
  

  

תשע"ז - ויחיפרשת 

  המתגורר בחו"ל אם אפשר להעלותו לקבורה לארץ ישראל

במדרש כאן (מ"ז, כ"ט). ", ועשית עמדי חסד ואמת אל נא תקברני במצרים"
מעשה ברבי ורבי אליעזר שהיו מהלכין בפילי שחוץ איתא "צ"ו, א') (מ"ר 

קבר בארץ ישראל, אמר יראו ארון של מת שבא מחוצה לארץ לה ,לטבריא
קבר יובא להוץ לארץ אליעזר מה הועיל זה שיצתה נשמתו בח בירבי לר

ונחלתי שמתם לתועבה, בחייכם, (ירמיה ב) אני קורא  רץ ישראל, עליובא
רץ כיון שהוא נקבר באאמר לו מאו את ארצי, במיתתכם, או ותטוותב

(וכעי"ז איתא גם  ."פר אדמתו עמויוכ(דברים לב) מכפר לו דכתיב ישראל, הקב"ה 

  בירושלמי כלאים פ"ט סוף ה"ג, וע"ע בזוה"ק פרשת ויחי דס"ל כדעת רבי).

יעקב אבינו להיקבר בארץ  איך ביקשרבי לכאורה יש לתמוה לדעת ו
והרי על זה הכתוב אומר "ותבואו ותטמאו את , ישראל אע"פ שמת בחו"ל

  ). פרשת ויחי רכ"ו ע"א -(ועי' בזוה"ק כאן ארצי", 
נמנע אלא ש היה יכול לחיות בארץ ישראלמי ש, שדווקא ונראה פשוט

 -  ו את ארצי"ותבואו ותטמא נחלתי שמתם לתועבהנאמר ", עליו מרצונו
דווקא בשעת והיינו שבחייו ביזה את ארץ ישראל ולא רצה לבוא לגור בה ו

א בא לארץ ישראל להרבות בה טומאה, אולם מי שלא היה יכול מיתתו הו
[שהרי אינו פסוק זה, עליו לגור בחייו בארץ ישראל מחמת אונס, לא שייך 

אלא בחייו מלבוא כי לא נמנע מבזה את ארץ ישראל במה שהוא בא רק לאחר מיתתו, 

וא"כ יעקב אבינו שירד  מחמת אונס, ועכשיו במיתתו שנסתלק האונס הוא מגיע מיד],
למצרים אנוס על פי הדיבור ולא מרצונו, לא שייך בו כלל הפסוק בחייו 

  עי' תשובות והנהגות ח"א סי' תש"ז).(א.ה.  ד"ותבואו ותטמאו את ארצי".
מי ששומר ברית קודש אפשר להביאו מבואר ש בספריםהלא ומלבד זאת, 

", וא"כ יעקב את ארצי ותטמאובו " שייךלא ש ,לאחר מותו לארץ ישראל
  .ין שום מניעה מלהעלותוא ששמר ברית קודש בתכלית השמירהאבינו 

  שלא לגרום צער ליהודים  להתאמץגבורת נפשם של גדולי ישראל 

בפסוק זה מבואר שיוסף עצמו לא (מ"ח, א'). ויאמר ליוסף הנה אביך חולה. 
והוצרך שיודיעו לו שאביו חולה, ובמדרש  - ע כלל על מצבו של אביו יד

הוסיפו חז"ל עוד, שיוסף לא הגיע כלל לבית אביו בכל (פסיקתא רבתי ג', י') 
השנים שהיה אביו במצרים ומשום שחשש שאם יהיה לבדו עם אביו 
בבית, אז אביו ישאל אותו פרטים אודות מעשה מכירתו, ויהיה מוכרח 

הו, ואז אביו יכעס על השבטים, והשבטים יינזקו מכח קפידתו להשיב מש
      של יעקב.

ויש להתפלא מגדולת וגבורת יוסף הצדיק, שבמשך כל כך הרבה שנים 
אף שהיה ויגיע על ידו נזק לאחיו מקללתו של יעקב, כדי שלא שו מסר נפ

במשך כ"ב שנים שהיה במצרים,  -מנותק מאביו תקופה ארוכה כל כך 
כמה שיותר, מ"מ בכל ו ורצה להיות עמו הוא התגעגע מאוד לאביובוודאי 

י"ז שנים שהיה אביו במצרים, לא הלך לבית אביו כי חשש שייכשל לומר 
כמה צריך  -וזהו הוראה לכל אחד ואחד , ויזיק לאחיו דברים שאין לאומרם

יכשל שם ממקום שאולי יותרחק מסביבתם של בעלי לשון הרע, לה
  חלוקת וכיו"ב.בדיבורים אסורים וכלשון הרע או רכילות וענייני מ

ועובדא נפלאה שמעתי על הרה"ק מהר"א מבעלזא זי"ע, שהיה נהוג בבית 
אביו הרה"ק מהרי"ד זי"ע, שבכל שבוע היו בניו מתכנסים אצלו ומדברים 
בלימוד ומשמיעים לפני אביהם מחידושי תורתם, והנה אף שכל הבנים היו 

עמד  ע"יזאומרים מחידושי תורתם לפני אביהם, מ"מ הרה"ק רבי אהרן 
מהצד ולא התערב בשיחתם ולא השמיע שום דבר תורה, ויהי הדבר 
לפלא, והנה לאחר כמה שנים אירע שהשמיע דבר תורה והתערב 

ם עד שאביו דרש ממנו מיומיי בשיחתם, וכולם התפלאו מה נשתנה יום
מה אירע ששינה ממנהגו, והשיב לו שהסיבה ששתק עד עכשיו  בארשי

[שכידוע הרה"ק יו החורגים נמצאת תמיד בבית, זהו מפני שהאמא של אח

, ושאר האחים שהיו מהרי"ד נשא אשה שניה, והרה"ק רבי אהרן היה בנו מהאשה הראשונה

והיא נהנית מאוד לשמוע איך בניה מדברים ], שם היו מבני האשה השניה
בלימוד, ולא רצה להתערב בשיחתם כי חשש שאם היא תראה שגם הוא 
מתערב יתמעט שמחתה, ורק היום שהיא יצאה מהבית הוא היה יכול 

  לדבר כדי לעשות נחת רוח לאביו. 
ורואים אנו את גבורת נפשם של גדולי ומאורי ישראל זצ"ל, כמה כוחות 

כדי אפילו גם או  -  םיגיע נזק לאחריהשקיעו במשך שנים רבות כדי שלא 
  , וזהו מוסר השכל נפלא.למעט הנאה מאחריםשלא 

  הברכה הגדולה ביותר לאדם הוא שבניו יילכו בדרך התורה

". הנערים את יברך רע מכל אתי הגואל וגו', המלאך ויאמר יוסף את "ויברך
יעקב אבינו לא בירך את יוסף לא בחכמה ולא בעושר, אלא טז). -(מ"ח, טו

שבניו מה הוא בירכו בבניו, ונראה מזה שהברכה הגדולה ביותר לאדם 
הולכים בדרך התורה, שאז כביכול אינו מת לעולם, כי מעשיהם הטובים 

וגם לאחר פטירתו נחשב הדבר כאילו הוא עצמו  של בניו נזקפים לזכותו,
שעיקר טובת האבא או  מדמיםשטועים ישנם והיום           עדיין בחיים.

לפני העמוד  ופלליתקדיש ושהבנים יאמרו הוא  האמא לאחר פטירתם
ובפרט [חשוב יותר שכן באמת  זהו טעות מעיקרא,עילוי נשמתם, אך ל

] להוסיף בצדקה ובלימוד בשנה ראשונה שמידת הדין מתוחה על הנפטר
נותן צדקה לעילוי לומד או הריני "ובכל פעם יאמר , התורה לעילוי נשמתם

טובת הנפטר כשבנו גודל חז"ל שמבואר בכל מה , ו"נשמת אבא או אמא
, להוסיף בא שצריך גם ומרים שמצילו מדינים קשים -קדיש  אומר אחריו

מאוד ועיל היא להרבות בצדקה ומעשים טובים שמ יקראת זה, אבל הע
שצורך האב לאחר ובזוה"ק פרשת בחוקותי איתא,         לנשמת הנפטר.

ומשום שאם בנו הולך  מיתה בבנו הוא עוד גדול יותר מצורכו בבנו בחייו,
בדרך התורה, אז הקב"ה מרחם על האב ומוקירים אותו למעלה, ואם אין 

ובל בעולם האמת, וזהו מוסר השכל הבן הולך בדרך התורה, אזי אביו ס
  לכל אחד, שבדאגתו לחינוך בניו, הוא בעצם דואג לעצמו לחיי נצח.

  להיות בן תורה דווקא ולא רק "פרומע בעה"ב" - דרך החינוך 

"וירא יוסף כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרים וירע בעיניו וגו', ויאמר  
יוסף אל אביו לא כן אבי, כי זה הבכור שים ימינך על ראשו, וימאן אביו" 

מבואר בזה שיעקב אבינו הקפיד מאוד שאפרים יהיה י"ט). -(מ"ח י"ז וגו'.
דווקא לפני מנשה, וכן לדורות נקבע נוסח הברכה של אב לבנו "ישימך 

  ומקדימים את אפרים לפני מנשה בברכה. –אלוקים כאפרים וכמנשה" 
והביאור בזה נראה, דהנה אפרים היה לומד תורה אצל יעקב אבינו יומם 

(וכמבואר ברש"י לעיל מ"ח א' שאפרים התעסק בעוד עניין חוץ מתורה ולילה, ולא 

אבל מנשה אף שהיה צדיק בתכלית השלמות אבל  היה רגיל לפני יעקב בתלמוד),
[והוא היה המליץ בין יוסף לאחיו, ועיין במדרש רבה מקץ מתוך ששימש את יוסף 

ודו, ויעקב היה מוכרח להתעסק גם בענייני דרך ארץ לצד תלמצ"א ו' ועוד] 
החובה על האב לחנך את אפרים קודם למנשה מפני שאבינו הורה בזה ש

שיהיה ת"ח גדול שכולו תורה ואינו מתעסק בשום  - בנו להיות כאפרים 
לאחר  עניין חוץ מתורה ועבודת ה', ואשרי האב שזוכה לכך, ורק אם

 –היות כמנשה אינו מצליח להיות כאפרים, אז מחנכו ל מאמצים ותפילות
       והיינו תורה ודרך ארץ.
בי אלחנן וסרמן זצוק"ל שיהודי שמחנך את בניו ושמעתי מפי הגה"ק ר

להיות "פרומע בעה"ב" אינו מקיים את המצווה ללמד את בנו תורה!, 
להחזיק את בנו אפילו לאחר (הלכות תלמוד תורה) שהחיוב הוא כמוש"כ בשו"ע הרב 

הנישואין כדי שיוכל ללמוד תורה עד שיהא בקי בכל התורה, ורק אם אינו 
  חיות עפ"י תורה ושיהיו כל עסקיו עפ"י דרך תורה.מצליח כן יחנכו ל

  חובת ההורים להתפלל על בנם משעת לידתו שיהיה ת"ח וצדיק

תרגום ב(מ"ח, כ'). "בך יברך ישראל לאמר ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה", 
למימר  יברכון בית ישראל ית ינוקא ביומא דמהולתאכאן תירגם "יונתן 

ת ביום ברית יברכו בית ישראל את התינוקו[תרגום: "ישוינך ה' כאפרים וכמנשה", 

ומבואר בדבריו שביום הברית הוא "], כאפרים וכמנשה ה'המילה לאמור ישימך 
  עת רצון לברך את התינוק שיהיה ת"ח וצדיק כאפרים וכמנשה.

שכבר מיום הברית צריכים ההורים להתפלל מכאן, המפרשים  עוררוכבר ו
ולא ידמו שמספיק שיתפללו עליו אח"כ  התינוק שיגדל צדיק ות"ח, על

כשיגדל, אלא כבר בזמן ינקותו יתחילו להתפלל עליו, וכן הסבא שמצווה 
כבר ללמד את נכדיו תורה וכמוש"כ "והודעת לבניך ולבני בניך", יתפלל 

  שנכדיו יהיו ת"ח. מגיל קטן מאוד 

  ביאור מעלת ג' תפילות שתיקנו אנשי כנסת הגדולה

, "בצלותי ובבעותיאונקלוס תירגם "בתרגום . (מח, כב) ",שתיבחרבי ובק"
 "יחרבי וקשת"וצריך פירוש מהו השייכות בין , )"תפילתי ותחנוני"(

 זצ"לומרן בעל ה"אור שמח" ז "מרן הגריבזה  ורשיפו     ."צלותי ובעותי"ל
וא דבר חרב ההש, הוא החילוק בין חרב לקשתדהנה יסוד  "משך חכמה" כאן],ב[

חץ אינו אלא חתיכת עץ או ברזל בעלמא, ורק אבל המזיק מצד עצמו, חד 
, וכפי מה יש בכוחו להרוגתנופת הגברא וכח  על ידי מתיחת הקשת

     , כך ירחיק לכת ויזיק יותר.את הקשתבכוחו ם למשוך שמוסיף האד
ח עצם המילים ת ישנם שני סוגים, יש תפילה שפועלת בכבתפילווהנה 
בסדר התפילות שתיקנו לנו אנשי כנסת הגדולה זהו לא כוונת הלב, ווגם ל

וכלולים בו כל עמוקים שיש בתוך הלשון רמזים  יום,שבכל ג' תפילות 

 נ"י מנחםלרגל השמחה השרויה במעונו בשמחת החלאקה לבנו יקירו  א"שליטיהודה ווערצבערגער הרב ר' ידידינו עוז נדבת 
   ולרפואת הרב אברהם יהושע בן רבקה

  שלמה פרידלנדר זצוק"לרבי לע"נ הגאון הגדול רבי מרדכי בן 
 נלב"ע ח' טבת תשע"ז 

  בכל עת העומד לימינינועוז ו ברכת מזל טוב לידידינ
 שעטו"מב בואו בברית האירוסיןו לרגל ישראל סלר הי" הבה"ח

  



, תכונת התיבות ויש בכוחם לפעול מחמת עצם סדרי בריאת העולמות
 - "חרבי"התפילות הקבועות, והם נרמזים בוהיינו  - "צלותי" ו הנקראזהו

אמנם עצם תכונת הכלי להרוג, מחמת שפועל וחותך  "חרב"לם דומים שה
ובקשות פרטיות התחינות , ואלו הם "בעותי"הנקרא תפילה ישנו עוד 

ונקרא בעותי [משלו,  בתפילה ה' על צרותיו וצרכיוש הנצרך מאת שמבק

אלא כל ותפילה זו איננה פועלת מחמת עצם התיבות  ,בקשה]מלשון 
 פועלש -קשת היא הנקראת ו א מכח הגברא שמכוון בתפילתו,פעולתה הי

  .ולא מחמת תכונת הכלי עצמוח גברא כמ
יש להם  ג' תפילות שאנו מתפללים בכל יוםדה מאוד, שזהו ידיעה נכבו

, ואמנם ת האדםלפעול מצד עצם התיבות אף ללא כוונ מעלה מיוחדת
וודאי שאינו דומה תפילה בכוונה לתפילה שלא בכוונה, אך גם בלא כוונה 

  .כח לתפילות שתיקנו אנשי כנסת הגדולהאיזה יש 

  הטעם שממשלת הכופרים דזמנינו היה דבר סתום עד דורנו

(מ"ט א').  "האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים", 

"ביקש יעקב לגלות את הקץ ונסתלקה שכינה ממנו  -  ופירשו חז"ל
והתחיל אומר דברים אחרים". ובפשוטו הכוונה שיעקב אבינו רצה לגלות 

  את הזמן שמשיח יבוא, והקב"ה לא הסכים לזה.
לפרש באופן אמנם שמעתי מפי הגאון הצדיק רבי מרדכי פגרמנסקי זצ"ל 

אחר, והוא בהקדם מה שיש לתמוה למה בכל הספרים שמדברים על סדר 
בתנ"ך יחזקאל, הש"ס, הזוה"ק בפרשת  -הגאולה עם מלחמת גוג ומגוג 

היה שמות, ורבינו סעדיה והרמב"ם ועוד קדמונים, לא גילו ולא רימזו שי
עוד גלות מרה ביד רשעי עמינו לפני ביאת המשיח, והלא מעולם לא 
פיללנו מעולם שיהא 'קיבוץ גלויות מדומה' שנתקבץ מארצות הגולה 
תחת מלכות שיכריזו על הקמת מדינה עם חוקים נגד הקב"ה, וא"כ למה 
כל הספרים שגילו את צרות עקבתא דמשיחתא ודרך הגאולה, לא גילו את 

ופירש הגה"צ רבי מרדכי זצ"ל את סוד הדבר,       רשעי עמינו.  גלות זו ביד
קרויה 'תקופת פורעניות' לפני ביאת  איננהשתקופה זו של הקמת המדינה 

קופת המשיח וכ"ש שאינה קרויה 'אתחלתא דגאולה', אלא יש לכנותה 'ת
לנסות אותנו אם נהיה שלמים עם הקב"ה או  שזהו תקופה מיוחדת ניסיון',

ולכן לא גילו הקדמונים ר דרך המינים והאפיקורסים, שנתפתה ללכת אח
את תקופה זו, ומשום שניסיונות אין מגלין לאדם קודם שבאים עליו, 

כל התגברות על הניסיון הוא דווקא מתוך ההעלם וחוסר שאדרבה 
  אבל אם יגלו הניסיון קודם, אין זה בגדר ניסיון כלל., עהידיה

ועוד טעם פירש, שכל מה שעם ישראל החזיקו עצמם בגלות הוא מתוך 
ממש יבוא משיח ואז ניגאל מכל הצרות, אבל אם יידעו תקווה שבמהרה 

שצריך עוד לעבור ניסיון קשה כזה כצרוף הכסף בפלטרין של מלך 
שאפילו כשיתקבצו כבר עם ישראל לארץ ישראל לאחר ההריגות 
והרציחות מהגויים, עדיין יהיה שעבוד רוחני שיעכב את ביאת משיח, לא 

י אצל רבותי זצ"ל, כמה כאבו והוטרדו מכך [וכפי שאכן ראית יחזיקו מעמד בגלות.

  שנחלת ה' נפלה ביד זרים, ולא היו יכולים לתת מנוחה לנפשם, ואכמ"ל]. 

ולפי"ז פירש את מאמר חז"ל "ביקש יעקב לגלות את הקץ", דאין הכוונה 
והיינו מה  - "קץ הגלות"  -לא הכוונה כפשטות הלשון גאולה, אלזמן ה

מנינו שמשיח כבר עומד אחר כותלינו], [שהוא בז -שיהא בסוף הגלות 
שיעקב ביקש לגלות לבניו שבסוף הגלות תהיה ארץ ישראל בגלות תחת 

של ממשלת כופרים בתורה,  -שלטון פושעים, ויהיה קיבוץ גלויות מדומה 
ורק אח"כ יהיה קיבוץ גלויות אמיתי שיהיה בשעת הגאולה השלמה וכמו 

ם קדשך, אבל הקב"ה לא הסכים להודות לש -שנאמר וקבצינו מן הגויים 
שיעקב אבינו יגלה סוד זה, שהקב"ה גזר שדבר זה יהיה סתום דור אחר 

  דור ולא ניתן יהיה לגלותו כל הזמנים עד שנתקיים לעינינו.

  לחיות באמונה בכל רגע ופעולה בחיים

בשעה איתא "(מ"ר צ"ח ג') במדרש כאן (מ"ט, ג'). "הקבצו ושמעו בני יעקב", 
שמעו אל  ,קרא לשנים עשר בניו אמר להם ,נו נפטר מן העולםיעקב אביש

 מרו לוא ,ה"בבבכם מחלוקת על הקישראל שבשמים אביכם שמא יש בל
, כך אין בלבנו הה"בת על הקין בלבך מחלוקשמע ישראל אבינו כשם שא

ויש להבין מהו כוונת יעקב                ".מחלוקת אלא ה' אלהינו ה' אחד
, וכי הוא באמת חשד את "בשאלתו "שמא יש בליבכם מחלוקת על הקב"ה

  ה שיש בליבם מחלוקת עם הקב"ה, אתמהה.-שבטי יקדושי עליון 
וביאר בזה המשגיח דפוניבז' הגה"צ רבי יחזקאל לווינשטיין זצ"ל, שבאמת 

 ה למצבשהאדם יגיעושלמות האמונה הוא ישנם מדריגות רבות באמונה, 
לוותר שהוא צורך חיוני ואי אפשר אויר לנשימה כתהא אצלו שהאמונה 

אי כך גם האמונה כיון שבלעדיה אין לנו חיים, ואפילו לא לרגע אחד, יו על
           אפילו לא לרגע אחד.האמונה להיפרד מה ו"להסיח דעת מהקבאפשר 

, "קת עם הקב"הוזה מה ששאל יעקב אבינו את בניו "אם יש בכם מחלו
והיינו האם הסחתם דעת רגע אחד מהקב"ה, ואז כבר אין האמונה חיונית 

וזה נחשב למחלוקת עם הקב"ה לפי  -אצלכם כמו אויר לנשימה 
מדריגתכם, ועל זה הם השיבו "ה' אחד", והיינו שחוץ מהקב"ה אין לנו 
 כלום והוא אחד ויחיד בעולמינו. וזהו חובה כל יהודי להרגיש כל הזמן

  שהקב"ה עמו בכל תנועה ותנועה.

  מעלת ההתבוננות על כל צעד בחיים

הפחז והבהלה אשר מהרת להראות פירש"י "(מ"ט, ד'). "פחז כמים אל תותר", 
אל תתרבה ליטול הממהרים למרוצתם, לכך אל תותר  כעסך, כמים הללו

  ".כל היתרות הללו שהיו ראויות לך
 –ומשמע מלשון זה שעיקר התביעה על ראובן הוא מה שפעל ב"פחז" 

והיינו במהירות ובבהלה ולא המתין, ומחמת זה הפסיד שלא יהיו יותר 
וזהו מוסר השכל גדול, שטוב לפעול תמיד              מאחיו בכהונה ובמלכות.

, וכשצריך האדם להשיב תשובה על עניין גורלי, לא במתינות ולא למהר
תין להשיב רק למחר לאחר שיתבונן על כך. וכאשר ישיב מיד אלא ימ

נשאלו בעלי המוסר היכן יש מקור בתורה ללימוד המוסר, הם השיבו 
מפסוק זה ד"פחז כמים", שהרי מבואר כאן בפסוק שעיקר התביעה על 

וא"כ צריך ללמוד מוסר כדי שישים ראובן הוא מה שפעל בלא התבוננות, 
  .ך במרוצת החיים בלא התבוננותהאדם את מחשבתו על מעשיו ולא ייל

  מתיקות התורה יותר מכל שאר מעדנים שבעולם

. (מ"ט, ט"ו), ויט שכמו לסבול", כי טוב ואת הארץ כי נעמה וירא מנוחה"

שהלא אם ראה את המנוחה כמה יש כאן כעין סתירה מיניה וביה, כאורה ל
טובה היא, א"כ למה ויט שכמו לסבול, אדרבה היה לו לבחור את המנוחה 

כר שח את ישכוונת הפסוק לשבונראה ש       ות שכמו לסבול.ולא להט
שהתורה חביבה אצלו כל כך, עד שאע"פ שראה את המנוחה כמה טובה 

ומשום שהתורה היא, ואת הארץ כמה היא נעימה, מ"מ "ויט שכמו לסבול", 
  שבעולם.והתענוגים חביבה אצלו יותר מכל המנוחות 

לשאול את פי רבינו החזו"א זצ"ל  וזכורני שפעם נתבקשתי מבחור אחד
, אשר אביה ועשירה שידוך עם בת ישראל ממשפחה טובההצעת אודות 

כאשר שאל , וכמה שנים לאחר החתונהגם מוכן להחזיק ולכלכל אותם 
אם לאחר תום הזמן שאביה יכלכל אותם היא תדרוש  נערהה תאהבחור 

שהוא ייצא לעבוד לפרנסתו או שתניח לו לשבת על התורה ועל העבודה 
היא השיבה לו שהיא מסכימה "להקריב קרבן" צונו במשך כל ימי חייו, כר

עבור התורה שיוכל לשבת ללמוד, ושאלתי את פי רבינו החזו"א מה דעתו 
על שידוך זה, והשיב לי רבינו החזו"א זצ"ל "אם אצלה זה נחשב כ"קרבן", 

שבן תורה אמיתי צריך אישה שמאושרת , "אין זה זיווג לבן תורה אמיתי
ך שהיא זוכה להיות שותפה בלימוד התורה של בעלה, ואיננה מסתכלת בכ

  על לימוד התורה כהפסד וכהקרבת "קרבן".
וזהו עומק כוונת הכתוב כאן, "וירא מנוחה כי טוב", אבל אעפ"כ ידע 
שהתורה נעימה הרבה יותר מהמנוחה, ואין שאין שום הנאה וזכיה בעולם 

   ח.כלימוד התורה שזוכים על ידו לחיי נצ

  "לזצנדר פרידלמרדכי  און רביהגשל הספד לפני מיטתו ב שנאמרובענייני השעה דברים  - בעת הזאת" תינו "חוב

היה כאן מיתה חטופה, נראה  נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה',
שניה מכה זהו ו, לתפילתינו סגר שערי שמיםכועס עלינו והקב"ה ש

, והשאלה פרנקל זצ"ל נפתליאון רבי לאחר הסתלקות הג -  בשבוע אחד
והנה "משפטי ה' צדקו יחדיו", והכוונה      היא מה הקב"ה רוצה מאתנו.

נפש שבא כתוצאה ממשפטי  הקב"ה לוקח בחשבון כל צער וכל עוגמתש
מכל צדדי המשפט, וכל  –ה', וכשבאה גזירה רעה הרי "צדקו יחדיו" 

ם כתוצאה מהמשפט זהו בצדק וביושר, וא"כ כיון העוגמת נפש שנגר
ל מה שלכולנו יש צער גדול בפטירתו, צריכים כולנו לדאוג ולחשוב ע

גדולה ובפרט, שהאבידה הרי      עשה ה' ככה, ולמה הקב"ה בכעס עלינו.
מאוד, הנפטר הגדול העמיד את ענייני סת"ם, וגם בכל שאר עניינים 

וא"כ הסתלקותו הצריכים לרבים הוא תמיד היה מוכן לפעול לטובת הכלל, 
וצריכים אנו לערוך חשבון הנפש לבדוק  היא בוודאי עונש לכלל הציבור,

חילולי שבת מתרבים והולכים והנה בזמנינו      למה הקב"ה בכעס עלינו.
 להיות ראויפי שהיה כבכל מקום רואים מחאות אין אנו  ,שותקים הציבורו

באים פריצים בכותל המערבי מקום שכינת עוזו , וכמו כן לכבוד הקב"ה
כל זה ו את הקב"ה ועושים ליצנות ונכנסים יחד בערבוביא,שם מבזים ו

מכה את הוא על הציבור, כשהקב"ה בכעס הקב"ה עלינו, ומעורר את כעס 
בוודאי ובמכת ציבור ולוקח את היהודים שהציבור צריכים להם,  הציבור

  לעורר אותנו –הנפטר הוא בגדר קרבן ציבור שנלקח עבורינו ש
"ואם תלכו עמי (ויקרא כ"ו כ"א) והקב"ה כבר הזהיר אותנו בתורתו הקדושה 

בקרי ולא תאבו לשמוע לי, ויספתי עליכם מכה שבע כחטאותיכם", והיינו 
הצרות במקרה ולא נתעורר לשוב בתשובה, אז יגדל  שאם נתלה את

ויתגבר עלינו הכעס הנורא של הקב"ה, ובזה אנו מזמינים לעצמינו ח"ו 
    ולכן צריכים אנו להתעורר ולתקן את דרכינו אשר עיוותנו., ל"ע צרותעוד 

הנפטר יאמר לצרותינו די, ובילע המוות לנצח, ולקב"ה שמתפללים אנו ו
יהיה מליץ טוב ומליץ יושר למשפחתו ולכולנו, לעדה החרדית הגדול 

    דית, ונזכה לביאת גואל צדק במהרה בימינו בקרוב, אמן.וליהדות החר


