
  

  

תשע"ז -  ויגשפרשת 

  סיבת הדבר שהחליף יהודה את צורת הדיבור מול יוסף

, ואין לחם עמוינגש לה"(תנחומא ויגש) אמרו חז"ל (מ"ד, י"ח). ", ויגש אליו יהודה"
". וכעי"ז פירש"י בהמשך הפסוק "מי כמוך הלשון הזה אלא לשון מלחמה

  ."ם תקניטני אהרוג אותך ואת אדוניךא" –כפרעה" 
כל צורת הדיבור עם יוסף, את שיהודה החליף  עכשיויש לתמוה מה אירע 

 ",לאדוני "הננו עבדים(מ"ד ט"ז) כנעה ואמרו דיברו לפניו בההרי מתחילה ש
 ,לי מעשות זאת "חלילה(שם י"ז) אולם לאחר שהוא סירב להענישם ואמר 

האיש אשר נמצא הגביע בידו הוא יהיה לי עבד ואתם עלו לשלום אל 
והחליט לצאת למלחמה  -ביכם", אז מיד "ויגש אליו יהודה למלחמה" א

  מדוע שינה יהודה את שיטתו. - ולהורגו, ודבר זה אומר דרשני 
הם חשבו שמתחילה , )תורהמפרשי ה נגעו בזהוכבר ( לפרש בזה כפשוטו ויש

שהעלילה באה עליהם כעונש בעוון מכירת יוסף, ולכן קיבלו על עצמם 
ואף הציעו עצמם לעבדים במידה כנגד מידה על שמכרו את  -הדין את 

יוסף אחיהם לעבד, אבל כאשר ראו שהוא מתעקש שלא לקחת אותם 
לעבדים, ולעומת זאת דווקא את בנימין שלא היה שותף במכירת יוסף 
הוא מתעקש לקחת לעבד, הם הבינו שאין כאן גזירה משמים כעונש, ואין 

  מצידו, ולכן החליטו ללכת עמו למלחמה. זה אלא רשעות ואכזריות

  חטאות נעורים

שמעתי מפי כ"ק ד). "ד, ל"(מ"כי איך אעלה אל אבי והנער איננו אתי" 
איך אעלה אל "שראל זצ"ל לבאר הפסוק בדרך רמז, האדמו"ר מגור רבי י

שנות נעורי , "הנער איננו אתי, כאשר "אבי שבשמים לאחר מאה ועשרים
והלא אתמלא בושה , שלא תיקנתי מה שחטאתי בימי נעורי -אינם איתי 

  מזה ולא יהיה לי פנים לעלות כך לאבי שבשמים.

  אוי לנו מיום הדין או לנו מיום התוכחה

(מדרש רבה ואמרו חז"ל (מ"ה, ג'). אחיו לענות אתו כי נבהלו מפניו",  "ולא יכלו

על פסוק זה "אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה, יוסף קטנן של  צג י)
שבטים לא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו, לכשיבא הקדוש ברוך 

ערכה אוכיחך וא(תהלים נ) הוא ויוכיח לכל אחד לפי מה שהוא, שנאמר 
ה"בית הלוי" ביאר עומק כוונת            לעיניך, על אחת כמה וכמה", ע"כ.

מדרש חז"ל, שכוונת יוסף באומרו "אני יוסף העוד אבי חי" היה להוכיח 
להם איך מעשיהם סותרים את דיבורם, שהרי עד עכשיו טען יהודה 
בתוקף שאי אפשר להעניש את בנימין כיון שזה יצער מאוד את אביו, 

האם  –ן יוסף בלשון תמיהה ופליאה "אני יוסף, העוד אבי חי"? וכנגד זה טע
אבי עדיין חי והחזיק בחיים הגם שנצטער מאוד כשמכרתם אותי ולא 
נודע לו ממני כלום עד עכשיו, והרי אם במה שנוגע אלי לא חששתם 

ענתם כנגדי כאשר לקחתי את בנימין טשהאבא ימות מרוב צער, א"כ 
ת בראותו כי אין הנער, וכנגד טענה זו מסיים שאני גורם בזה שהאבא ימו

הכתוב ואומר "ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו", כי היה כנגדם 
  סתירה וקושיא עליהם מעצמם על עצמם, ולא היה להם מה לענות.

ובזה פירש הבית הלוי את לשון חז"ל "אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום 
שיש שני עניינים במשפט, האחד 'דין',  התוכחה", ומשמע בלשון חז"ל

והשני 'תוכחה', וביאר הבית הלוי, ש'דין' הוא על עצם העבירה, וה'תוכחה' 
הוא הוכחה שמוכיחים לאדם מתוך מעשיו לסתור את התירוצים שיש לו 

כאשר ישאלו את האדם בשמים לאחר על דרכיו הרעים. ודרך משל, 
נה שלא היה לו זמן, יוכיחו לו למה לא למדת תורה, אם הוא יע - פטירתו 

, והיה מפטפט על מתוך מעשיו שלהרבה עניינים אחרים היה לו הרבה זמן
עניינים שאין בהם ממש זמן רב, ורק לתורה לא היה לו זמן, וכן כשישאלו 
אותו למה לא נתת צדקה מספיק, אם הוא יתרץ את עצמו שלא היה לו 

הרבה כסף להבלים ממש,  הרבה כסף, יראו לו מתוך מעשיו שהיה מוציא
  משפט על חטאיו.ה עצםוזה קשה לאדם הרבה יותר מ"דין" שזהו 

א הקדוש ברוך הוא ויוכיח לכל אחד לפי מה ווזהו שסיים המדרש "לכשיב
וכיח לכל שגם ביום הדין הקב"ה י -שהוא", וכוונת הלשון "לפי מה שהוא" 

  .התנהגלפי מה שהוא עצמו  אחד ממעשיו מתוך מעשיו

  משפטי ה' על כל פעולה הקטנה ביותר

ראוי להביא    ", וכו'. ן אוי לנו מיום התוכחה"אוי לנו מיום הדישם במדרש. 
[וכפי שסיפר הגאון רבי ישראל  עובדא נפלאה בהרה"ק מהר"א מבעלזא זי"ע,

שעלה לארץ ישראל לאחר שנות התלאה  גרוסמן זצ"ל ממה שראה בעיניו],
 את כל משפחתו ורבבות חסידיושבה איבד  –רו עליו בשואה האיומה שעב
וכשהגיע לירושלים יצאו בני ירושלים בהמוניהם לקבל את פניו,  הי"ד,

שאל את אחיו הרה"ק ו ,(ואגב, הרבי ברוב ענוותנותו לא האמין שכל הציבור הגיע לכבודו

ובין הבאים ), "פות?מבולגריא זצ"ל "האם אין רחובות בירושלים שיש בהם פחות דחי
לקבל פניו היה רבי מרדכי הערש שמרלר זצ"ל, והנה כשפגש בו הרבי, 

לבקש ממכם סליחה,  אמר לו "טוב שבאת, מזה שנים רבות רובץ עלי חוב
שכן לפני כעשרים שנה בזמן שבאת לאבי זצ"ל, נפלה בחלקי הזכות לארח 

לכם בשינה, אתכם, ומכיון שדרכי היה ללמוד בקול רם בוודאי הפרעתי 
חתכם, ועכשיו שיש לי ועד עכשיו לא היתה לי הזדמנות לבקש את סלי

מבקש אני סליחה, ולא נרגע עד ששמע מפיו אומר בפה  את ההזדמנות
, ואני מספר המעשה משום שיש בו מוסר השכל נפלא     "מחול". -מלא 

שאע"פ שכבר עברו עשרים שנה, ולבינתיים העולם רעש וגעש והוא 
מכאובים וייסורים ונהרגו כל בני משפחתו וקהילתו, מ"מ עדיין עצמו סבל 

פריע לו את שנתו לפני לא הסיח דעתו מלבקש סליחה מיהודי שאולי ה
ועל זה אני קורא "אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום         עשרים שנה.

כמה צריך האדם להיות מוטרד מהפעולה הקטנה ביותר שלא  ,"התוכחה
שהרי אין פעולה קטנה שנעלמת, והקב"ה עוד  כדין שעשה בימי חייו,

   עתיד לדון כל אחד ואחד על כל פעולה הקטנה ביותר שעשה בימי חייו.

  כוונת יוסף בסיפור כבודו במצרים לאביו

צריך ). ג"ה, י"מ(",  ואת כל אשר ראיתם "והגדתם לאבי את כל כבודי במצרים
יתפעל לא שיודע להבין מה כוונת יוסף בזה, והרי הוא מכיר את יעקב ו

להודיע לאביו שהוא נשאר , ואדרבה היה לו מכך שהגויים מכבדים את בנו
  צדיק ושומר תורה ומצוות, ולמה הודיע לו שיש לו כבוד מלכים.

היינו "ואת כל אשר ראיתם", ו–סיפא דקרא  דברי יוסף מוסבין עלשונראה 
ומר מ"מ גם ראיתם שאני שלמרות כל כבודי במצרים, תספרו לאבי שש

ועם כל כבודו  -  שעמד בניסיון העושרתורה ומצוות, ולהודיע לאביו 
  לא שינה כלום ממה שקיבל מבית אביו.במצרים ומעמדו הרם 

כוונת יוסף באומרו "את כל כבודי", זהו לקיום החלומות ועוד יש לפרש ש
שיעקב לא ידאג ממריבה בין שחלם שאחיו ישתחוו לו, ורצונו בזה היה 

חדו עם יוסף במצרים, אלא ידע שכבר אין שום מריבה האחים לכשיתא
ביניהם, שכן מאחר שהם השתחוו לו, הם עצמם כבר מודים בחלומותיו 

  ואינם שומרים לו שנאה על חלומותיו כבראשונה.

  המאמין בקב"ה אין לו שום קושיות על הנהגת הקב"ה בעולמו

"יוסף  -דרך רמז הפסוק ביש לפרש (מ"ו, ד'). ", ויוסף ישית ידו על עיניך"
ישית ידו על עיניך", פרשת מכירת יוסף תהא מכוסה מעיניך כעין יד 
המכסה את העיניים, ושלא יחשוב יעקב שכאשר הוא יבוא למצרים הוא 

אלא  יבין את כל מה שאירע בפרשת מכירת יוסף, ומה ייענשו על כך,
זה בעולם ההנהגת ה' בעולמו היא נסתרת בעולם הזה, ואי אפשר להשיג 

ות על את הנהגת ה' בפירוט עם הבנת עומק העונש שבעשרה הרוגי מלכ
מנהג ישראל לכסות את העיניים וכעי"ז יש לבאר שורש        .מכירת יוסף

שעה שאנו שב ,או"ח ס"א ס"ה)שו"ע (ימין כשקוראים פסוק "שמע ישראל"  ביד
, ולייחד את שמו הגדול והנורא באים לקבל על עצמינו עול מלכות שמים

מכל הקורה מסביב, ולהורות שאנחנו כמו סומין מכסים את העיניים  אנו
ואי אפשר לנו להשיג את הנהגת הקב"ה בעולמו, ואין לנו קושיות 

אלא אנו מקבלים ותמיהות על הנהגת הקב"ה בעולמו מכל הקורה מסביב, 
ובאמת אם רק נרצה         על עצמינו עול מלכות שמים באמת ובתמים.

להבין את הנהגת הקב"ה בעולמו, נראה מיד שאין לנו שום השגה לנסות 
 פלוניעשיר ו פלונישהרי איננו מבינים למה בדרכי הנהגת הקב"ה בעולמו, 

הרבה זה ברי וזה חולה, לזה יש בנים ולזה אין בנים, למה למה ועני, 
צדיקים סובלים בעולם הזה צער  והרבהרשעים מאריכים ימים, 

כאשר אבל על הנהגת הקב"ה בעולמו, רבות  אלותשוכהנה ומכאובים, 
ממילא שהקב"ה מנהיג את העולם, בבירור מוחלט מתברר אצל האדם 

אנו מוגבלים בשכלינו ששהרי יודע הוא מסתלקים כל הקושיות מאליהם, 
ואין לנו אפשרות כלל להשיג את הנהגת הקב"ה בעולמו, וכמאמר הכתוב 

  .שבותיכם ולא דרכיכם דרכי"בותי מח"כי לא מחש(ישעיהו נ"ה ח') 
שנהרגו ונשחטו באכזריות בשעת החורבן הנורא בשואה האיומה, כו

בא יהודי למרן הגרי"ז והתחיל לומר  מיליונים מישראל אנשים נשים וטף,
אולם מרן לו כל מיני סיבות לטעם הדבר ששפך ה' חמתו על עמו ישראל, 

ב"ה בעולמו, אלא הגרי"ז לא אבה לשמוע הסברים ונימוקים להנהגת הק
הגאון מרן  ונפגשפעם ובאותו עניין, ידוע ש    קיבל את גזירת ה' כמו שהיא.

ודיברו אודות  "א מבעלזא זי"עמהרוהרה"ק יסר זלמן מלצר זצ"ל רבי א

  ניתן לתרום להוצאות הדפסת והפצת המאמר, בעמדות הממוחשבות של "נדרים פלוס", לפי החיפוש הבא: "מאמר ממרן פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך".

 



חבלי עכשיו שאנחנו סובלים הרה"ק מבעלזא הגרא"ז למרן  אמרו, השואה
שיח אלא א הסכים לקבל שזהו חבלי מלהרה"ק מבעלזא , אולם משיח

אמר שזהו "גזירה משמים", וביאור דבריו נראה, שכיון שהצרות של חבלי 
משיח לא ייפסקו עד ביאת משיח, לא רצה לקבוע בפיו שזהו חבלי משיח, 
שהלא א"כ יימשכו הצרות לישראל ונצטרך לסבול כסדר עד ביאת משיח, 

ולא  ולכן אמר שזהו רק גזירה משמים ותו לא מידי, דגזירה עבידא דבטלה
הרה"ק מהר"א  שכאשרשמעתי פעם וכעי"ז [צרות לישראל.   עוד יימשך מזה 

כינה אותם "יהודים שאינם מבחינים בין  הזכיר מחללי שבת בפרהסיא,מבעלזא 
שבת ליום ראשון", וכנראה לא רצה לעורר עליהם קטרוג או להזכיר בפיו גנאי על 

  .]ישראל התועים ולכן דיבר עליהם כאילו הם אנוסים

  חורבן בית המקדש בעוון שנאת חינם

(מ"ה, י"ד). ", ואריוון בכה על ציובנימ ,וארי בנימן אחיו ויבךול על צוויפ"

על שני מקדשות שעתידין  -ויפול על צוארי בנימין אחיו ויבך "ופירש"י 
על משכן  ובנימין בכה על צוארי, יות בחלקו של בנימין וסופן ליחרבלה

יש לתמוה למה     ".יחרבהשל יוסף וסופו ל להיות בחלקושילה שעתיד 
הרי לכאורה דווקא בשעה שנפגשו זה עם זה, ו נזכרו לבכות על החורבן

  בעתיד. מה שיארעבשעת הפגישה היה להם לשמוח ולא לבכות על 
בביאור העניין, דהנה במכירת יוסף נתעורר שנאה בין יוסף לאחיו, ונראה 

היה נראה שמעכשיו נסתיימה וא"כ לכאורה בשעה שנפגשו האחים יחדיו 
השנאה ומתחילים לחיות יחד כל ישראל באהבה ואחוה, אולם האמת היא 

מתוך עם ישראל, שהרי בית המקדש נחרב  השמידת השנאה לא נעקר
ולכן בשעת פגישת האחים יחדיו, בכו על כך (יומא ט' ע"ב), מפני שנאת חינם 

יין לא נעקרה שאע"פ שעכשיו יש שלום ביניהם מ"מ מידת השנאה עד
משורשה, ולכן בכה יוסף על צווארי בנימין שבחלקו ייבנה בית המקדש 

חורבן "ובזמן האחרון הומט עלינו כעין           ייחרב בעוון השנאה. עוד ו
שבאו פריצים רפורמים ומחללים את מקום הקודש המקדש" נוסף, 

, ורוצים עוד לקבוע להם מקום קבוע והמקדש בתערובת ובפריצות רח"ל
ומי יודע, הלא כיון שחורבן בית את שכינת עוזו במקומה ה"י,  לחלל

המקדש בא בעוון שנאת חינם, אולי גם תוספת החורבן בזמנינו בא בעוון 
  בעוה"ר בדור האחרון.שנאת חינם שנתחזק 

  שמירת החינוך הטהור בצורתו

בפסוק מדוע  יש לדקדק(מ"ז, י"ז). "וינהלם בלחם בכל מקניהם בשנה ההוא", 
" בלחם, אולם נהלםויזה המדבר על הלחם שנתן יוסף למצריים, נאמר "

המדבר על הלחם שנתן יוסף לאביו ולאחיו, לא (פסוק י"ב) בפסוק לעיל 
יוסף את אביו ואת  ויכלכלוכלשון הפסוק " –נאמר "וינהלם" אלא "ויכלכל" 

ופירש בזה הגאון רבי זלמן סורוצקין      אחיו", וצ"ב מהו שורש השינוי.
"ל באופן נפלא, שאצל המצריים יוסף התערב בחייהם מחמת הלחם זצ

שיוסף כפה אותם למול כדי (ילקוט שמעוני מקץ קמ"ח) שנתן להם, וכמבואר בחז"ל 
מכח  כי הוא אכן ניהל את חייהם –לקבל לחם, ולכן נאמר בהם "וינהלם" 

אבל את משפחתו ניהל יוסף ללא שום תנאי ולא התערב בחייהם,  ,הלחם
  ן לא נאמר שם "וינהלם" אלא "ויכלכלם".ולכ

ן המצריים לאחי יוסף, הוא חילוק לדורות בין חילוק זה שמצאנו ביובאמת 
ישראל לגויים, שהגויים מוסרים עצמם שיתערבו להם בחייהם כדי לקבל 

מוכרחים לקבל אשר גם כלדורות הוא שעם ישראל צורת תקציבים, אבל 
את עניינם ויתערבו להם באורח  עצמם שינהלואינם מוסרים כסף אבל 

וזהו הוראה על שמירת החינוך הטהור, שאם      . בעד בצע כסף חייהם

 שלאו –שהם לא "ינהלו" מקבלים כסף מהממשלה צריכים זהירות רבה 
וזהו דבר הקשה מאוד להיזהר בו, כי עפ"י דרך הטבע בעל הכסף  יתערבו,

 מאוד מקפיד היה ומו"ר הגה"צ רבי משה שניידער זצ"ל    הוא בעל הדעה.
בישיבה להשיג את הכסף עבור העניינים  אחראים לא יהיו בתים' ש'בעלי

 להשיג כסף לישיבהלדאוג בעלי בתים  וכשהתארגנו פעם וועדהגשמיים, 
כדעתו, אינו יכול להיות  אינה שכיון שדעתםואמר תוקף, בהוא מיאן לכך 

הם דעה בענייני כפוף להם, ואם הם ינהלו את ענייני הגשמיות יהיה ל
 מחיה צרכי על גם לוותר והיה מוכן, שבעל הכסף הוא בעל הדעה –הישיבה 

  .מרותם יטילו שלא כדי להם להזדקק שלא ובלבד לרעב, קרוב עד

  השתתפות עם הרשעים בממשלה

פעם בא שר בממשלה מהמזרחי למרן (מ"ו, ל"ד). "אנשי מקנה היו עבדיך", 
 -"יוסף הצדיק אמר לאחיו  ן זצ"ל נזף בו ואמר לו כך:הגרי"ז זצ"ל, ומר

'והיה כי יקרא אליכם פרעה ואמר מה מעשיכם ואמרתם אנשי מקנה' וגו', 
והביאור הוא שיוסף חשש שמכיון שפרעה ראה שיוסף הציל את מצרים 
מרעב, א"כ יחשוב שגם אחיו מוצלחים כמותו ויש בכל אחד מהם כח 

ות את כולם לשרים בארצו לטובת להעשיר את מצרים וירצה למנ
המדינה, ולכן ביקש יוסף מאחיו לומר לפרעה "רועי צאן עבדיך", כי יותר 

ארץ גושן מלהיות שר בממשלת מרחק בכדאי להם להיות רועי צאן ב
וכמו כן גם מוטב להיות רועה בקר ולא להיות שר בממשלת מצרים, 

ן להם וכשטען שר מהמזרחי למרן זצ"ל שאי   הכופרים בתורת משה".
השפעה רבה בממשלה אבל לדבריו "יש להם ב"ה קצת השפעה", השיב לו 
מרן זצ"ל "אני חשבתי שאין לכם כלל שום השפעה בממשלה, ומ"מ דעתי 

ואתם ממש  שםהשפעה  להשתתף עמם, אבל לדבריך שיש לכם שאסור
  ".רת ה'יות שותף בממשלה הכופרים בתו, כ"ש שאסור להמעורבים עמהם

  הן כראש ישיבהמי המתאים לכ

", שןוואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורת לפניו גשנה ויבאו ארצה ג"
". יש לתמוה תקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראהלופירש"י "). ח"ו, כ"מ(

למה שלח דווקא את יהודה לייסד בית הוראה, והרי לכאורה היה ראוי 
עמוד ל שכדיונראה      או את יששכר שהם עמודי התורה.לשלוח את לוי 

בראש ישיבה או מוסד, אין מספיק בתלמיד חכם או באדם שמסוגל לאסוף 
והיינו הן , לעמוד איתן על דעת תורה מסירות נפש כסף, אלא צריך תכונת

בתוך הישיבה עצמה לעמוד איתן מול רוחות רעות המנשבות  -מבפנים 
את צרכי  תקחמבחוץ היאך וממי להן , וולשמור שלא יזוזו מדרך התורה

והתחייב  מסר נפשוהיה בעל מסירות נפש, שהרי הוא ויהודה , הישיבה
" תיו אליך והצגתיו לפניך וחטאתי לך כל הימיםואם לא הביא"(מ"ג ט) לאביו 

וכן ניגש למלחמה כדי להציל את בנימין, בעולם הבא, ואח"כ הוא גם  –
בודה מבואר במדרש רבה שפרעה שלח את העגלות הפרטיות שלו ושם ע

והוא מתאים לנהל ישיבה, שכן עמד יהודה ושרפם, יה חקוק עליהם וזרה ה
      שאינו מושפע מכלום. מסירות נפשדווקא בעל נהל ישיבה צריך לכדי 

בדרך  פירש בזה הגאב"ד דפוניבז' -הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל ו
 תחייבויותה צריך אדם שיסכים לקחת על עצמו ה, שכדי לנהל ישיבצחות

 -את הישיבה בצד הגשמי, ויהודה כבר התנסה בכגון דא כדי להחזיק 
תיו אליך ואם לא הביא"ולקח על עצמו ערבות גדולה כשהתחייב לאביו 

, וכיון שהוא ", והיינו בעולם הבאוהצגתיו לפניך וחטאתי לך כל הימים
  רגיל בלקיחת חובות על עצמו, הוא יכול לפתוח ישיבה.

  לפני מיטתו של הגאון הגדול כש"ת רבי נפתלי פרנקל זצוק"ל בשעת הלוויה  שנאמרו דברי מספד וקינה

  א"לחטדבוידיד אמת למרן רבינו שי חבר בד"ץ העדה"ח

(דברים בתורה  נאמר, עשיםגדול בתורה וגדול במהיה , "וגדול נפל בישראלשר "

הזאת יעלם ה' "גם כל חלי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה כ"ח ס"א) 
'מכה' היא על מקום מסוים שוהכוונה  ,"מיתת צדיקים זהו"עליך", ודרשו חז"ל 

ומיתת צדיקים יש בה  ,ונחלהבגוף, אבל ה'חולי' חל על כל הגוף כולו שנחלש 
כה מ בזהקורבים אליהם יש לממכה המקומית שמלבד השני בחינות אלו, 

מקומית  "מכה" ל קיבלנו"נפתלי זצ ובפטירת הגאון רביללית לכל העולם, כ
ה מהדור כללי לכל כלל ישראל שאיבדנו כזה גדול בתור "חולי"לעדה החרדית, ו

לנו כזה תלמיד חכם גדול בתורה, פנה זיוה פנה הודה פנה הדרה, היה  ,הקודם
 , ואין לנו תמורה"אין לו תמורהתלמיד חכם שמת " ועכשיו איבדנו אותו.

כבר היה ברכבת בדרך  נשאר לחיות ממש בדרך מופת, הואהוא     .תחתיו
ה הותיר אותו לפליטה עבורינו, ועכשיו הגיע הזמן שלקח "בלאושוויץ, והק

עניו בתכלית הענווה, לא היה       אותו אלוקים מעמנו, אוי מי יתן לנו תמורתו.
, תלמיד חכם אמיתי שאינו מחפש כבודדוגמא של היה כלום,  עצמומעשה 

רחים רבנן היה אוהב שלום ורודף שלום, ברח מהכבוד ולא הרגיש כלל בכבוד, 
בפטירת ידיד ורצוצים שבורים אנו     ומוקיר רבנן ואיהו גופיה צורבא דרבנן.

בכל ענייני הלכה  ,"ויודע שואלים אותו בכל מקום"תלמיד חכם אמיתי שנאמן, 
אבידה הו, , לא עשה עסק מעצמושקטדרך ההשיב, והכל ב ששאלוהו הוא

כזה  דרכינו ונחקורה, אם מספיק כיבדנונחפשה ועתה            .גדולה עד מאוד
יך לזכור, עניין צרעוד            .תלמיד חכם גדול בישראל שזכינו שהיה אצלינו

, והוא עצמו מסר נפש עליהם קדושיםוכוללים מוסדות  אחריוהוא השאיר 
הגה"צ רבי בנו הגדול שעכשיו ו ,כדי להחזיקםוטרח בגופו לנדוד למדינת הים 

"א נטל על עצמו את עול החזקת המוסדות אהרן שמואל פרנקל שליט
והוא , הלאה להתקיים ימשיכושהמוסדות  דאוגלכל אחד והכוללים, יראה 

ראה בצרות הוא          בוודאי יהיה מליץ טוב ומליץ יושר לכל המסייעים.
גם הוא קשים, ישראל והשתתף עמהם, וגם הוא עצמו סבל צרות וייסורים 

לחמות שיש לנו בארץ ישראל במ סייעתא דשמיא אנו זקוקים כמהיודע היטב 
יהיה מליץ , וה שיאמר לצרותינו די"והוא יתפלל לקב ,כדי להחזיק את התורה

יהדות הכל ו "ה החרדיתעד"ללכולנו, לאלמנה ולמשפחתו, יושר ומליץ טוב 
נציג שלנו יהיה הועכשיו הוא שלנו בעולם הזה,  עכשיו היה נציגעד החרדית, 

  .במהרה ואל צדקגונזכה בקרוב ממש לביאת  ,בית דין של מעלהב

  

   

  

 
 

  ראש מוסד "קריית בנות" - שליט"אהרב אברהם שטרן נדבת ידידינו הנכבד, הקרוב ונאמן למרן רבינו שליט"א, 
  ומייסד המוסד קריית בנות ושאר מוסדותזצ"ל ראש  שמואל יצחקבן איש החסד הרה"צ רבי 

  הי"ו יצחק קלונימוס בייטלרשתחי' עם החתן הרב  ציפורהלרגל השמחה השרויה במעונו בשמחת נישואי בתו 
   "בכל אשר תעשה תצליח"כפי שברכו מרן רבינו שליט"א הצלחה ברכת ו ,יתן ה' שיזכה לעושר ואושר

 


