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  !...האברך שהפסיד את הקדיש האחרון בחייו
חשוב מאד מהעיר " וללראש כ"השבוע התקשר אלי : אמר הכותב

סבב ל אליהם על האפשרות שאבוא ושאל ,ב"רזי שבארה'ניו ג -ווד ליק

יהא שמיא אמן "של עניית מצוה הגדולה ל והתעוררותק וזיחדרשות 

 להביאאף דינים קשים מעל ישראל ובכוחה  רועקל המסוגלת ,"רבא

  . ברכות וישועות לעם ישראל

ששמע בעת שהלך  נורא סיפור "ראש כולל"אותו  סיפר לי ,בין הדברים

על בנם  ,ע"שבעה לבה ששיאצל משפחה , לאחרונה לניחום אבלים

בתאונת דרכים מחרידה  הרגונ, האברך שהשאיר אחריו בית עם ילדים

עם  בפראותשנסע  ,גוי שיכור מולו הגיעכאשר  ,ברכבו סעבעת שנ

    !מכל רע ישמרנו' ה ,בו בעוצמה רבה והרגו פגעורכבו 

תיאר לי הוא " – סיפרו הראש כוללך משיה – "ת אביואכשבאתי לנחם "

  :"הרגעים האחרונים שלפני התאונה את

האחרון בקדיש  – כאשר לבסוף ,יחדיו מעריב בבית המדרש התפללנו"
אני . מכריוכמה מבני יצא ושוחח בחוץ עם  ,לאחר עלינו לשבח

שחבל  ,והערתי לויצאתי , ש עד לאחר הקדיששנשארתי בבית המדר
וכך נפרדנו מבלי שנדע . שהפסיד את הקדיש לאחר עלינו לשבח

   ..."שלעולם לא נדבר עוד
  

הרב  תראה" – את מסקנתו "ראש כולל"איש שיחי ה בטלפון מר ליא

   ...!"את הקדיש האחרון של חייו איך בן אדם יכול להפסיד ,ברגר

! "זו לא המסקנה המתבקשת, במחילה מכבוד תורתו" :מיד ועניתי ל

שאם אותו אברך היה עונה באותו , צריכה להיות המסקנה מסיפור זה

לעלם ולעלמי מבורך אמן יהא שמיא רבא ", קדיש שלאחר עלינו לשבח

ולא , הוא היה קורע את גזר דינו, וכונתו בכל כוחו" רךיתבעלמיא 

   !!!היה מת בתאונת דרכים

בגמרא  ל"זה כתוב במפורש בחז, לא אני אומר זאת! זה פשוט מאד, כן

אמן יהא שמיה רבא "אמר רבי יהושע בן לוי כל העונה ":) שבת קיט(

  !ר דינובכל כוחו קורעין לו גז" מבורך

  !קורעין לו גזר דינו של שבעים שנה: ש והטור"הראוגירסת 

מסתכל הקב״ה , בזמן שיש צרה בעולם" ):פרשת וילך(' הזוהר הק וכתב

להצילם מכל צרה , שעונין אמן יהא שמיה רבא ונזהרים בהםבאלו 

  "!...וצוקה

מדרשים המיוחסים לרבי ישמעאל בן אלישע כהן  – "פרקי היכלות"בו

ל "ישמעאל סח לי סגגסגא' אמר ר: "מובא) 'אות ג' פרק ו, תירב. (גדול

ישבתי בחיקו  .ידידי שב בחיקי ואגיד לך מה תהא על ישראל ,שר הפנים

 .והיה מסתכל בי ובכה והיו הדמעות נופלות מעיניו ונופלות על פני

אמר לי ידידי בא ואכניסך ואודיעך  ,אמרתי לו הדר זיו מרום למה תבכה

ולגנזי גנזים תפשני והכניסני בחדרי חדרים  .מה גנוז לישראל עם קדש

ולאוצרות של הפנקסים ופתח והראני כמה צרות כתובות צוררות 

אמרתי לו ויכולין  ,מר לי לישראלא ,אמרתי לו הללו למי .משונות זו מזו

למחר  .רות משונות מאלהאמר לי למחר בא ואודיעך צ ,לעמוד בהם

הכניסני לחדרי חדרים והראני צרות משונות מהראשונות אשר לחרב 

אמר לי בכל יום אמרתי לו הדר זיוי ישראל בלבד חטאו  ,ולרעב ולשבי

מתחדשות צרות רבות עליהם מאלה וכשנכנסים לבתי כנסיות ועונין 

  !..."אין אנו מניחים אותם לצאת מחדרי חדרים "אמן יהא שמיה רבא"
 

ץ כדי שידע "גם יכוין לשמוע הקדיש מפי הש :"משנה ברורה"הוכתב 

  ש שצריך "וכ. ר ואמן שאחר דאמירן בעלמא"על מה הוא עונה איש

  

  
במסכת ליזהר מאד ומאד שלא להשיח באמצע קדיש או קדושה וכדאיתא 

ר יוסי פעם אחת הייתי מהלך בדרך ומצאתי "אמר רבי אלעזר בדרך ארץ 

ל "א  ?אמרתי לו מה אלו טעונים .אלפים גמלים טעונים 'דל ועמו "אליהו ז

, וחימה ממי שמספר בין קדיש לברכו ףלעשות נקמה בא? למה, אף וחימה

וכל המדבר באלו  ךר ליתבר"בין איש, בין פרק לפרק, בין ברכה לברכה

  .) ח"סימן קכ י"הובא בב(המקומות עליו הכתוב אומר ולא אותי קראת יעקב 
 

ויש , אמתהם ל "שנדע שכל דברי חז, על כן המסקנה המתבקשת מסיפור זה

ויכולים להציל  ,שכר גדול מאד לעונים אמן יהא שמיא רבא בכל כוחם וכוונתם

והשומע , את עצמם מכל מיני פורעניות וצרות המתרגשות ובאות לעולם

מרגיש טעם גן עדן רואה נפלאות וישועות ול בפשיטות ובתמימות "לדברי חז

מן בכל כחו כל העונה א: אמר ריש לקיש :)שבת קיט( ל"כדברי חז ,בעולם הזה

נראה שלא כתוב בלשון , דאם נדקדק, וכתבו צדיקים. ןפותחין לו שערי גן עד

דכבר בעולם , לו שערי גן עדן" פותחין"אלא , לו שערי גן עדן" יפתחו"עתיד 

  !...חייוהזה הוא מרגיש טעם גן עדן בכל מהלך 

 -------------------------------------  

דבר אל בני ישראל ויקחו אליך  לאמר' זאת חקת התורה אשר צוה ה

  )א, יט( 'פרה אדומה וכו
, כ"וא, הרי מעניני טהרה מדבר כאן הכתוב, דלכאורה, השאלה וכבר ידועה

מדוע נקט הכתוב , זאת חקת הטהרה"או , "זאת חקת הפרה"צריך היה לכתוב 

  ?"חקת התורה" –בלשון זו 

  :ע"זי י גדולי הדורות"שונים שנאמרו ע תירוצים הבעשנביא לפניכם 

 :כתב) א מגרמיזא מבעלי התוספות"לר( על התורה "רוקח"ה בפירוש .א

' זאת חקת התורה וכו" –ככתוב " חקת התורה לפרה אדומה"התורה הקישה 

אף , מה פרה אדומה מטהרת טמאים: ללמדנו". ויקחו אליך פרה אדומה

  !... מטהרת את לומדיה לשמה, התורה
 

, יוכל האדם לטהר את עצמו, כי אף בזמן שאין אפר פרה 'ה הק"בשלוכן כתב 

אז , על מנת לשמור לעשות ולקיים, ולומד ומלמד, כשלמד תורה בהתמדה

  . ר"אכי, ה גידיו"ח אבריו ושס"מטהרת רמ' התורה הק
 

ק רבי אברהם "הגה כתב המחבר "פסקי תשובה"בהקדמה לספר , אגב

כי בהיותו אברך , שסיפר לו רב גדול אחד' ד לאדז"ע אב"זי פיעטרקובסקי

והיה סמוך לשולחן חותנו לא היה שם באותה עיר מקוה טהרה שיוכל לטבול 

בשמוע  ,ע"מסוכטשוב זי "אבני נזר"ק בעל ה"להרההלך והודיע צערו . בו

, תפוס בשערפיו האבני נזר את דבריו קם ממקומו והסתובב בחדרו אנה ואנה

היה אומר כי  ע"ק זיק מקאצ"הרהמורי וחמי : "ד על מקומו ולחש לועד שנעמ

  "!...דף גמרא מטהר כמו מקוה

•   

שעניני טהרה הם  ,דהתורה רצתה ללמדנו ע"ק רבי אהרון מקרלין זי"הרה .ב

, ואינה רק מצוה כיתר המצוות ,שהטהרה היא היסוד לחיי תורה, ורהעיקר הת

  !... אלא יסוד המצוות

•   

 חקתזאת " :שאת זאת רצתה התורה לרמז ע"אומרים בשם צדיקים זיועוד  .ג

ותוכלו , תוך לבכםאם רצונכם שדברי התורה יכנסו ויחקקו ב –" התורה

כי ללא "! טהרת האדם" -התנאי הראשון לכך הוא , להבינה מתוך בינה ודעת

אין התורה , שהאדם מקדש את עצמו להיות כלי מוכן לקבל ולהבין את התורה

את וזאת גם הסיבה שהרבה עמלים להבין ולהשכיל  .ך מוחויכולה להיכנס לתו

אי אפשר , ללא קדושה, הכי ללא טהר ,אך הם לא מצליחים, דברי התורה

  !...כלום

  



  

 

  
  

בקבלת התורה הורמו עם ד :ע"הקדוש זי" אור החיים"ה תירוצו של .ד

וכיון שנשמותיהם , "ל-צוף אמרי א"בני ישראל משאר הגויים כי טעמו 

אשר מתרוקנת כ, ממילא, גבוהות יותר וקדושתם מרוממת יותר

  .באים לשם יותר כוחות של טומאה, הקדושה

אחת מלאה דבש ואחת , והוא ממשיל זאת לאדם שהיו לו שני חביות

אותה שהיתה מלאה דבש . נה אותן והוציאן מחוץ לחדריופ, מלאה זבל

, ואותה שהיתה מלאה זבל, אליה כל הזבובים והרמשיםמתקבצים  –

יהיה זה באותה כמות שבאו אל לא , מן הרמשיםהגם שיכנסו בה מעט 

  . כי הדבש אהוב עליהם הרבה יותר מן הזבל, הדבש

 מלא קדושה, עקב היותו בעל נשמה גבוהה, כל יהודי, כך בנמשל

יתקבצו לשם  –כאשר יוצאת הנפש ומתרוקן הגוף , וערבה מתוקה

ים תמיד להידבק שהם כוחות הטומאה התאב, קליפות עד אין קץ

מטמא באוהל וגוי לא מטמא ועל כן יהודי , נות מערבותהבקדושה ולה

  . באוהל

לכן אמר  –שקיבלו ישראל את התורה  ומאחר שכל זה נובע מחמת

   ".זאת חקת התורה: "הכתוב

•   

ובדרך רמז : "'וזה לשונו הק ע"הקדוש זי" אור החיים"ה עוד מתרץ .ה

ה הגם היותה חוק, שאם יקיימו מצוה זו, "חקת התורה"ירצה באומרו 

, לאמר' מעלה עליהם כתוב כאילו קיימו התורה אשר צוה ה, בלא טעם

כי קיום המצוה בלא טעם יגיד הצדקת האמונה והסכמת הנפש לקיים כל 

שתתמסר להם ' ואולי כי לטעם זה רצה ה, וזה לך האות, מצות הבורא

  ".המצוה בדרך חקה

 חלקן קשות יותר, בתורה יש שש מאות ושלוש עשרה מצוות, כלומר

ועל ידי המצוות . כמו שבת, לקיום וחלקן קלות יותר ונעימות לביצוע

ה "הקלות אדם אינו יכול להוכיח שהוא מקיים תורה ומצוות משום שהקב

והאדם עומד ומקיים חובה שאינה , אך כשמגיעה מצות פרה, צוה אותו

ועליו להתמודד מול גלי הצחוק והלעג המופנים , מובנת לו כלל וכלל

י "כדברי רש(שהוא עושה משהו בלי להבין  עולם כולו עלאליו מכל ה

מצערין בהונאת  –לפי שהשטן ואומות העולם מונין "בתחילת הפרשה 

או אז הוא ) דברים את ישראל לומר מה מצוה הזאת ומה טעם יש בה

ה צוה אותו "מוכיח שכל המעשים שהוא עושה נעשים אך ורק שהקב

  . לעשותם

משום , "חקת התורה"המבוארים כאן מכונים לפיכך דיני פרה אדומה 

  .שקיומם מוכיח על התורה כולה

•   

ולא " זאת חקת התורה"ביאור נוסף על דרך הדרוש מדוע כתוב  .ו

חקת "ודאי שזו : ע"רבנו יצחק אברבנאל זיכתב , "חקת הטהרה"

, נאמר גם בתורה הקדושה –שכן כל מה שנאמר בפרה אדומה , "התורה

  :כדלהלן

וכך גם על התורה , "תמימה אשר אין בה מום"יות הפרה צריכה לה

  ).ח, תהילים יט" (תמימה משיבת נפש' תורת ה: "נאמר

כל : "ל"אף על לימוד התורה אמרו חז –" אשר לא עלה עליה עול"

אבות " (המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ

  . כי לא יעלה עול על התורה, )ה, ג

וכך גם התורה צריכה בלימוד אל  –" אל אלעזר הכהן ונתתם אותה"

, אין התורה מתקיימת –בלי סייעתא דשמיא , ה"כי בלי הקב. עזר אלוקי

  !אי אפשר לדעת אפילו דף גמרא אחד

רבי ראובן הגאון המגיד מובא מעשה שסיפר " ומתוק האור"בספר (

אחד שהיה מוסר שיעור מידי " מגיד שיעור"היה : א"קרלינשטיין שליט

ובינתיים , והיה שם גוי אחד שרצה להתגייר. 'הרצליה'ערב בעיר 

ולא הבין האזין , בשיעור מידי ערבישב שם . השתתף שם באותו שיעור

הלה היה פרופסור , לא טיפש כלל וכלל, ומדובר על אדם משכיל. כלום

זאת בשעה שלידו , פס כלוםוכאן הוא לא תו, למתמטיקה במקצועו

  . יושבים בחורים צעירים ומבינים הכל

פנה אל , אחרי כמה ימים שראה שאינו מצליח להתקדם במאומה

כיצד אתגייר אם כעת אני מנסה , אמור לי: "ושאלו" מגיד שיעור"ה

  ?"ללמוד ואיני מצליח

להגאון בוא ואקח אותך : אמר. לא ידע מה להשיב לו" מגיד שיעור"ה

  באו לרבי חיים וסיפרו לו  .ונראה מה יאמר א"בסקי שליטייים קנירבי ח

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ..."אין לו מלמד, ברור: "אמר רבי חיים. את הסיפור

  !"אני המלמד": "מגיד שיעור"אמר ה

המלמד תורה לעמו ' ברוך אתה ה': אנו מברכים", חייך רבי חיים, "לא"

כעת ". לעמו ישראל"אבל הוא מלמד תורה רק , ה הוא המלמד"הקב .'ישראל

  )"!...יהיה לו מלמד –לכשיתגייר . הוא עדיין גוי ואין לו מלמד

שהעיון , כך הוא גם בלימוד התורה –" והוציא אותה אל מחוץ למחנה"

 כלומר מחוץ לכל , הוא בהיות האדם מחוץ למחנה' האמיתי בתורה הק

שם אדם בורח מן העולם ושוקע , בתוך בית המדרשאלא , ההמולה החיצונית

  .כל כולו בלימוד התורה

בפרה האדומה  –" ולקח אלעזר הכהן מדמה באצבעו, ושחט אותה לפניו"

וכך הלומד את , נצטוה הכהן לשחוט אותה ולהוציא את דמה אשר בפנימיותה

  ... שבכל דבר את הפנימיותבעיון צריך להשיג ולהבין ', תורת ה

•   

סיפר אחד מן השרידים רבי אברהם יעקב קיש : מובא "האש דלפי" בספר .ז

שפע "ק בעל ה"הרהל שהגיע פעם בהיותו שרוי במחנה המוות למחיצת "ז

הרבי לא דיבר מענינא דיומא . ושמע מפיו דבר תורה ע"מצאנז זי "חיים

הוא תמך יסודותיו . ן התורהקני... אלא מענייני, ומהמצב הקשה בו הם שרויים

והזכיר את , "לאמר' זאת חקת התורה אשר צוה ה"בפסוק מפרשת השבוע 

זאת חוקת "מפני מה הכתוב אינו אומר , הדיוק הידוע שהובא במפרשים

' שחבוי פה רמז לג, הסביר, אלא? כפי שמתבקש מעניינה של הפרשה" הפרה

 .ב. פרקו מאה פעמים ואחדשיחזור על  .א: דברים המועילים לזכירת הלימוד

כמובא בספרים הקדושים בשם , ה מול עיניו בשעת הלימוד"שיצייר שם הוי

  . שילמד בקול רם וישמיע לאוזניו .ג. ל"האריז

. שכחתל אכור זת נוטריקון "זא –" זאת חוקת התורה: "וזה שהכתוב מלמדנו

 –" 'ה" .היינו שתשנה פרקך מאה פעמים ואחד, א"בגימטריא ק –" ה"אשר צו"

ואם שלוש אלה . שתגיד בפה ובקול –" לאמור. "ה מול עיניך"תצייר שם הוי

  !...     לא תשכח את תלמודך –תעשה לך 
 

אל האוהל וכל אשר  זאת התורה אדם כי ימות באוהל כל הבא

   )יד, יט(באוהל יטמא שבעת ימים 
אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה שנאמר : אמר ריש לקיש

אמרי "ל העק ב"הרהשאל :). ברכות סג" (זאת התורה אדם כי ימות באוהל"

כל : "מה הפירוש של המשך הפסוק, לפי הדרש שדרשה הגמרא -ע "זי "אמת

כל הבא "המשך הפסוק : אלא הסביר וענה? "באוהלהבא אל האוהל וכל אשר 

על אלו הנסמכין על הממית עצמו , הכוונה" אל האוהל וכל אשר באוהל

ומה אם אחד שמת : דקל וחומר הוא! אלו התמכין דאורייתא, באהלה של תורה

ל "ועל כך מפרשים חז, מטמא הוא את כל הנמצא תחת האוהל, תחת האוהל

ודאי ּוודאי שהוא מטהר , "מי שממית עצמו עליהאין התורה מתקיימת אלא ב"

, כל הבא וכל אשר נמצא מכבר באוהל, את אותם שתומכים בו וסומכים עליו

  ...  שהרי מידה טובה מרובה

דרך האתרים  וישמע הכנעני מלך ערד יושב הנגב כי בא ישראל

ויאמר אם נתון תתן את ' וידר ישראל נדר לה' וילחם בישראל וכו

  )ב-א, כא( והחרמתי את עריהם העם הזה בידי
, "עמלק יושב בדרך הנגב"זה עמלק שנאמר  -" וישמע הכנעני": י"וכתב רש

ה "נה את לשונו לדבר בלשון כנען כדי שיהיו ישראל מתפללים להקביוש

ראו ישראל לבושיהם כלבושי . נעניםשימסור כנענים בידיהם והם אינם כ

אם נתון תתן את : שנאמר, נתפלל סתם: אמרו. עמלקים ולשונם כלשון כנען

   .העם הזה בידי

ראיה שהלבוש  ול ישנ"י הנ"מדברי רש: אמר ע"ק רבי יצחק מווארקה זי"הרה

, כי לכאורה צריכים להבין? מניין! והדיבור של האדם הם הקובעים את מהותו

לא שינו העמלקים גם את מלבושם ואז היו מטעים באמת את ישראל  מדוע

שאילו היו העמלקים משנים את : אלא התירוץ הוא? להתפלל על הכנענים

לשונם וגם את מלבושיהם אז היה עצם מהותם משתנה על ידי זה והיו נעשים 

כי אם משנים . והיתה מועילה תפילת ישראל נגד הכנענים, באמת לכנענים

  !...משתנית על ידם גם התכונה והאופי המיוחד ,ון ואת הלבושאת הלש

  

  
ה ללמוד היטב את כל הנושא של חשיבות "היות וזיכני הקב

ואי אפשר , "אמן יהא שמיה רבא"והשבח הגדול של קדיש ועניית 
 - גילו לנו' ל הק"אך כפי שחז .כי רבים הם, לפורטם על גבי הגליון

יכולה אך  ,אשר לא דורשת זמן ומאמץ רב, סגולה נפלאהיש כאן 
ורבים אינם יודעים , ברוחניות ובגשמיות לשנות לרבים את חייהם

  . את סגולתה ומעלתה הגדולה
והנני מוכן לבוא ולדרוש , ד להקדיש מזמני"על כן החלטתי בס

  .למען זיכוי הרבים ,בכל מקום שאדרשבגודל מעלתה 
  

  הרב יוסף ברגר
  054-8455798לתאם בטלפון ניתן 
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