
  

  

תשע"ז -קדושי�  -פרשת אחרי מות 

  מכל צדדי המשפט –משפטי ה' צדקו יחדיו 

מלשו� (ויקרא ט"ז, א'). "אחרי מות שני בני אהר� בקרבת� לפני ה' וימותו", 
הפסוק משמע שסיבת מיתת� של בני אהר� הוא משו� שה� נכנסו 
לקודש הקדשי� בשעה שלא נצטוו. והקשו המפרשי�, שמאיד� בפרשת 

על חטא העגל "ובאהר� התאנ! ה' מאוד להשמידו",  (דברי� ט', כ')ב נאמר עק
ופירש רש"י ש� "להשמידו זה כלוי בני�", והרי מבואר בדברי רש"י, שבני 
אהר� מתו בתור עונש לאהר� על חטא העגל, וזהו סתירה לכאורה למה 

  שנאמר בפסוק זה שה� מתו מחמת חטא� ולא מחמת חטא אהר� אביה�.       
ונראה ליישב בזה בפשיטות, שאמנ� מיתת בני אהר� באה מחמת חטא�, 

א� לא שג� הוא  -אבל עדיי� לא היה אהר� צרי� לסבול ולהצטער מכ� 
נענש מחמת חטא העגל, ומשו� שכ� היא הנהגת הקב"ה, שאפילו א� 
האד� חייב מיתה על חטאיו, הקב"ה מעכב את הפורענות כדי שבני ביתו 

על מיתתו או חוליו, ולכ� א� אהר� לא היה חוטא, היה  לא יצטרכו לסבול
הקב"ה מעכב את הפורענות עבורו כדי שלא יצטער, אבל כיו� שאהר� 

שמעתי ו   נתבע על חטא העגל, הוא נענש שיהיה לו צער של מיתת בניו.
עצה טובה לאד� להינצל ממחלות שמפי הגה"צ רבי אליהו לופיא� זצ"ל, 

הוא חייב  א�, שאז אפילו עסוק בצרכי רבי�ל - וצרות וגזירות רעות 
  ונע ממנו את העונש למע� הרבי� הצריכי� לו.הקב"ה מ, ]מחלה או מיתה[כבעונש 

  טעם הדבר ששני השעירים היו שווים במראה בקומה ובדמים

"ונת� אהר� על שני השעירי� גורלות, גורל אחד לה' וגורל אחד לעזאזאל", 
 יו� שעירי "שני(יומא ס"ב ע"א) ע מה שאמרו חז"ל הנה ידו          (ט"ז, ח'). 
 ובלקיחת� ובדמי� ובקומה במראה שוי� שניה� שיהיו מצות� הכפורי�

כאחד", וראוי להבי� מהו הטע� שצריכי� שני השעירי� להיות דומי� זה 
לזה במראה ובקומה ובדמי�, והרי אי� שו� שייכות ביניה�, שהרי שעיר 

שזהו כידוע תקרובת  -השני לעזאזאל  אחד היה הול� לה', והשעיר
לכוחות הטומאה, ומה טע� יש להשוות בי� שני הדברי� הרחוקי� זה מזה 

ונראה שלהורות בא שכוחות הקדושה וכוחות          כרחוק מזרח ממערב.
הטומאה ה� לעול� שווי� זה לזה, ש"זה לעומת זה עשה האלוקי�", 

העומדי� לפניו, ובידו הכח  והאד� עומד באמצע בי� שני דרכי� שקולי�
   וצרי� האד� להגביר את הטוב על הרע. לבחור א� בטוב או ברע ח"ו,

ועוד יש לפרש בזה שבא להורות לאד� להשוות בי� כוחות הטומאה 
לכוחות הטוב, ועל דר� מה שנאמר "מאויבי תחכמני מצוותי�", והיינו 

למטרותיה� להתבונ� כמה הרשעי� מוסרי� נפש� כדי להצליח ולהגיע 
וללמוד מה� כמה מסירות נפש וכוחות עצומי� השפלות ברדיפת הדת, 

  .צריכי� אנו להשקיע במלחמה למע� שמירת הדת וקיו� התורה
� עובדי� לשקר באמת, ואנו רשעיה" "חפ% חיי�"ה וידוע מה שאמר

עובדי� לאמת בשקר", וכוונתו שהרשעי� נלחמי� עבור דרכ� שהיא דר� 
והתמסרות הלב הפנימי, שכל טצדקי שיש ברשות� השקר ע� כל האמת 

ה� מפעילי� נגד האמת, אבל לדאבו� כל לב אנו שעובדי� לאמת והיינו 
משפה ולחו%  - לדר� התורה שהיא הדר� הנכונה, אי� זה אלא בדר� שקר

  ובלא התלהבות פנימית ומסירות נפש מתו� נקודת האמת שבקרבינו.
רובי� למוטט את חומות ההפרדה ובזמנינו שהרשעי� משקיעי� כוחות מ

לשל� ממו� מרובה בעבור בחור חרדי אחד  ה� , ומסכימי�בינינו לבינ�
צריכי� אנו ללמוד מה� ולמסור נפשינו שיעזוב את הישיבה ויל� אליה�, 

. והוי מרגלא בפומיה דמו"ר ג� בעבור בחור יחיד להצילו מרדת שחת
"וישב (במדבר כ"א א') סוק הגה"צ רבי משה שניידער זצ"ל דברי חז"ל על הפ

"מ מבואר ש� ומ, (הובא ברש"י ש�) ש"אינה אלא שפחה אחת", ממנו שבי"
והרי מבואר שצריכי� כולנו לצאת שיצאו כל ישראל למלחמה, בפסוק 

  למלחמה במסירות נפש אפילו עבור נפש אחד מישראל.  

  במקום קדוש כישיבה אין מקום למי שיושב חסר מעש

 להוציא - מועד אהל אל פירש"י "ובא(ט"ז, כ"ג). ל מועד", "ובא אהר� אל אוה
  ולפני�". לפני הקטרת בה שהקטיר המחתה ואת הכ! את

הדבר פלא והפלא, הכה� גדול נכנס באופ� מיוחד לקדשי הקדשי� כדי 
להוציא מש� את הכ! והמחתה של הקטורת, ולצור� זה צרי� הוא לפשוט 

ת טבילה וקידוש ידי� ורגלי� לפני את בגדי הזהב וללבוש בגדי לב� ולעשו
העבודה ולאחר העבודה, ויש להבי� למה כל הרעש הגדול הזה, ומה 

ולשנה הבאה כאשר  -מפריע שהכ! והמחתה יהיו ש� עד שנה הבאה  
         .יוציא את הכ! של שנה שעברה לקודש הקדשי�הכה� גדול ייכנס 

ודש כק וביאר בזה הגאו� רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל, שבמקו� קדוש

שי� אי� מציאות של כלי או חפ% ללא תכלית, שגנאי הוא לבית המל� הקד
להשאיר בתוכו חפצי� לחינ�, והוסי! הגר"י אברמסקי זצ"ל ואמר דבר 
נורא, שמכא� יש ללמוד ג� להיכלי התורה והישיבות שה� קודש קדשי�, 

 מכה� "יותר - על התורה "יקרה היא מפניני�" (סוטה ד' ע"ב) וכמו שאמרו חז"ל [

מקו� כלל לבטלני�  �שבוודאי אי� בה, ]ולפני� ביו� כיפור" לפני שנכנס גדול
וא� א� אינ� מזיקי� שמבלי� זמנ� בתו� היכל הישיבה להבל וריק, 

לאחרי� א� מ"מ גנאי הוא לקדושת הישיבה שיניחו בתוכה בחורי� 
, ולכ� בחור שמתבטל ונמצא בישיבה שיושבי� בטל בלא עסק התורה

  .ו לצאת ולא להימצא במקו� קדוש לחינ�צרי� להבי� שעלילחינ�, 
אמנ� יש להדגיש, שאע"פ שהבחור צרי� לדעת שאי� מקומו בישיבה 

מאיד� אי� להנהלת הישיבה רשות לזרקו כשאינו עושה בה כלו�, א� 
, וכמו דהוי מרגלא בפומיה לרחוב ולהפקירו בעבור זה בלבד שאינו לומד

ער זצ"ל לומר "ברגע שנכנס בחור לישיבה דמו"ר הגה"צ רבי משה שנייד
כתלמיד, הרי הוא כב� ממש, וכש� שאי� אד� זורק את בנו להפקרות 
ברחוב אלא דואג לו למסגרת המתאימה לו, כ� ג� בחור בישיבה ג� א� 
אינו מתאי� לישיבה, אי� לזורקו לרחוב אלא צרי� למצוא לו ישיבה 

אחר אי� לזורקו אלא יש המתאמת לו, וכל זמ� שאי� מוצאי� לו מקו� 
לעמוד על המשמר ולהזהיר את בני הישיבה שלא ילמדו ממנו ושלא 

  יתחברו אליו". [אמנ� כמוב� שבכל מקרה יש לדו� לגופו לפי המצב].

  התורה ומצוות ומעשים טובים –מזון הנשמה לעתיד לבוא 

(י"ח, "ושמרת� את חוקותי ואת משפטי אשר יעשה אות� האד� וחי בה�", 

 סופו והלא, הזה בעול� תאמר שא�, הבא לעול� - בה� ופירש"י "וחי. ה')
ומבואר בדברי רש"י, שעל ידי מה שמקיי� האד� את המצוות     מת". הוא

בעול� הזה, הרי הוא חי לעול� הבא בחיי נצח, והדברי� מבוארי� יותר 
בזוה"ק, שכש� שהגו! צרי� מזו� כדי להתקיי�, ובלא המאכל והמשתה 

ו� הגו! אי� לגו! אפשרות להתקיי�, כ� ג� הנשמה צריכה מזו� שהוא מז
ומזו� הנשמה זהו תורה ומצוות ומעשי� טובי�, ובלא זה אי� כדי להתקיי�, 

שמגיע  –, שכל חיות הנשמה הוא מכח הדבקות בקב"ה לנשמה שו� קיו�
לה רק דר� התורה ומצוות ומעשי� טובי� שקיי� האד� בעול� הזה, וזהו 

לעול� הבא, שרק על  –ק "ושמרת� את מצוותי וגו' וחי בה�" כוונת הפסו
ידי קיו� המצוות יש לאד� חיות בעול� הזה, א� בלא זה אי� לנשמה קיו� 

  וחיות, והרי היא כגו! בלא מזו� שמת מיד.
וכ"ק האדמו"ר מקוצק זצ"ל פירש בכוונת הלשו� "וחי בה�", שיש לקיי� 

בגדר מת שמקיי� את המצוות ושלא יהא את המצוה בחיות ובהתלהבות, 
  .ע� חיות וטע� והתלהבות דקדושהבאופ� יבש בלא חיות, אלא 

  ביאור מעלת הקדושה

אמרו . (יט, ב), "דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליה� קדושי� תהיו"
 תלמוד לומר, כי כמוני, יכול תהיו, "קדושי�(ויקר"ר כ"ד, ט') חז"ל במדרש כא� 

ודברי חז"ל צריכי� ביאור, מה      ."מקדושתכ� הלמעל אני, קדושתי קדוש
היה ההו"א לומר שנהיה קדושי� ממש כמו הקב"ה, וכי היה עולה על 

  הדעת לומר שיצור קרו% מחומר יכול להיות קדוש ממש כמו הקב"ה.
ונראה בביאור הדברי�, שהיה עולה על הדעת לומר, שכש� שהקב"ה 

ל� הזה, כ� ג� יאמר האד� מופרש מכל ענייני מאכל ומשתה וצרכי העו
שברצונו להתבודד ולהתנזר מכל חיי העול� הזה ולהיות קדוש ופרוש 
כעי� פרישותו של הקב"ה, ויצמצמ� באכילה ובשתיה כפי האפשר ולא 

אני,  קדוש יתעסק בשאר ענייני העול� הזה, ועל זה אמר הקב"ה "כי
ללא  מקדושתכ�", רק קדושת הקב"ה היא קדושה כזאת למעלה קדושתי

חיבור ע� עסק העול� הזה, א� קדושת ישראל היא דווקא בתו� חיי 
אלא שתוכ� עניי� הקדושה אינו לפרוש מהעול� בהתבודדות, המעשה, 

, עניינה של קדושה הוא לחיות לש� שמי� ולקיי� את מצוות השי"ת
וכנוסח הברכה "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו", וכ� נאמר בתורה "למע� 

והיית� 'קדושי�' לאלוקיכ�", והרי  -את כל 'מצוותי'  תזכרו ועשית�
וזהו הקדושה האמתית,  שבכל קיו� מצווה האד� מתקדש יותר ויותר,

  ואי� צור� להתנזר ולפרוש מחיי העול� הזה.
ופירש"י  - " בלשו� רבי� "קדושי� תהיוובזה יש לפרש הטע� שנאמר 

של קדושה , ולהורות בא שעניינה "מלמד שנאמרה פרשה זו בהקהל"
איננה להתנזר מחיי הקהילה ולחיות בבדידות ובפרישות, אלא מעלת 
הקדושה ניתנת להשגה ג� כשאד� חי בי� רבי� תו� כדי התקהלות 

ד� יותר יכול הא האד� חי את חייו לש� שמי�, ואדרבה, בכל ש - ציבורית 

     , ת.נ.צ.ב.הו אייר"טנלב"ע  ,ל"זצ וידר מעשל זצ"לר "הרב�  הרב אברה�נשמת ילוי לע
  א"שליט וידרישראל  בהר בנו דבתנ
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כי כל אחד מחזק את חבירו ועל בתו� הציבור,  להתקדש כשהוא מעורב
   ק חברי� מתעלי� כול� ומתקדשי� יותר לחיות בדר� התורה.ידי דיבו

  תפילה מתוך רצון ושמחה ולא מתוך טורח ומשוי

(ק"י בגמ' במנחות    (י"ט, ה'). "וכי תזבחו זבח שלמי� לה', לרצונכ� תזבחוהו", 

 את� לרצונכ� אלא זובחי� את� לרצוני איתא, "אמר הקב"ה, לאע"א) 
להנאתי את�  הו". ופירש"י ש�: "לאתזבח לרצונכ� שנאמר, זובחי�
 כרחכ�, אלא לרצונכ� על לעשות אתכ� להטריח רוצה שאינני זובחי�,

  .בכ�" לכ� כפרה שתהא מצוותי לקיי� עצמכ� לצור� -את� זובחי� 
רק והיינו שאי� הקב"ה חפ% בקרב� כזה שהאד� מקריב אותו מתו� טורח ו

וכביכול יש צור� לקב"ה בקרבנות, אלא הקב"ה  -כדי לרצות את הקב"ה 
רוצה דווקא קרב� כזה שבא מתו� רצונו של אד� שמשתוקק לקיי� את 

שיש להקריב את הקרב� מתו�  -מצוות השי"ת, וזהו "לרצונכ� תזבחוהו" 
ונראה שזהו מקור ג� לתפילה, שהרי    רצו� ושמחה ולא מתו� טורח.

מקו� קרבנות תיקנו�", וא"כ ג� עבודת התפילה היא כעי� "תפילות ב
שאי� הקב"ה רוצה בתפילה כזאת שמתפלל האד� מתו� עבודת הקרבנות 

, אלא הקב"ה חפ% דווקא טורח ולא מתו� רצו� והשתוקקות להתפלל
  בתפילה כזאת שבאה מתו� רצו� והשתוקקות וגעגועי� לדבקות בקב"ה.

(או"ח צ"ח ס"ג) בשו"ע  ונפסק ג�ע"ב)  כ"ט(והדברי� מפורשי� בגמ' בברכות 

 עליו תראה ושלא, ובנחת, בפתח המבקש תחנוני� כרש דר� "יתפלל
 ביאר וז"ל "אע"פ(סק"ט) ממנה", ובמשנה ברורה ש�  ליפטר ומבקש כמשא

 לבקש ובא דבר שצרי� כמו מחשב אינו א� תחנוני� בלשו� שאומרה
 ומאוד נכו� אינו חובתו ייד לצאת החיוב מפני שמתפלל אלא המל� מלפני
 ליזהר האד� צרי� מאוד מהבזה", ובביאור הלכה ש� כתב " ליזהר צרי�
  עיי"ש. זה", מחמת ולהתפלל לחזור המצריכי� פוסקי� כמה יש כי בזה

  מעשה גניבה הנעשים בהתאגדות ציבורית יש בהם חומרא מיוחדת

ובו בלשו� רבי�, יש לדקדק מדוע נאמר כא� לא תגנ(י"ט, י"א). "לא תגנובו", 
ופירש בזה הג"ר    ואילו בעשרת הדיברות נאמר "לא תגנוב" בלשו� יחיד.

צבי הירש פרבר זצ"ל בדר� צחות, שבעשרת הדיברות נאמרה אזהרה לכל 
יחיד ויחיד שלא לגנוב, אבל כא� נאמרה אזהרה לציבור העסקני� 

שו בע� שהלא כמה גניבות נעהממוני� על כספי ציבור שלא יגנבו יחדיו, 
מה  ישראל במש� הדורות על ידי ראשי מוסדות שמעלו בכספי צדקה ועשו

העושי� בכנופיא מעשה  אלוועל  צדקה והחסד,שליב� חפ� ע� כספי ה
  חמס ציבורי ושוד עניי�, אמרה תורה "לא תגנובו" בלשו� רבי�. 

  חובת האדם לשלם לבעל מלאכה בזמנו

איסור הלנת שכר שכיר הוא , י"ג). (י"ט"לא תלי� פעולת שכיר את� עד בוקר", 
ל, ומצוי "רח ימיו ממעט זה איסור על שהעובר איתא ק"חמור מאוד, ובזוה

שנכשלי� בזה כשדוחה תשלו� שנתחייב לבעל מלאכה ועובר בלאו דלא 
א� יש תחת ידו את המעות והוא מעכב� ואינו  -תלי� פעולת שכיר 

מקפיד על קבלת שכרו  שאינוא� בעל המלאכה מודיע  אכ�   משל�. 
לאו אלא הוא רק מפסיד קיו� מצוות עשה העובר על בזמ�, אי� הבעה"ב 

ד"ביומו תית� שכרו", א� כל זה הוא דווקא כשהשכיר באמת מוחל ומסכי� 
[וכמו שמצוי לפעמי� לאיחור הזמ�, אבל א� הוא מסכי� רק מחוסר ברירה, 

 מחמת רק מסכי� שכירוה, מחר ל� שאשל� מסכי� אתה הא� הפועל את שואל ב"שבעה

עובר על לאו דבל תלי� ברירה, או שאינו מעיז לתבוע את התשלו� להיו�],  לו שאי�
שהרי השכיר לא מחל לו, ולכ� נראה שא� רוצה הבעל הבית לדחות את 

, לכ� מוכ� ואני היו� לקבל התשלו� ישאל את השכיר באופ� זה: "זכות�
 ינואר מסכי� בחפ% לב, טוב", וא� אז השכי מה לי למחול תרצה א� רק

 לבעל לשל� ומספרי� על ה"חפ% חיי�" הקדוש, שדקדק    . עבר על הלאו
 ישל� ומשו� שא�, קוד� ולא הנסיעה לאחר גמר רק) טקסי - מונית ( עגלה

כשעדיי� לא חל עליו חיוב פרעו�, לא קיי� בזה  -הנסיעה  גמר לפני
של� רק לאחר המצוות עשה דביומו תית� שכרו, ולכ� דקדק להמתי� ול

שאז חל עליו חיוב תשלו� ומקיי� בזה המצוה שמשל�  –גמר הנסיעה 
בזמנו, והיה אומר בלחש "הרני מכוו� לקיי� מצוות עשה דביומו תית� 

(והרה"ק מהר"א מבעלזא זי"ע היה ). מה שהעיר בזה (ועי' תשוה"נ ח"ג סי' ת"עשכרו". 

  לדבריו). נוהג להקפיד ג� בבעל מלאכה נכרי לשל� לו בזמנו, והביא סימוכי�

  "הוכח תוכיח את עמיתך"

"לא תשנא את אחי� בלבב�, הוכח תוכיח את עמית� ולא תישא עליו 
פירשו ש"הוכח תוכיח את עמית�" (רמב"�, רשב"�, ועוד) הראשוני�    (י"ט, י"ז).חטא", 

זהו המש� למה שנאמר "לא תשנא את אחי� בלבב�", והיינו שא� חביר� 
אל תשמור את השנאה  -י� בלבב�" עשה ל� רעה, "לא תשנא את אח

בסתר בתו� לבב� ותראה לו פני� שוחקות כלפי חו%, אלא "הוכח תוכיח 
תיגש אליו ותוכיחנו ותשאל אותו למה עשה ל� כ� וכ�, ועל  –את עמית�" 

ידי זה "לא תשא עליו חטא", פעמי� רבות יוברר ל� שבאמת אי� עליו שו� 
[או בנוסח אחר, על ידי שתוכיח ולה. חטא והוא לא נתכוו� לעשות ל� שו� עו

אותו הוא יבקש סליחת� ותתפייסו, ועל ידי זה לא יהיה ב� חטא ועוו� של שמירת 
  השנאה בלב לאור� ימי� ושני�].    

ועוד יש לפרש בכוונת הפסוק, "לא תשנא את אחי� בלבב� הוכח תוכיח 
אותו על  את עמית�", רק א� אינ� שונא את אחי� בלבב�, אז תוכל להוכיח

אבל א� יש בליב� שנאה עליו לא תועיל בתוכחת� להשיב אותו חטאיו, 
, כי הוא ירגיש שאי� התוכחה מתו� אהבה אלא מתו� שנאה, לדר� הישר

"ולא תישא עליו חטא",  -ועל זה הוסיפה תורה תנאי נוס! בדר� התוכחה 
וא היזהר שלא לומר לו באופ� ברור שהוא חטא, כי בדר� כלל באופ� זה ה

, אלא תדבר עליו בדר� כבוד ותזכיר לו את ההלכה לא יקבל את התוכחה
  בלא להזכיר לו את החטא שלו, ואז הוא מעצמו כבר יראה לשוב בתשובה.

  זהירות בלאו דלא תקיפו פאת ראשכם

  (י"ט, כ"ז). "לא תקיפו פאת ראשכ�, ולא תשחית את פאת זקנ�",
 - למטה מ� האוז�  הראש הוא עדשפאת  פסק) ט"ס א"קפ' סי ד"יו( ע"הנה השו

 מתחת לאוז� הנוטה העצ� שבקצה והיינו עד החודהתחתו�,  במקו� לחי
וג� אצל אות� בני ישיבות  -האוז�, ובעוה"ר מצוי בזה מכשול  אחורי לצד

"משחת גילוח"], שהרי לאו דלא תקיפו פאת [ –שמגלחי� זקנ� בס� 
שוני� בכ"ד, ועי' תשובות [וכמבואר בראראשכ� הוא ג� באופ� שמגלח ע� ס� 

וא� מניחי� "משחת גילוח" למעלה מ"לחי התחתו�" והנהגות ח"ה סי' רס"ד], 
[העצ� שמתחת לאוז�], עוברי� לדעת השו"ע בלאו דלא תקיפו פאת 

  היטב בתשוה"נ ש�)(ועי' ראשכ�, ויש להחמיר עד לחי התחתו� וכמבואר בשו"ע. 

  חיוב קימה מפני תלמיד חכם 

פסק ) ד"רמ' יו"ד סי(הטור   (י"ט, ל"ב).הדרת פני זק�", "מפני שיבה תקו� ו
שמצוות עשה דקימה לזק� ותלמיד חכ� היינו מלוא קומתו דווקא, אמנ� 
למעשה לא נהגו היו� לעמוד מלא קומתו בפני תלמיד חכ� וזק�, וכבר 

 ישיבה ראש מפני אלא לקו� שלא נהגו "ועכשיו(יו"ד סי' רמ"ד ס"ק י"א) כתב הש"� 
ד", ואפשר שסומכי� שמסתמא ה� מוחלי�, ובפרט לגבי תלמיד חכ� "ואב

יש לומר שבזמנינו סומכי� שאי� לנו תלמיד חכ� בזמ� הזה, א� מ"מ בפני 
ראש ישיבה או אב"ד בעירו יש לעמוד מלא קומתו וכמוש"כ הש"�, ובגמ' 

 ואינו, רשע נקרא - רבו מפני עומד שאי� ח"ת איתא "כל(ל"ג ע"ב) בקידושי� 
תפס ביו� כיפור  ל"זצ ת"האדר והגאו�   משתכח". ותלמודו, ימי� רי�מא

על יד הפתח כדי שיוכל לעמוד בפני כל זק� ות"ח שנכנס, ולקיי�  מקו�
 (כ"ח ע"ב)וכעי� מה שמבואר בגמ' בעירובי�  בזה עוד מצוות עשה דאורייתא,

שכאשר היה רב זירא חלש ולא היה יכול ללמוד כהרגלו, היה הול� לפתח 
  דאורייתא. ת"ח שנכנס ולקיי� בזה מצווהבית המדרש כדי לקו� מפני כל 

  רבי שלמה פפנהיים זצ"ל  ומספד שנאמרו לפני מיטתו של הרה"צדברי קינה 
כפי שהתבטא  - הרה"ח רבי שלמה פפנהיי� זצ"ל היה "ידיד נאמ�" לרבינו 

י�, ובחר בו רבינו בהספידו עליו, ושני� רבי� כבר הכיר בו רבינו כאיש ירא שמ
יחד ע� שותפו להנהלת המוסד הרה"צ רבי נפתלי  -כעד קידושי� בחופתו 

רוזנפלד זצ"ל, ולאחר פטירתו התבטא רבינו בצער ואמר, "הוא היה שריד יחיד 
איש אמת ומסור לציבור, השתוקק לעשות רצו� אבינו שבשמי�, מהדור היש�, 

נו יישאר אצלינו לנצח". וכעת בפטירתו נחת� תקופה ואי� לנו תמורתו, וזכרו
    ולהל� הבאנו דברי מספד שנשא עליו רבינו לפני מיטתו בשעת הלוויה.    

"קול נהי ובכי בציו� וירושלי�, ירושלי� איבדה זיוה הודה והדרה, העדה 
החרדית איבדה את עטרת ראשה, הוא היה עמוד העדה החרדית, הקי� 

מוסד לפאר והדר,  – ביגיעה ובזיע את המוסד הקדוש "בית לפליטות"
ובמסירות נפש הפקיר את ביתו והטריח את עצמו בטלטולי הדר� למדינות 
הי� עד שזכה לראות את המוסד לתפארת שהציל אלפי משפחות כפשוטו.   

, וזכורני לבני היישוב היש� בבית שמשהוא היה מהמייסדי� של הישוב 
דיבר על כ�, בתחילת דרכו בבניית היישוב בבית שמש, הוא היה אצלי ו

וראיתי אצלו את גודל האמונה והביטחו� בישועת ה'.    הוא היה יד ימי� של 
כ"ק מהרי"% דושינסקיא זי"ע, והיה השליח של הגה"ק מסאטמאר זי"ע להביא 

הוא עבד את ה' בתמימות    את הגה"ק ה"מנחת יצחק" זצ"ל לירושלי� עיה"ק.
ח ממנו, שמר פיו ולשונו ובפשטות, היה איש צנוע, לא חיפש כבוד אלא בר

וברח ממחלוקת, ביתו היה פתוח לכל אחד, היה חכ� ונבו� ואיש אשכולות 
ורבי� היו מבקשי� ממנו עצה, זכה להעמיד משפחה לתפארת ביהדות 

   החרדית, אוי, מי ית� לנו תמורתו.
פטירתו הוא כשקיעת השמש בצהרי�, בפטירתו נאבד לי ידיד נאמ�, וזהו 

     החרדית" באבד� ידיד גדול כזה.מכה קשה ל"עדה 
והאמת היא שאי� צור� להספידו, שכ� מעשיו ה� ה� זכרונו, שהלא רק א� 
מסתכלי� על המוסדות ופעליו המרובי� כבר רואי� מה פעל, אבל אנו 

כשנתבונ� כמה הרבה פעל  –מספידי� אותו כדי ללמד לציבור מהו כח היחיד 
  אד� יחיד במש� ימי חייו.  

מחילה בשמי ובש� העדה החרדית שלא כיבדנו אותו כראוי, ואנו  אני מבקש
שולחי� אותו כשליח שלנו לעורר רחמי שמי� למעלה על הגזירות נגד הדת, 

מכיר את המלחמות שיש לנו כא� להעמדת הדת על תילה, והוא הרי יודע ו
והוא יהיה מלי% יושר עלינו שהקב"ה ירח� עלינו ובמהרה ממש יחיש 
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