשלימות ולא ח"ו להיפוך, וכשחיים בחשבון אז מגיעים 
למדרגה זו, אבל אם חיים ח"ו בלא חשבון, אז להיפוך יש ירידת הדורות ח''ו 

בונות איך להפטר ממצוות, דוגמא לדבר מהו כנ"ל, שאדרבה עוד חישבו חש
אדם שחי עם חשבון, מצינו אצל משה רבינו ע"ה שראה )שמות ג ב( והנה 
הסנה בוער באש והסנה איננו אוכל, סתם אדם כשרואה דבר כזה אינו שם 
על לבו כלל, יכול להיות שהרבה אנשים עברו שם ליד הסנה הבוער באש, 

הרבה אנשים שאין להם אפילו זמן לעמוד והם לא עמדו בכלל, הרי רואים 
ולחשוב, ולכן אינם שמים על לב מה שמתרחש בסביבותם, אבל אדם החי 
באופן שצריך, יש לו זמן להתבונן, ולכן משה רבינו ע"ה כשראה את המראה 
הגדול הזה, חשב וחשב עד שהבין את מה שראה, כי מקום אשר אתה עומד 

ו כי החשבון שהאדם חושב, מועיל לו עליו אדמת קודש הוא, וזה מורה לנ
.                                                                            לראות מה שהקב"ה רוצה ממנו  

 

על אחד מגדולי ישראל שראה פעם אדם רץ וממהר מאד, שאלו לאן  מסופר
ותו אתה רץ, אמר לו אני ממהר לעסוק בעסקים ולעשות פרנסה, ענהו א

גדול, וכי מהיכן אתה יודע שפרנסתך שם, הרי יתכן שאתה בורח מן הפרנסה 
שלך, כשאדם רץ וממהר ואינו עומד להתבונן, יתכן שאינו עושה בכלל את 
מה שנברא בגלל זה, ומה שמוטל עליו לעשות בעולם, אדרבה אולי הוא 
בורח מזה, ועושה את ההיפוך ממה שהוא נברא בשבילו, זהו הענין של 
חשבון הנפש ושל תשובה, אדם שאינו חושב בזמנים מסויימים לעשות 
לעצמו חשבון הנפש, היכן אני עומד בעולם ובלימוד התורה, אולי צריך כמה 
תיקונים, היכן אני בטהרת הנפש וכן בשאר דברים, לפעמים נדמה לנו שבעל 
תשובה היינו אדם שפרק עול לגמרי, או אדם שעבר עבירה חמורה של אשת 

יש וכדומה, אבל סתם אדם אינו שייך אצלו כל כך ענין זה, אבל בספרי א
מוסר מובא שכל אחד ואחד צריך להיות בעל תשובה לפי דרגא דיליה, לכל 

.                                                                                              אחד יש על מה לשוב  
 

יט:( עה"כ )דברים ו ז( ודברת בם, ולא בדברים בטלים.  חז"ל )יומא דרשו
ולכאורה יש לדייק דהול"ל ולא בדיבורים בטלים, ומדוע אמר דברים בטלים, 
אלא נראה הכוונה בזה כי אדם שאינו במצב של תורה ויראת שמים, נולדים 
אצלו דברים בטלים, היינו דברים שבאמת אין להם חשיבות ואין להם מקום, 

לו שהם איזה דבר חשוב, נמצא שע"י שאינו עוסק בתורה ויר"ש, נדמה אצ
דברים שהם בטלים מתחילים לתפוס אצלו מקום, לאו דוקא שהוא מדבר 
דיבורים בטלים, אלא בעצם דברים שהם בטלים ולא חשובים, נעשים אצלו 
חשוב, וזהו ודברת בם, וממילא ולא בדברים בטלים, שלא יהיה אצלך 

ים, וזהו שאמרו חז"ל )אבות פ"ד מ"י( אם בטלת מן חשיבות לדברים בטל
התורה יש לך בטלים הרבה כנגדך, ולהנ"ל א''ש שאם היית מדבר במה 
שאתה צריך לדבר, דהיינו בדברי תורה, לא היית מגיע לדברים בטלים, כי לא 
היה תופס אצלך מקום, אבל כיון שביטלת מן התורה, נולדים לך בטלים 

בים כנגדך במקום הד"ת שהיו צריכים להיות חשוב חדשים, והם נעשים חשו
.                                                                                                                         אצלך  

 

הוא עני מאד שאין לו לחם לאכול, ויש בשכנות אליו איזה גביר  כשאדם
נו לעזור, הוא יתן לו ממון לקנות אוכל, או מי שהוא גדול, שאם רק ידרשו ממ

חולה מסוכן עם יסורים מוטל על ערש דוי, ויש רופא שאם רק יבקשו ממנו 
הוא מוכן לעזור, אם במקום לבקש שיעזרו לו, הוא יצעק בקולי קולות שיש 
לו יסורים, ולא יגש להגביר לבקש שיתן לו ממון, או לרופא שירפא אותו, 

פש, מה אתה צועק, הרי יש לך ברירה לעזור לעצמך, מה יש לך הוא הרי טי
.                מהצעקות אם אינך עושה מה שאתה צריך כדי לצאת ממצבך הרע  

 

מה דברים אמורים, אם צריך לדבר ולעורר על ענין התפלה, זה כבר מר  כלפי
ם מאד, הרי כל כך הרבה חסר לנו, על כל צעד ושעל יש לנו על מה שצריכי

לבקש עליהם, ויש לנו ממי לבקש, ועל זה תיקנו לנו אנשי כנסת הגדולה 
להתפלל, ובגמ' )ברכות ח.( דרשו עה"כ )איוב לו ה( הן קל כביר ולא ימאס 
שתפלת רבים מתקבלת, והתנאים הקדושים שאמרו הכל ברוח הקודש 
ואמת לאמיתו, הם אמרו שצריך להתפלל ושהתפלות מועילות, הרי כמו 

לבקש עליהם, ויש לנו ממי לבקש, ועל זה תיקנו לנו אנשי כנסת הגדולה 
להתפלל, ובגמ' )ברכות ח.( דרשו עה"כ )איוב לו ה( הן קל כביר ולא ימאס 
שתפלת רבים מתקבלת, והתנאים הקדושים שאמרו הכל ברוח הקודש ואמת 

פלל ושהתפלות מועילות, הרי כמו במשל לאמיתו, הם אמרו שצריך להת
הרופא  ההוא לגבי החולה שבמקום שיבקש לרופא הוא צועק מיסורים, והרי

לבקש ממנו, כן הוא בענין התפלה, אם יש כל כך מוכן ומזומן לרפא, רק צריך 
הרבה על מה לבקש, ועכ"ז צריך לעורר על ענין התפלה, כמה חולה אדם זה 

.                                                                               חולהשאינו יודע ומרגיש שהוא   
 

את זה יש להזכיר שרואים התרשלות בענין התפלה בציבור, כי איך אפשר  גם
להתפלל בציבור כאשר מגיעים מאוחר לתפלה וכל אחד מתחיל להתפלל 

ן בתפלה בציבור הרי זה בזמן אחר, הרי אין זה תפלה בציבור, ומלבד החסרו
גורם שאין קול תפלה, וכשחסר הקול חסר ההתעוררת בכוונה, ואינני מדבר על 
חלק הפנימיות בכוונת התפלה, שזה באמת עבודה קשה להתפלל בכוונה 
מתחלה ועד סוף, אבל עכ"פ בחלק החיצוניות לעמוד להתפלל בזמן מתחלת 

ל אחד, אמנם תמיד יש התפלה ולהישאר עד הסוף, זה הרי המעט הנדרש מכ
יחידים שהנשמתם חולה וצריכים רפואה, אבל בין ציבור של רבים הרי יש 
הרבה בריאים שמבינים מהו תפלה, והם אומרים לעצמם אינני רוצה להיות כן, 
אני רוצה שתפלתי תהיה שונה, אם נותנים לי זכיה כזו שאוכל להתפלל לפני 

.                             וצה לנסות את זהמלך מלכי המלכים והתפלות יתקבלו, אני ר  
 

זה דבר מאוס שבחור ירוץ מבית המדרש לחדר האוכל לחטוף אוכל עוד  הרי
התפלה, האוכל ימתין לך עוד קצת, זה מראה זלזול בתפלה שהוא לפני גמר 

מחשיב את האוכל יותר מן התפלה, זהו דבר שצריך להתבייש מלעשות את 
זה, וגם זה גורם מכשול לאחרים שזה מפריע להתפלה, וגם כיון שאחד יוצא 
השני עושה כמותו, ואפילו אם אינו עושה כן, הוא מרגיש רפיון בהמשך 

ינני חושב שזה בא מקרירות ח"ו, הרי מדובר מבחורים שרוצים התפלה, וא
להיות טוב, רובם של הבחורים הם כאלו שרוצים להתפלל כמו שצריך, ולבנות 
עצמם בתורה ויר"ש, אבל מכל מקום נראה לעתים שחסר החיות וההתלהבות 
לדבר שבקדושה, דבר קדוש כל כך כמו תורה ויר"ש, אינו יכול להיות באופן 

.                                                                                         צות אנשים מלומדהשל מ  
 

לכם שבלא יגיעה שום דבר אינו מצליח, אפילו הסנדלר המתקן נעליים  ודעו
גם כן צריך להתייגע, וכן בכל אומנות ובכל דבר שבעולם, אם כן וכי התוה"ק 

י יגיעה, אלא החילוק הוא שבמקום להתייגע בדברים שאין יכולה ללכת בל
בהם שום הנאה, בתורה מתייגעים בדבר שיש בו הנאה, אם למד תיבה אחת 
בתורה כמו שצריך ללמוד, אם קיים סדר אחד בישיבה כמו שצריך ומתייגע 
בתורה, זה מביא עליו מנוחת הנפש, ואם הוא להיפוך, זה גורם לו פיזור הנפש, 

מרגיש בחור שאינו לומד כמו שצריך, עם כל התירוצים הרי זו הרגשה כמה רע 
נוראה, אם עבר רוב השבוע בלי לעשות כלום, בדברים בטלים וליצנות 

.                                                             וכדומה, הרי הוא מרגיש רע הוא אינו נהנה  
 

ך ברירה אחת שבה תרגיש טוב, וגם שיש לך שתי ברירות, נותנים ל נמצא
תקבל על זה שכר, והברירה האחרת היא להרגיש רע, וגם לקבל על זה עונש, 
אז באיזה מן הברירות יבחר כל אחד, הלא בודאי בברירה שבה ירגיש טוב, וגם 
יקבל שכר טוב בזה ובבא, אם כן למה רואים לצערנו שיש בוחרים בברירה 

הסיבה לכך הוא כי אין חושבים, הסנה בוער  האחרת שלא ללמוד כמו שצריך,
באש ואין שמים על הלב, אין עומדים לראות להסתכל להתבונן, ולכך אין 
התגלות, והעצה לכך הוא ללמוד ספרי מוסר, ספרים אלו בכוחם לעצור את 
האדם ממרוצת חייו, שיחשוב מעט ויתבונן ויראה את הסנה בוער באש, 

.                  י שיזכה לחיים מאושרים בזה ובבאוישכיל לדעת מה צריך לתקן כד  
 

לומר בענין שמגיע עתה זמן של חזרה בישיבה, חזרה זה אוצר מיוחד  רציתי
ומתנה מיוחדת, כל רגע של החזרה צריך להיות יקר מפז ומפנינים, ועל אחת 
כמה וכמה מי שהחסיר איזה חלק מן הלימוד בשעה שלמדוהו מעיקרא, 

מן שאפשר לתקן ולהשלים הכל.                                                   הוא הזשעכשיו   
 

מרן החתם סופר בדרשה לשבת שובה )דרשות ח"א דף י"ב( הוא ועדש"כ 
אומר זאת בדרך הלצה על מה שאמרו חז"ל )בבא קמא פב.( כי עזרה תיקן 

כי כל לקרות בתורה במנחה בשבת משום יושבי קרנות. יראה הפי' כך 
והנה תכפר על ידי הצדיקים לומדי התורה, העבירות שעמי הארץ חוטאים, מ

זה שייך כשיש להצדיקים שום עודף, כגון במה שפורשים הצדיקים משערי 
ההיתר, אזי דין הוא שיתכפר על מה שהרשעים פוגעים באיסור, אמנם אם גם 

יגינו על הצדיקים אין להם יתרון רק שעושים כפי התחייבות, אם כן איך 
הרשעים שמקצרים פחות ממה שחייבים, והנה בקריאת התורה הע"ה יושבים 
בבהכ"נ ועושים התולים ודברים בטלים, ומי יכפר עליהם, הלא התלמיד חכם 
אשר שומע, אינו יכול לעשות בזה יותר ממה שנצטוה לישב באימה ולשמוע 

      ד עזרה ותיקןדברי אלקים חיים, ואם כן במה יתכפרו רשעים אלו, על כן עמ
       
 
 

לקרוא בתורה גם במנחה דשבת, שהוא יותר מההתחייבות, ובפרט ת"ח  



 

לקרוא בתורה גם במנחה דשבת, שהוא יותר מההתחייבות, ובפרט ת"ח 
העוסק בתורה כל השבוע פטור מהתמדה ביום השבת כדאיתא ברמ"א )סימן 

ה יושבים באימה ושומעים קריאת התורה, ובזה יהיה כפרה ר"צ ס"ב(, ואפ"
להנ"ל, ולכן אמרו שתיקן משום יושבי קרנות, הם העוסקים בדברים בטלים 
כידוע מנוסחת מודה אני לפניך שלא שמת חלקי מיושבי קרנות שהם 

                         .                                                       משכימים לדברים בטלים, עכ"ד
 

שבחור אומר פעם בשעת הבחינה על חזרה את זה לא למדתי, ובזה הוא  זה
רוצה לתרץ את עצמו שמכיון שלא חזר על זה עכשיו, ולכן אינו יודע, אבל אין 
זה תירוץ, אדרבה זה קושיא בכפליים, שהרי היה לך להשלים זאת בחזרה, 

שלא למד עדיין, מעכשיו ידע זאת,  עכשיו צריך ללמוד כל כך טוב שגם מה
וכדי להצליח בחזרה צריך להקפיד מאד על ענין הזמנים של סדרי הישיבה, 
הזמנים צריכים להיות קבועים וקיימים בלא שום ביטול, וזהו יסוד גדול בתורה 

         .                                               ובמצוות, שצריך לקבוע לו מקום וזמן קבועים
 

 
 

איזה רעיון, הרי היום בלילה הוא ניטל, שמנהג ישראל שאין לומדים  חשבתי
בלילה זה, שבו חל יום חגיהם של הנוצרים, יש לבאר טעם המנהג באופן 
מחודש, דהרי יש מצות עשה מדאורייתא ללמוד תורה, ומצוה זו נוהגת בכל 

ה, ומי יאמר שעה ושעה, וכל רגע שמבטל מן התורה הוא מבטל מצות עש
זכיתי לבי שאין הוא נכשל בעוון זה, הרי אנו מלאים בחטא ביטול תורה במשך 
כל השנה, ומאד קשה להזהר בזה ולא להכשל כלל, לכן נהגו שלא ללמוד תורה 
ביום אחד בשנה בניטל, כי עי"ז סוף כל סוף יש זכות שבזמן זה אין נענשים על 

ברצון טוב, רק לקיים מנהג ישראל  עוון ביטול תורה, שהרי אין מבטלים תורה
קדושים, ובזה יש לנו תקומה שאין אנו נכשלים ממש בכל יום באיסור ביטול 

.                              תורה, כי יש יום אחד בשנה שאין עוברים על איסור חמור זה  
 

אל תחשבו שהבעל דבר מסכים לזה, הבעל דבר אינו נותן לאדם מתנה  אבל
ום, והגם שאין עוברים על איסור ביטול תורה בשעת ניטל עצמו, תמורת כל

אבל הוא כבר נזהר שיקיימו את המנהג הזה באופן החזק ביותר, שלא רק שלא 
ילמדו, אלא שישכחו לגמרי מן התורה, באופן שגם כאשר יעבור זמן הניטל, 

                 .                וכבר יהא מותר ללמוד, שוב לא יהא אפשר להתחיל ללמוד
 

בענין דרך רחוקה שכאשר מגיע זמן מצוות הקרבת קרבן פסח הוא כבר וכנ"ל 
אנוס בדבר, שעכשיו כבר אינו יכול להגיע לביהמ"ק להקריבו, אבל לפני הזמן 
היה יכול לדאוג שלא יהיה במצב כזה, כן הוא בענין זה, שהבעל דבר גורם 

ה, כבר יהיה במצב של אונס, אחרי שכאשר כבר יהיה מותר וחייב בלימוד התור
שעבר עליו זמן הניטל באופן ששכח לגמרי מן התורה, ששוב אינו יכול 

.           להתחיל ללמוד, הוא כבר בדרך רחוקה, הוא אנוס במצות לימוד התורה  
 

דעו לכם, שלא כך צריך להיות ליל הניטל, כל זה הוא מעשה יצר, כי  אבל
שכתב החתם סופר )ליקוטי תשובות סי' כ'( באמת תיקנו את הניטל כמו 

שאפשר שלכן נהגו כן קדמונינו, משום שלא ליתן מקום לבע"ד לחלוק ולשטן 
לקטרג, בהיות באותה לילה כל העמים נועדים לבית אלהיהם מחצות ואילך 
כידוע, ועם ה' אלו ישנים על מטותיהם, אפילו לומדי תורה רובם ככולם נעורים 

ם אחר חצות, ולא רצו לגזור שיהיו כל ישראל עומדים תחילת הלילה וישני
השכם מחצות ואילך באותה הלילה, כאילו אנו נגררים אחר חוקותיהם, וגדולה 
מזו נהגו לאכול באשמורת ערב ראש השנה שלא יחקו המינים )שו"ע או"ח סי' 
תקפ"א ס"ב(, מכל שכן שאין לגזור נדידות השינה בעת ההיא, על כן בהשכל 

ימוד קודם חצות לגמרי, וממילא כל ת"ח ישן בתחילת הלילה ויקום מנעו הל
.                                                                                                        אחר חצות עיי"ש  

 

אנו רואים שתמיד כאשר אצל היהודים הוא זמן של חג, הוא אצל  ובאמת
צב, וכאשר אצל הגוים הוא זמן של חג, הוא זמן קשה אצל הגוים זמן של ע

היהודים, למשל השבועות של שובבי"ם שהם ימים קשים לישראל, והוא בזמן 
החגאות של הגוים, וכן הוא תמיד כאשר היהודים מתעוררים בשמחה של 
מצוה אזי הוא אצלם צום, אינני יודע אם דבר זה הוא בכוונה תחלה שהתכוונו 

ל כל פנים כך זה מתנהג מן השמים, שכאשר הוא זמן של עליה לכך, אבל ע
אצלנו הוא זמן של ירידה אצל הגוים וכן להיפוך, והוא בבחינת מה שאמרו 
חז"ל )פסחים מב:( לא נתמלאה צור אלא מחרבנה של ירושלים, וכשזה קם זה 

                                                               .                                                                 נופל
    

על זה אני מוכרח לעורר אתכם, בודאי מי שיכול לעשות כמו שכתב ועכ"פ 
החת"ס ללכת לישן בתחלת הלילה ולקום בחצות הלילה ללימוד התורה, אזי 

גיע מה טוב ומה נעים, אבל אפילו מי שאינו במדרגה זו עכ"פ יראה שלא י
למצב שכבר יהיה בדרך רחוקה, שאחר שיגיע הזמן שמותר ללמוד כבר יהיה 

.                               כל כך רחוק מן התורה שיהיה לו קשה מאד להתחיל מחדש  

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
סיפורים, ענינים ממרן זצ''ל, מהצדיקים אשר יומא דהילולא שלהם חל בחודש חשון ~ ~  

 
 
 
 

 
 
 

 הביא בשם הרה"ק מהרצ"ה (מאמרי חודש אלול)בני יששכר ובספה"ק 
 מזידטשויב זי"ע די"ג מדות שהתורה נדרשת בהם מכוונים לי"ג מדות של

 וררים מדת חסדל ולכן ע"י שעושים ק"ו מע-רחמים ומדת ק"ו מכוון למדת א
 ל-א (במדבר י"ב י"ג)ל כמ"ש -ל ולכן מרע"ה כשהתפלל על מרים במדת א-א

 נא רפא נא לה' ענהו השי"ת במדת ק"ו כמ"ש ואביה ירק ירק בפניה הלא תכלם
 ( דף ס"ה 'מערכת א)שבעת ימים וכמו שפירשו חז"ל שם. ובס' בית האוצר 

                                                                               .                            הביא דברים הנ"ל
 

 ל-כתב טעם להא דאין עונשין מן הדין לפי שק"ו מעורר מדת חסד אועפי"ז 
כי " ואין ראוי שעל ידו יבוא עונש. ודרך הש"ס לומר אצל כל ק"ו "והלא דין הוא

 תיקו וכזאת היתה כוונת מרע"הל בא וממ-לפני הק"ו יש כאן מדת דין והא
 שעשה ק"ו הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה שרצה בזה לעורר

בנ"י  מדת החסד והרחמים על בני ישראל. והמתקת הרחמים שעורר מרע"ה על
מופרך  היא כי באמת גדולה הרחמנות על בני האדם כי כל הילוך מחשבותם

שלאחריו  ד נמשכים אחר הטוב וברגעונסתר ודעתם מתהפכת בכל עת, רגע אח
אח"כ לא שמעו  כבר נמשכים אחר הרע וכן מצינו בבנ"י שמתחילה האמינו ושוב

(                                                                           דברי יונה ח"א דף קצ"ה)אל דבריו.   
 

זי"ע  אלימלך מליזענסקבשם צדיקים, יש אומרים זאת בשם הרה"ק רבי וכמ"ש 
רחמנות על  וי"א בשם הרה"ק בעל בני יששכר מדינוב זי"ע, שהלואי שיהיה לנו

הרשע הגדול  יהודי צדיק וירא שמים, כמו שהקב"ה יש לו רחמנות על רשע גמור
הצדיק הגדול  ביותר שיש, הקב"ה מרחם עליו יותר ממה שיש לנו רחמנות על

נחשוב על  להשכיח כל זה מאתנו שלאביותר, אלא מאי, הבעל דבר מצליח 
אלינו הוא  אהבת הקב"ה אלינו, ולכן אנו נראים כך בעוה"ר, כי אהבת הקב"ה

את זה  נסתר, וצריך השקפה ברורה על החיים, כדי שנזכור זאת ולא נשכח
                      (                                                              דברי יונה ח"ב דף קנ"ז)לעולם. 

 
 
 
 

 
           
     
 
 

 סמכוני באשישות רפדוני בתפוחים כי חולת אהבה (ב ה)בשיר השירים  כתיב
 אני. ויש לפרש בדרך רמז הכוונה באשישות לשון רבים, בהקדם מה שפירשו

 לגבי (עירובין סג.)במה דמצינו  (שם משמואל שבת חוהמ"ס)כמה צדיקים 
 שהיתה אש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט המזבח, שאף על פי

 פירוש שבבית ראשון היה נס שהיה יורד אש מגבוה על המזבח אבל בכל זאת
אלא היה צריך להוסיף אש משל הדיוט שהאדם  לא היה אפשר להסתפק בכך
בזה שזה מרמז על עבודת כל יהודי כלפי בוראו  עושה, ופירשו הכוונה והענין

שהקב"ה שולח התעוררות, ונותן לו כח והשפעה  מגבוה דאמנם אש יורדת
אבל מכל מקום אין די בכך, אלא מצוה להביא מן  לעבוד אותו עבודת הקודש

להוסיף אש להבת שלהבת משלו, שהוא יתעורר  ההדיוט, שכל אדם צריך
להסתפק באש היורדת אליו מגבוה, הקב"ה מעורר קצת  בעצמו לעבודת ה', ולא

להמשיך בעבודתו, אבל אין להסתפק במה שהקב"ה נותן לו,  כדי שיוכל האדם
להוסיף משלו, ואז יהיה שכרו משמים שיהיה לו עוד אש ושלהבת  אלא צריך

לעבודת ה', וזהו שאמר סמכוני באשישו"ת, הוא לשון רבים של אש, שני  קודש
מרמז על אש מן ההדיוט ואש מן השמים, שביחד עם שני אשות צריך  אש

(                                                                      דברי יונה ח"ב דף קפ"ה) את ה' לעבוד  
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(845) 6062-659 -יו''ל ע''י מערכת אוצר יונה   
  

מעיל צו-שיקט א אי עם גליון וועכנטליךצו באקומען ד  

YIDEL425@gmail.com 

זצ"ל  פסח רבי בן צבי אלימלך רבי  הרה''ק: י''ח טבת  
בני יששכרבעל    

שמות ד' יומא דהילולא חל -  תר''אנפטר   

 

 
    

זצ"ל  אברהם בן ר' רבי שמואל מסאכאטשאוו  הרה''ק: כ''ד טבת  
מהח"ס שם משמואלבע   

וארא ג' יומא דהילולא חל -  תרפ''ונפטר   

 

' הבעל''טהשחל ביום  –תקופת טבת  -לליל ניטל   
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