
 א אסון פטירת הצדיקים

 הקדמה
וכמו , י מאורעות קשים שאירעו בכל העולם"ה עורר את עם ישראל ע"בשנה זו הקב

אמנם כנראה ". אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל.( "יבמות סג)ל "שאמרו רז

ה עורר את "ולכן הקב, שלא שבנו בתשובה כראוי מחמת מה שקרה לאומות העולם

ה יותר קשה מרעידת האדמה שהיתה ישראל במיוחד באסון קשה מאוד שהיא הרב

ואף , ומרעידת האדמה בהאיטי בשנה קודמת שבה נהרגו כרבע מליון איש, השנה ביפן

, והיא אסון פטירת הצדיקים, ל"יותר מכל האסונות והצרות שיש בעם ישראל ר

ותהי יראתם "ו היראת שמים היא רק מלומדה "שאם ח( יג, ישעיה כט)וכמבואר בפסוק 

לכן הנני יוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא ואבדה  –נשים מלומדה אותי מצות א

קשה סילוקם חכמי ישראל כפלים "י "וכתב שם רש". חכמת חכמיו ובינת נבוניו תסתתר

 !".וכל הקללות שבמשנה תורה, כחורבן בית המקדש

וכל שכן שכעת תוך זמן קצר בירח אחד נפטרו , בפטירת צדיק אחד' וזה נאמר אפי

ורבניות , מלבד עוד תלמידי חכמים מופלגים. )זקני הדור ומגדולי ראשי הישיבותמ' ד

ומלבד זקנים וגדולים נוספים , ובעלי חסד ידועים שנפטרו באותה תקופה, חשובות

שבבת  (.ועוד ,ל ראש ישיבת הנגב"שנפטרו בשנה זו כדוגמת הגאון רבי יששכר מאיר זצ

הרי זה אסון שאין כמוהו וכאילו נחרב , ניואחת נסתלק הרבה מחכמת חכמיו ובינת נבו

 .י"פעמים ויותר בימים אלו ה' בית המקדש ד

וביותר שעל דבר זה מפורש בפסוק שהתכלית בכך היא לעורר את עם ישראל 

הצדיק ( "א, נז)' כמו שצווח הנביא ישעי, ל"להבין שגזירה נוראה עומדת על עם ישראל ר

, "אספים באין מבין כי מפני הרעה נאסף הצדיקאבד ואין איש שם על לב ואנשי חסד נ

, צדיק אחד שנפטר הוא כדי לעורר את ישראל מפני הרעה העתידה לבוא' והיינו דאפי

אבל אם עם ישראל אינם (. אם לא ישובו בתשובה, וכדי שהצדיק לא יראה באותה רעה)

, ('וג וכדווסבורים שמיתת צדיקים מכפרת ואין להם מה לדא)שמים על לב להבין את זה 

ה מוסיף לקחת צדיקים ובעלי חסד נוספים כדי שירגישו שזוהי הסיבה "אזי הקב

ם "ז במהר"וכעי, ד"כן פירש שם המצו. )וישובו בתשובה, ל"ר" מפני הרעה"לפטירתם 

 (.ב"מהדו. ק ס"ב

שיש בפטירת כל צדיק צווחה נוראה לעם ישראל לשוב ק "ל ובספה"ומבואר בחז

". אין איש שם על לב"ו "אם ח ,ו יכולה לבוא"ה מפני הרעה שחוהתראה עצומ, בתשובה

ולהבין מהי הצרה , ולכן חובה גדולה מוטלת עלינו להתבונן באסון הנורא שאירע

' ומה ה, ומה הסכנה וההתראה שבכך, בפטירת כל צדיק, הנוראה שאירע לנו באופן אישי

 .אלקינו שואל מעימנו בעת הזאת
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כשהדור נמצא במצב ירוד עד שכבר אינו מבין " :ל"א דסלר זצ"צ רא"ל הגה"וז

הרי מן העצות האחרונות של לימוד הוא לקיחת , שהעונשים באים לעוררו מתרדימתו

ואל נמעט בחומרת דברים . הצדיק מן העולם למען יזדעזע הדור ויתעורר לתשובה

ואין  ,ולשנות את כל דרך חיינו, הסתלקות הצדיק צריכה לזעזע אותנו עד היסוד, אלה

ואם פטירתו לא תשמש לנו מניע , זה רק תוספת מעלה אלא חיוב גמור הוא עבורנו

הגדול הרי ', מי יודע אם חלילה לא יהיה הדבר בעוכרינו וכו, להתעלות ולהתעוררות

ל קשה סילוקם של צדיקים יותר מחורבן "כאמרם ז שבעונשים היא הסתלקות הצדיק

אם כן ודאי שאנו , ומעשינו הם שגרמו, דיקוהרי בעוונותינו נאסף הצ, בית המקדש

 !?ו כהורגי הצדיק"האם אין עלינו לפחד שלא נחשב ח, נתבעים על זה

ו אין אנו מתעוררים "ואם ח, כדי שישובו ויכופרו עוונותיהם" צדיק נתפס בעון הדור"

בבחינת , כ הקרבן הגדול היה לשוא"א, י הסתלקותו לתשובה גמורה ולמעשים פנימיים"ע

ו להיות נתבעים על עצם "כ עלולים אנו ח"וא" וא הכיתי את בניכם מוסר לא לקחולש"

 "הסתלקות הצדיק ללא תועלת

, ש שכתב דגם מאידך גיסא פטירת הצדיק יכולה לשמש כמנוף לחיזוק עצום"ועי

כל דהוה באשכבתיה דרבי מזומן לחיי "וכמו שמצינו באשכבתיה דרבי שיצא בת קול 

ב "הרי עוה, ב"ותמוה איך אדם שאינו ראוי יכול לזכות לפתע לעוה( :כתובות קג" )ב"העוה

ל "ועכצ. ולא במתנת חינם, זה דרגה רוחנית שהאדם צריך לרכוש בעבודתו וכוחות עצמו

מהפיכה ושינוי ערכים כה גדול עד שנהיו , באלו שהיו באשכבתיה, שפטירת רבי חוללה

ד "וכפי שיובא להלן יש גם ס(. 242ג "מכתב מאליהו ח), לאחרים והתעלו למדריגה גבוהה

כ חשוב מאוד לנצל מנוף זה להתעוררות "וע, מיוחד להתעלות בזמן פטירת צדיקים

ובנו הדבר תלוי אם פטירת הצדיקים היתה כקרבן לכפר או , חזקה לתשובה ולהתעלות

 .ו כאבידה לשוא"ח

ויש . ק מה שביארו בענין פטירת הצדיקים"ל ומהספה"ולשם כך ליקטתי מחז

בדברים אלו גם משום קיום מצות הספד שענינו להרגיש מה הפסדנו בפטירת החכם 

.( קח' סנה)' בגמ' כמבו, ויש בדברים אלו גם זכות לעכב את הפורענות, ולעורר לתשובה

ללמדך שהספדן של צדיקים "ימי אבלו של מתושלח ' ה המתין עם המבול ז"שהקב

ה ממתין לראות אולי "א כיון דהקב"הרשוביאר שם המ" מעכבין את הפורענות לבוא

ל נפטר מעט אחר "ל זצ"ויש להתעורר מכך שהגרמי] .י ההספדים"ישובו בתשובה ע

ל נפטר בסיום השבעה של "ח סרנא זצ"והגרי, ל"ד קופלמן זצ"סיום השבעה של הגרי

ימי ' ל אפשר דכיון שלא שבו כראוי אחר כל ז"ל הנ"ולפי דברי חז. ל"ח שטיין זצ"הגר

 [.ילות לכך הוצרכו התעוררויות נוספותאב

יבולע המות לנצח ר ש"ויה, ר שבזכות זה אזכה אף אני לשוב בתשובה שלימה"ויה

 המלקט                                               . אלקים דמעה מעל כל פנים' ומחה ה
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 האסון הנורא בפטירת צדיק .א

 דש וכל הקללות שבתורהאסון פטירת הצדיקים יותר מחורבן בית המק

יען כי ניגש העם הזה בפיו ובשפתיו כיבדוני וליבו רחק ( "יג, ט"פכ)נאמר בישעיה 

לכן הנני מוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא ואבדה חכמת חכמיו ובינת ' ממני וגו

ה "קשה סילוקן של צדיקים לפני הקב( "לז, ר א"איכ)ל "ואמרו על כך חז". נבוניו תסתתר

דאילו בתוכחות . ומחורבן בית המקדש. ממאה תוכחות חסר שתים שבמשנה תורהיותר 

אבל בסילוקן של צדיקים " ותרד פלאים"ובחורבן בית המקדש כתיב " והפלה"כתיב 

 ".'ואבדה חכמת חכמיו וגו"וכל כך למה ". להפליא הפלא ופלא"כתיב 

ם את המשקל אנחנו לא יודעי. הרי לנו הסתכלות חדשה ונוראה על פטירת צדיק

אצלינו לא רק אסון של חורבן בית המקדש נראה כקללה , הנכון של מה שקורה בעולם

אלא גם הקללות העצומות שבתוכחה נראה כחמור יותר מסילוק , הרבה יותר גדולה

כ גילו לנו "ואעפי, ל"הרי כלול שם כל סוגי הצרות והאסונות לכלל ולפרט ר. הצדיקים

ן של צדיקים יותר מהחורבן ויותר מכל הקללות ה קשה סילוק"ל שאצל הקב"חז

 .שבתוכחה

של , ל"או תאונות ר, כשאנחנו שומעים על אסונות של יחידים של מחלות נוראות

וכל שכן בפטירת צדיק עלינו להצטער , אנחנו מצטערים מאוד', יתומים ואלמנות וכדו

אלא בכל , אלולא רק אם הצדיק הוא גדול הדור המפורסם ומלמד לכל עם ישר, מאוד

ונאבד , וכל שכן כעת שהסתלקו מעימנו כמה צדיקים יחד. ח באשר הוא שם"צדיק ות

ובפרט שהם היו זקנים . יותר ויותר מחכמת חכמיו ובינת נבוניו כל שכן שעלינו להצטער

שנה פשיטא שעלינו להצטער  051שקישרו אותנו לחכמה של גדולי הדורות מלפני 

וכאילו ארבע פעמים נחרב בית המקדש , שקרה בעם ישראלמאוד כעל אסון נורא ואיום 

 .ל"בתקופה קצרה ר

 י"קיום הקללה של הסרת המשענת של עמ

הנביא שיהיו בתקופת ' ל הקללות שניבא ישעי"בכל צדיק שנפטר מתקיים בנו ר

ות מסיר מירושלים ומיהודה 'צבק' כי הנה האדון ה( "ג"רפ)ישעיה ' עי. עקבתא דמשיחא

. 'כל משען לחם מים גיבור ואיש מלחמה שופט ונביא וקוסם וזקן וגו משען ומשענה

ונאמר ". ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד' ונתתי נערים שריהם ותעלולים ימשלו בם וגו

כלומר נתנבא עליהם : י"רש)קללות קילל ישעיה את ישראל ' יח.(: חגיגה יד)' על כך בגמ

 (.פורענויות' יח
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ובעלי משנה , אלו בעלי מקרא' משען ומשענה וגו –שעיה את דברי י' ופירשו בגמ

איש מלחמות זה שיודע לישא וליתן , גיבור זה בעל שמועות, ובעלי תלמוד ובעלי אגדה

ירהבו "ולא נתקררה דעתו עד שאמר . "'זקן זה שראוי לישיבה וכו, במלחמתה של תורה

מסימני עקבתא דמשיחא  א דבזה נתקררה דעתו כי הוא"ש במהרש"עיי". )'הנער בזקן וכו

א על מגילת אסתר דככל שקללות אלו מתרבות סימן שמתקרב "ע בגר"וע. חוצפא יסגא

 (.הגאולה

שמעו . ל דרשו משען אלו בעלי מקרא"חז: ל"מ שך זצ"אמר על כך מרן הגרא

! ל"לא צה! לא שטחים, מי הוא המשענת של עם ישראל, הנביא' מה הבין ישעי, רבותי

משען אלו בעלי מקרא יהודים היושבים בבית המדרש והוגים  !לא אומות העולם

ש "ועיי. )כל אלו הם המשענת של עם ישראל' ומשענה אלו בעלי משנה וכו, בחומש

שהמשך הקללה הנוראה היא שאחרי סילוק כל אלו הצדיקים עוד יתהפך המצב וירהבו 

נשים ונערים  אלא, לא כבעבר שתמיד מנהיג הדור היה זקן ונשוא פנים. הנער בזקן

ויבקשו להחדיר , והם יקלקלו את עם ישראל בדרכים חדשות. וריקים ורשעים ישלטו

 (.ל"בהם דעות זרות ונוכריות ר

 ו כאפיקורס"צדיק מועיל לו הוא חהמי שאינו מבין מה 

ישנם כאלו שאינם מבינים מה האסון הגדול עבורם בפטירה של צדיק גדול שגר 

רואים שטעות ' אבל בגמ. קשר אליו ובקושי שמעו ממנושלא היה להם , במקום מרוחק

 .ו נחשב כאפיקורסות"זו ח

' סנה)' במשנה בסנהדרין מבואר שהאפיקורס אין לו חלק לעולם הבא ושאלו בגמ

" לדידהו קרי לדידהו תנו, מאי אהנו לן רבנן"כגון הני דאמרי  –אפיקורס כגון מאן :(: צט

י דהם אפיקורסים כי "ופירש(. כ לומדים לעצמם"סההרי הם , מה מועילים לנו רבנן' פי)

 –אמר ליה אביי האי מגלה פנים בתורה נמי הוא ! "אינם יודעים שהעולם מתקיים עליהם

דזה שאינו מאמין ' פי" )אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי"דכתיב 

ון דמבואר כאן י כי"בפעולת הצדיק על כל העולם הוא גם מגלה פנים בתורה ופירש

י אמר "רנב(. והוא אומר דרבנן לא מהני מידי, בפסוק שהם מהנים לעולם ומקיימים אותו

דאף כאן מבואר שהצדיקים ' פי" )ונשאתי לכל המקום בעבורם"מהכא נמי שמעינן 

ה נושא לכל המקום "מועילים ומהנים לאחרים דאילו היו צדיקים בסדום היה הקב

 !(.בעבורם
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 בד לנואין מבין מה נא

הצדיק אבד ואין איש שם על " -  :ל בהספדו על הסבא מקלם"ירוחם זצ' מדברי ר

כל מה שהצדיק " אין מבין"אם אין שמים על לב הרי זה סימן כי . 'באין מבין וגו' לב וגו

 .וממילא אינו מרגיש שנאבד לו משהו, עשה בעבורו

. וא מגלגל החמהיתכן שאדם לא ידע כלל כי חיותו ה, אנו אומרים תמיד ציור

האם יעלה במחשבתו של האדם בבוקר בהקיצו משנתו להיודע אם השמש יצא על 

הרי הוא , כמו מי שיש לו גן ירק כל שהוא, הלוא רואים אנו שבנגיעה הכי פעוטה? הארץ

באשר זה נוגע לצמיחת הלפת והתרדין , מתעניין כבר בכל יום תמיד בזריחת השמש

כי חסר לו כל הרגש כי גלגל החמה נוגע לו , ב כןומדוע כל אדם אינו חוש, שלו

, והרי האמת היא שכל חיותו של האדם ממש בכל רגע תלויה בזריחת השמש. בפרטות

 –, מיד היה העולם והוא בתוכו חרב, ולו היה איזה קלקול בתנועת השמש, באורו ובחומו

, ל כל העולםאז היה כבר מביט בעיניים אחרות לגמרי ע, לו האדם היה חש ידיעה זו

יוצר " "רוקע הארץ על המים" "ובכל בוקר בהקיצו משנתו היה מברך בלב וכוונה שלימה

וכך גם על הגשם לא ', וכדו" לעושה השמים בתבונה כי לעולם חסדו" "המאורות

 .'מרגישים וכו

 פטירת תלמיד חכם נוגע לכל אחד כאילו קרובו נסתלק

הכל קורעין , חכם שמת הכל קרוביו:( שבת קה)' ואמרו בגמ: ירוחם' וממשיך ר

הענין של קרובים באבילות הוא כיון , "הכל מברין עליו ברחבה, הכל חולצין עליו, עליו

כל , ואצל חכם הענין מבהיל כל כך עד שכולם כקרוביו. שלהם ביחוד נוגע מיתתו של זה

שחלה כ.( קא' סנה)' בגמ' וכנא. כי אמנם לכולם ממש נוגעת הסתלקותו! העולם כולו

טוב אתה לישראל , טוב אתה לישראל מטיפה של גשמים"א נכנסו לבקרו אמרו לו "ר

כולם , ואב ואם, גלגל חמה, טיפה של גשמים -, "ויותר מאב ואם, יותר מגלגל חמה

הם ידעו , הוא עוד גדול הרבה יותר" רבי"וענין , ענינים גדולים שכל החיים תלויים בהם

. כי אמנם בו תלוי כל החיים ממש, א טוב מגלגל חמהוידעו שהו" רבי"את הסוד מהו 

 (.רנ' דעת תורה בראשית עמ. )ל "עכ! ממש לכל יחיד ויחיד" נוגע"והכל כקרוביו כי זה 

 מי יתן לנו תמורתו

ח "ויש להבין הרי ישנם ת, "ח שמת אין לו תמורה"ת( "יא. ר צא"ב)נאמר במדרש 

א יש לו שם "מה כוכבים לכ( "שמות' פ)ר "י המד"וביאר בזה הכתב סופר עפ. נוספים

ס דהכוכבים נצרכים לקיום "ומבאר הכת, "לכך נמשלו לכוכבים, בפני עצמו כך הצדיקים

א יש טבע ופעולה בפני עצמו זה "ולכ, א לבריאה להתקיים"ועמידת העולם שבלעדיהם א
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, ל כוכבאנחנו לא יודעים מה תפקידו של כ. 'זה לחות וזה יובש וכדו, מביא קור וזה חום

וכך הצדיקים מקיימים . שיודע קורא לכל אחד בשמו כפי הראוי לו לפי פעולתו' אבל ה

והשני . זה במה שהוא צדיק, א כפי מעשיו המיוחדים שלו"את העולם ונצרכים לקיימו כ

 (.שצז' מובא דרכי מוסר עמ. )והאחר בכך שהוא בעל מעשים, בחסד

 ר להשיג עומק התורהוקשה יות, נפטר יש ירידה לכל הכלל ח"כשת

קשה סילוקן של צדיקים " :ז"ל בהספדו על מרן הגרי"א קוטלר זצ"מדברי מרן הגר

היינו שסילוקן של צדיקים אינו דבר " ח קללות ויותר מחורבן בית המקדש"יותר מצ

וגם לפשוטי העם שאין להם . אלא לכל ישראל, הנוגע רק לתלמיד חכם ואנשי מעלה

 .שייכות אליו

שכידוע כנסת ישראל , השוכנת בלב התלמיד חכם מועילה לכל ישראל שכן התורה

וכל אחד מישראל הוא כאבר בין , נשמתה הכללית אחת היא ומשותפת לכל ישראל

א יש לו "משום שכ. שאר האיברים ומכאן נובע דין הערבות שכל ישראל ערבים זה לזה

כל ישראל תועלת וכשהיה צדיק וגאון זה שרוי בקרבנו היה ל -. חלק בשל חבירו

ומעתה קשה יותר , וירידה גדולה היא לכלל, וכשנסתלק מאתנו אבדנו כל זה, מתורתו

משנת ".)להפליא את העם הזה הפלא ופלא"ז נאמר "וע. ת לאמיתתם"השגת עומקן של ד

 (. רפז' ד עמ"א ח"ר

קשה סילוק צדיקים מחורבן : ל"ל וז"א קוטלר זצ"ז כתב עוד מרן הגר"וכעי

ומלבד , י התורה בישראל"כי השראת השכינה הוא ע! ד עם הגלות הכרוך בויח, המקדש

ולהמשיך התורה ולהודיע את הדרך אשר , ההשפעה הישירה להרביץ תורה לעם כולו

, צ באמצעות החכמים"עוד זאת שקל יותר להשיג בתומו. ילכו בה והמעשה אשר יעשון

אלא , "ואבדו החכמים"ל "והלא צ" ואבדה חכמת חכמיו"והראיה לכך מלשון הפסוק 

ובפרט בדור זה של שכחת התורה . דקאי על העם כולו שיאבדו מהם חכמת חכמיו

ט כשניכר החסרון בתלמידי חכמים אמיתיים שחכמתם ובינתם ויראתם האירה "ומעש

ל שמאז שנסתלק רבו "א ויינטרויב זצ"וכך אמר הגרי. ה.א(. )ד שא"א ח"משנת ר. )לכלל

 (.וא הרגיש שקשה לו יותר להשיג את עומק התורהל ה"י הוטנר זצ"הגר

 ,מחמת חסרון החכמה .ח נחשב כאילו תלמידיו מתים"בפטירת תדס "חתע ב"וע

עשה לו כדי " וחי"שנאמר . שתלמיד שגלה מגלין רבו עמו( מכות)' וכמו שמצינו בגמ

' הגמ 'וביאר בזה את קו. )ת כמיתה הן חשובים"וחיי בעלי חכמה ומבקשיה בלא ת, שיחיה

כיון שאינם קרוביו אלא זה מיתת ' פי, ד"הכל קרוביו ס, ח שמת הכל קרוביו"דת

 !(.עצמם
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 בפטירת צדיק גוברים הנסיונות

ויש לו כוח , א מאוד"במות הצדיק גובר הסט(: "קיא' דרוש ז עמ)ל היערות דבש "ז

" מותיהן בעודני חן ממרים הייתם אף כי אחרי "ולכן אמר משה , ביותר להסית לאנשים

ולכן במות צדיק צריך , ויותר יש  לו כוח לפתות אנשים, ר ביותר"כי אז מתגבר יצה

 .ר"שיחזק כוחו לעמוד נגד היצה' תשובה ותפילה לה

 נפש הצדיק משפיעה על כל הדור

וכמו . דנפש הצדיק קשורה לנפשות דורו( רכט' דרוש יב עמ)ע ביערות דבש "וע

פעמים  411דכיון שחזר שוב ללמד :( )עירובין נד)ל בעובדא דרב פרידא "שביאר האריז

וכי מה שייכות לדור במעשיו ( ב"את אחד התלמידים יצא בת קול שיזכו דורו לעוה

ל כי נשמת הצדיק עם נשמת דורו הן קשורות "וכתב האריז. הטובים של רבי פרידא

שורים כיון שהם ק', ודביקות בשורש אחד ולכן בפעולות הטובות שלו גם להם ייטיב ה

ובחסרון איברים כולם ' וכו, והסנהדרין הלב. י כגוף אחד"פו דכל עמ' ע שם עמ"וע) -. בו

 (.ועוד שאין השכינה ורוח הקודש שורה בבעל מום, נחסרו כבעלי מומין

 י הצדיקים"השראת השכינה בישראל היא ע

אבות "ל "כדארז, ה משרה שכינתו עליו"כיון דהקב, צדיק קדושתו כבית המקדש"

וקודם בנין המשכן והמקדש השראת השכינה ( יג,י בראשית לה"ערש" )ן הן המרכבהה

י שהתדבקו "ע, ת"ועל ידן יכלו אנשי דורן להתדבק כביכול בהי, היתה על הצדיקים

ל מועד היתה שכינה מצויה הדעד שלא נבנה א( ה חללת"ד. )י שבת נה"וערש. ]בצדיקים

ולכן פטירת הצדיקים היא סילוק . בית המקדשושוב היה כן אחר חורבן [. באהלי צדיקים

 (.שלז' קדוש ישראל עמ)השכינה כחורבן בית המקדש 

אין שבר ומכאוב שגורם הסתלקות השכינה : (ש' דרוש טז עמ)ל היערות דבש "זו

כי צדיק , ובמותו נסתלקה, דכל זמן שהצדיק בדור לא זזה רוח קדשו, כסילוק הצדיקים

וכמו שנאמר ], נשא ותיסע המרכבה אף השכינה תעלהוכאשר ת, הוא מרכבה לשכינה

אלו צדיקים .( חולין צב)ודרשינן " הלך בדרך למרחוק צרור הכסף לקח בידו"

 [.דבהסתלקותם מסתלקת השכינה

וקבלת פני , כי נסתלקה השפעת הברכה, ק"ש דמיתת צדיקים כחורבן ביהמ"ועע

ש "ועיי. כאילו מקבל פני שכינההמקבל פני חכם ( א"ה ה"ירושלמי פ)ל "כאמרם ז. שכינה

שביאר דזה הענין דחייב אדם לקבל פני רבו ברגל דעיקר חיובו הוא בזמן הזה שאין לנו 
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דרוש יב . )ח כדי לזכות לזה"לכן צריך לקבל פני ת, עליה לרגל לקבל בו פני השכינה

 (.רכה' עמ

 יקבע לפי מעשינו כעת גודל האסון שאירע 

ממה שקבעו צום בין על חורבן בית המקדש ובין על למדו .( ה יח"ר)' בגמהנה ו

ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים . "ששניהם שקולים, פטירת גדליה בין אחיקם

א דבעצם היה ראוי שכל יום שמת בו צדיק יקבעו "ש במהרש"ועיי". כשריפת בית אלקינו

בו איזה אלא שאם כן אין לך יום בשנה שלא יהיה בו צום כי מת , אותו לצום לדורות

  .צדיק

. שקולה כחורבן דמיתתןמבואר כאן ' דבגמ, ל אלו"ורבים הקשו בין שני מאמרי חז

ונאמרו בזה הרבה תירוצים , ק"יותר מחורבן ביהמשסילוקן חמור ובמדרש מבואר 

 .וחלקם יסודיים לעבודה כדלהלן

של צדיקים " מיתתן"ד( ל"ל זצ"בהספדו על הגרמי)א תירץ "נ קרליץ שליט"הגר .א

כשכל דמותו ' וסילוקן פי, הוא יותר מהחורבן" סילוקן"אבל , ול כחורבןשק

  . והשפעתו מסתלקת ואין למדין מדרכיו והנהגותיו

אם עם ישראל שב בתשובה מחמת סילוק הצדיקים אזי זהו כמו החורבן  .ב

, (פ תם עוונך בת ציון"במדרש עה' כדאי)שכיפר על עוונותיהם של ישראל 

וממילא הסילוק קשה יותר , בה אזי המיתה לא כיפרהאבל אם אין שבים בתשו

 (.שמה' קדוש ישראל עמ)מחורבן בית המקדש 

ו יותר "הדבר תלוי בנו אם פטירת הצדיקים תהיה חכעת  ,לפי שני ביאורים אלו .ג

ו ונלך נאם נזכור את דמותם מול עיניורק . ק או רק כחורבן"מחורבן ביהמ

 .ק"א יהיה יותר מחורבן ביהמאזי האסון ל ,וגם נשוב בתשובה, בדרכם
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 מפני הרעה נאסף הצדיק. ב
ואנשי ( י"רש –למה נסתלק )הצדיק אבד ואין איש שם על לב "ישעיה הנביא צווח 

כי מפני הרעה נאסף הצדיק ( י"רש –ה לסלקו "מה ראה הקב)חסד נאספים באין מבין 

 [.א ,ישעיה נז( ]י"רש –מפני הרעה העתידה לבוא אל הדור נאסף הצדיק )

צדיק נפטר מן העולם רעה באה לעולם שנאמר :( "סוף סנהדרין קיג)ואמרו בגמרא 

, קודם שתבוא  הרעה הצדיק נאסף" מפני הרעה"י "ופירש. מפני הרעה נאסף הצדיק

 ".מכלל דכיון שמת הרעה באה

ואינה , אין פורענות באה לעולם אלא בזמן שהרשעים בעולם.( "ק ס"ב)ובגמרא 

: תני רב יוסף: ועוד שם –' כי תצא אש וגו: צדיקים תחילה שנאמרמתחלת אלא מן ה

ולא עוד אלא שמתחיל מן , כיון שניתן רשות למשחית אינו מבחין בין צדיקים לרשעים

בכי רב יוסף כולי האי נמי לאין הם , "והכרתי ממך צדיק ורשע: "'הצדיקים תחילה שנא

דרב יוסף ' פי". )פני הרעה נאסף הצדיקדכתיב כי מ. ל אביי טיבותא הוא לגביהו"א. דומין

אמר לו אביי . בכה וכי להבל חשובים הצדיקים עד כדי כך שהם הקודמים לפורענות

 (.שטובה היא להם כדי שלא יראו ברעה העתידה לבוא

 ל "מתים צדיקים נוספים ר, כשלא מתעוררים מפטירת צדיק אחד

הפסוק הוא שאם הצדיק  דכוונת, במצודת דוד שפירש דבר נוראבישעיה ש "ועיי

כדי לא לראות את )נאבד מן העולם ואין איש שם על לב להבין שמפני הרעה הוא נפטר 

גם הרבה אנשי  מותואזי מחמת זה י ,הם לא שבו בתשובה לכןו (הרעה המועתדת לבוא

וגם כדי שאותם )כדי שירגישו שזוהי הסיבה כשרואים שכמה צדיקים נפטרים  ,חסד

 (.ל"לא יראו ברעה רהצדיקים הנוספים 

דאפשר דכוונת הכתוב היא דהצדיק ( ב"במהדו. ק ס"ב)ם "כעין זה כתב גם המהרו

מפני הרעה נאסף "אבד ולאחריו גם אנשי חסד נאספים כשאין מבין מה הפירוש 

ולכן אינם שמים לב , דאנשים סבורים שהצדיק נפטר כדי לכפר על הרעה, "הצדיק

אבל הפירוש האמיתי הוא שזה רק מתחיל , רעהלהרהר ולעשות תשובה למנוע את ה

כ גם אנשי חסד "ו נאספים אח"ואם לאו אז ח, ואם יעשו תשובה יתבטל הרעה, בצדיק

 !כדי שיחזרו בתשובה, כדי להראות שלא נתבטלה הרעה
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 נשאריםטוב לסימן אינו ה מלקט את הצדיקים "כשהקב

" דודי", "ם וללקוט שושניםדודי ירד לגנו לרעות בגני( "ב,א, ר ו"שהש)ל המדרש "ז

אלו " לרעות בגנים", אלו ישראל, "לערוגות הבושם", זה העולם –" ירד לגנו"ה "זה הקב

 ".לסלק את הצדיקים שבישראל" וללקוט שושנים", בתי כנסיות ובתי מדרשות

, ב היורד לגינתו"הרי הנוהג שבעולם הוא שבעה :ל"מ שך זצ"אמר על כך מרן הגרא

ומשאיר את הצמחים והפרחים , ומנכש את הפסולת, עשבים הרעיםמלקט מתוכה את ה

ב יורד ועוקר מהגינה דווקא את הפרחים היפים את "ואם רואים שבעה, הטובים והיפים

הרי זה סימן שכל הגינה מקולקלת כולה ואין מנוס מלעקור את הצמחים , השושנים

ואם הדברים (.  ר' ד עמ"קס וח' ג עמ"מכתבים ומאמרים ח)הטובים כדי להצילם 

ה מלקט כמה "כל שכן כשרואים להדיא שהקב, אמורים גם כשנלקט רק שושנה אחת

 .י"ו מה מצב השדה ה"שושנים מכל קצוות תבל אפשר להבין ח

משל למלך שהיה לו פרדס ונטע בו ( "ג, א, ו)וכעין זה מצינו שם עוד במדרש 

בזמן שלא היה בנו . 'בנו וכו ומסרו ביד. ושל רימונים, ושל תפוחים, שורות של אגוזים

כך בזמן שאין , היה המלך רואה איזה נטיעה יפה בתוך הפרדס ועוקרה, עושה רצונו

, רואה איזה צדיק וישר וכשר וירא שמים יש בהם, ה"ישראל עושין רצונו של הקב

 .ל"עכ, "ומסלקו מתוכן

" ויחרדו ויצא ליבם"שבטים מציאה מצאו וכתיב בהם ( "ה,א, ר ו"שהש)מדרש ' ועי

שהדמיון הוא שהחרדה " יפה קול"ופירש שם ב" כ"סימון עאכו' אנו שאיבדנו את ר

ו תבוא "ופורענות ח" כי מפני הרעה נאסף הצדיק"מפטירת הצדיק הוא כי רע הוא לעולם 

ע לתלמידיו התקינו "שמואל אמר ר' ש ור"כשנהרג ר"וכדאיתא במכילתא , כ"לעולם אח

 "!עצמכם לפורענות

 תין לראות אם יתעוררו מההספדיםה ממ"הקב

"(. אנכי ממטיר על הארץ כי לימים עוד שבעה"ה לנוח "לפני המבול אמר הקב

אמר רב אלו ימי אבילות של , מה טיבם של שבעת הימים.( "קח' סנה)' בגמ וופירש

א "ש במהרש"ועיי. ללמדך שהספדן של צדיקים מעכבין את הפורענות לבואמתושלח 

, ה ממתין לראות אולי יחזרו בתשובה בהספידו של צדיק"ן שהקבדטעם הדבר הוא כיו

 .כשיבינו שאין עוד מי שיגן עליהם
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אמרי , אחד מן החבורה שמת תדאג כל החבורה כולה  .(שבת קו)ל "וכבר אמרו חז

דמת גדול יש לדאוג הואיל ושלטה מידת  –י "פירש. )לה דמת גדול ואמרי לה דמת קטן

כ לכאורה "וא(. לה דמת קטן כיון שבקללה מתחילין מן הקטןואמרי  . הדין בראש הבית

ד "ד גדול ובין למ"בין למ. ע תדאג כל בני החבורה"בפטירת צדיקים וגדולי ישראל לכו

 .(.ק ס"ב)' בגמ' כמבו, קטן שהרי בצדיקים הפורענות מתחילה בהם

 ל פחדו מאוד כשראו שצדיקים נפטרים"חז

ל "ר בחזמסופו, ל"ם יש בכך סימן נורא רצדיקים שנפטריכמה ובפרט כשרואים 

כשנהרגו רבי שמעון ורבי ישמעאל באתה (: ח"מסכת שמחות ובמכילתא משפטים פי)

אחינו : עמדו וחגרו מתניהם שק וקרעו בגדיהם ואמרו, ב"ע ואצל ריב"השמועה אצל ר

תחילה לא , שאילו טובה היתה עתידה לבוא לעולם, ישראל התקינו עצמכם לפורענות

ועכשיו גלוי היה לפני מי שאמר והיה העולם שסוף , י"ש ור"מקבלים אלא ר היו

הצדיק "ולפיכך נסתלקו מן העולם לקיים מה שנאמר פורענות גדול עתיד לבוא לעולם 

אמרו לא עברו ימים עד שבא בולמוס ועירבב  –" כי מפני הרעה נאסף הצדיק' אבד וגו

 .'ביהודה וכומכאן ועד יב חודש פסקו בולאות ש, את העולם

ב ואצל רבי חנינא בן "ע בקיסרי באתה שמועה אצל ריב"וכשנהרג ר -עוד שם  

אחינו שמעונו לא : ואמרו, תרדיון עמדו וחגרו שקים את מתניהם וקרעו את בגדיהם

' שנא. ע אלא למופת"לא נהרג ר, ע על הגזל ולא על שלא עמל בתורה בכל כוחו"נהרג ר

כאן ועד ימים מועטים לא ימצא מקום בארץ ישראל שלא מ". והיה יחזקאל לכם למופת"

שם ' ופי" ]חודש עד שנתקיים להם מה שאמרו' לא באו יב –. יהיו העם מושלכים בו

וכשם שהיה ביחזקאל . לאות ולסימן שיבוא גזירות קשות ורעות –למופת : הנחלת יעקב

כדי " תבכה הנני לוקח ממך מחמד עיניך במגיפה ולא תספוד ולא"ה אמר לו "שהקב

 .[ל"להיות למופת לשאר העם שיעשו כן בגלות ר

א ללמוד "כ א"וא. ובאופן אכזרי, בשני מעשים אלו מדובר בצדיקים שנהרגו. ה.א)

ב במעשה "ע וריב"מ הרי הסברא שאמרו ר"אבל מ, מכאן לצדיקים שנפטרים על מיטתם

ש סימן לא טוב משמע דבכל פטירת צדיק י' וגם בגמ, הראשון שייך לכל פטירת צדיק

 (.ל"ואכמ, ל"ר
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 מעשים שונים במשך הדורות

ואז פסקה הנבואה . וכן מצינו שהנביאים חגי זכריה ומלאכי נפטרו בשנה אחת

סדר עולם . )החלה מלכות יון בעולם( ויש גורסים באותו יום)ובאותה שנה . מישראל

את שלשת הרועים ואכחיד ( "ח, זכריה יא)ויש שפירשו שעל זה רמז הנביא  .(ז"זוטא ספ

 ".בירח אחד

ל "ל ורבי ברוך בער זצ"ש שקאפ זצ"שמרנן הגר ,וידוע שכך היה גם לפני השואה

א אמר "ומפורסם שמרן החזו .ומיד לאחר מכן החלה השואה, נפטרו בהפרש של שבוע

ל שהיה בפטירתם "ל י"ולהנ. על כך שכל זמן שהם היו בחיים עמל התורה שלהם הגינה

, וכדי שיעוררו לתשובה, כדי שלא יראו ברעה" ני הרעה נאסף הצדיקמפ"גם אזהרה של 

 .ל"וכיון שלא נתעוררו כראוי נענשו ר

שהרי אפילו , כי כעת חובה כפולה ומכופלת עלינו לשוב בתשובה, על פי זה ברור

אבל כל שכן כשכמה , בצדיק אחד שנפטר צריך מיד להבין כי מפני הרעה נאסף

שהענין בזה להראות ( ם"ד והמהר"לפי פירוש המצו)סוק נפטרים אזי מפורש כאן בפ

ו עדיין בסכנה לבוא אם לא ישובו "ושהעונש ח, שפטירתם לא כיפרה. שירגישו בחוש

, ובפרט שכעת ראינו שנפטרו צדיקים שהם עצמם גם היו בעלי חסד מופלגים. בתשובה

ים בפטירת וכמו שאמר אחד המספיד. ]בשיא ההטבה לבריות בכלל ולתלמידיהם בפרט

וביותר ([. קדוש ישראל)ל שבו נתקיים גם צדיק אבד וגם אנשי חסד נאספו "ס זצ"הגרי

הרי פטירתם . ל"שבשבועות אלו נפטרו גם נשים צדקניות וגם בעלי חסד ידועים ר

 .ל"ומתרה בנו מפני הענש ר, צווחת לנו לשוב בתשובה

 הסכנה לעולם בפטירת הצדיקים 

שהעולם :( "קידושין מ)' כמפורש בגמ. ולם לפי רובוה דן את כל הע"ידוע שהקב

ם מוסיף על כך שגם כל מדינה נידונית "וברמב. והיחיד נידון אחר רובו, נידון אחר רובו

אדם שעוונותיו מרובין על זכויותיו מיד הוא מת (: "ב"ג מתשובה ה"פ)ל "וז, לפי רובה

". זעקת סדום ועמורה כי רבה" 'וכן מדינה שעוונותיה מרובין מיד היא אובדת שנא', וכו

כי רבה רעת ' וירא ה"' וכן כל העולם כולו אם היו עוונותיהן מרובין מיד הן נשחתין שנא

יש זכות שהיא . ושיקול זה אינו לפי מנין הזכויות והעוונות אלא לפי גודלן". האדם בארץ

ל 'ק"א בדעתו של ואין שוקלין אל, ויש עוון שהוא כנגד כמה זכויות' כנגד כמה עוונות וכו

 ".דעות
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שהרי אנו , לפי זה פשוט שבכל פטירת צדיק וצדקנית עלינו להיות בפחד גדול

ואף . כמו שלא היה מעולם, ל"יודעים מה מצב העולם בשחיתות כפירה וטומאה ר

ואפשר שאין אנו נענשים , שמסתבר שמאז מתן תורה יש חשבון נפרד לעם ישראל

כל ישראל ערבים זה "חטאי היהודים עצמם שבהם  אלא רק לפי, בעונש חטאי העולם

שהרי אנו יודעים שרובם הגדול אינם , מ גם בתוך עם ישראל הפחד עצום"מ, "לזה

כ עלינו לפחד מאוד על המשקל הכולל שכף הזכות יטה "וא, שומרי תורה ומצוות

 .ויכריע

צ "בתומושנות עמל ויגיעה  016ל עם "והנה עד עתה היה לנו את אלו זקני הדור זצ

המצוות של כמות האפילו . 'שנים של הגדולים הנוספים וכו 97-98ועוד . במסירות נפש

, וכל שכן שאיכות המצוות היתה בלי לשער, לבד ודאי הוסיף משקל עצום לכף הזכויות

ויכול להיות שמצוה אחת של צדיק . ה יודע לשקלם"ם שרק הקב"וכפי שכתב הרמב

וכגון לימוד התורה , ם אחרים שיעשו את אותה המצוהתהיה שקולה יותר ממליון יהודי

ר פוגם את פיו עד שכל דברי התורה והתפילה שלו "הרי כל מי שמדבר לה, ותפילה

וכך גם שאר עבירות פוגמות מאוד ממעלת כל מצוה שהאדם , ל"ערכם מועט מאוד ר

שער את וכל גופו משכן לשכינה ולתורה אין ל, כ צדיק שפיו וגופו קדושים"וא, עושה

 .גודל משקל מצוותיו

וממילא פשוט מאוד שבמצבינו כעת עלינו לפחד מאוד על משקל הזכויות הכולל 

שהרי בכל פטירת צדיק שוב אין מצוותיו נמנים בתוך מאזניים של אלו , של עם ישראל

עלינו לפחד , קטן או גדול, כ בכל פטירה נוספת של צדיק או צדקנית"וא. שכאן בחיים

 .ל מתרבות בלי הרף"ומאידך העוונות ר, ות מתמעט ומתמעטשמשקל הזכוי

 צדיקים מגינים גם על דור שחייב כליה

וביותר שמצינו שצדיקים יכולים להגן על העיר ועל כל הדור בו הם נמצאים אפילו 

ונשאתי לכל "ה שאם יהיו צדיקים בסדום "ה לאאע"כמו שאמר הקב, אם רובם עוונות

ביקש .( "קג' סנה)' וכן מצינו בגמ(. ל"ב וי"ג מתשובה ה"פ מ"לח' ועי" )המקום בעבורם

נסתכל בצדקיהו , ה להחזיר את העולם לתוהו ובוהו בשביל דורו של צדקיהו"הקב

צדיקים דם "בהספדו על המלביל "זצחיים ברלין  ר"וכבר אמר בזה הג ".ונתקררה דעתו

כך בזמן שיש צדיקים ו, צ בדיקה"וכשכלה עיניה יפות כל גופה א, נקראים עיני העדה

 (.יז' נשמת חיים עמ. )כ על הדור"ה מדקדק כ"בדור אין הקב

כ נתעכב פורענותם "אעפי, י שכבר נגזר דינם לכליה"וכן מצאנו בדור המבול שאעפ

 .(קח' סנה)כל זמן שמתושלח הצדיק היה חי 
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מ הצדיקים יכלו להגן "שאף שנגזר החורבן מ, וכך מצינו קודם חורבן בית המקדש

ז ביקש מאספסיינוס "שריב( לא, ר א"איכ)וכמסופר במדרש . לעכב את הפורענותו

וכי "שאל אותו אספסינוס , ז מפניו"וכשהגיע רבי צדוק קם ריב, להציל את רבי צדוק

אפילו אם , חייך אם היה עוד אחד כמוהו: ז"השיב לו ריב? "מפני זקן כחוש זה אתה קם

שאל אותו אספסינוס  .כול לכבוש את ירושליםלא היית י, היו עמך כפול חיילים בצבא

הרי לנו  -. ז שאוכל פרי קטן ולומד עליו מאה פרקים"במה כוחו של רבי צדוק השיב ריב

צדוק לבדו ' ואפשר שגם ר. ]כמה גדול כוח של כל צדיק נוסף להגן מפני הפורענות

שהרי , הצליח לעכב את החורבן בארבעים שנה מחמת תעניותיו ותפילותיו שלא יחרב

' ע: יומא לט' כמסופר בגמ, שנה קודם' הוא התחיל להתענות כשראה סימנים לחורבן מ

 [.צמח דוד

 א המודעי הגן על ביתר שלא יחרב"ר

ומצינו שאפילו לכותים היה פשוט שצדיק אחד בתפילותיו יכול שמור על כל 

וחצי שקודם לחורבן ביתר במשך שלוש ( ה"ד ה"תענית פ) כמסופר בירושלמי .העיר

כיון שרבי אלעזר המודעי היה יושב , שנים הקיף אדרינוס את ביתר ולא הצליח לכובשו

רצה ". רבון העולמים אל תשב בדין היום"על השק ועל האפר ומתפלל בכל יום 

אמר לו כותי אחד אל תשוב כי אני יודע מה לעשות כדי , אדריינוס לחזור למקומו

ואז , א המודעי"וגרם שבן כוזיבא יהרוג את רש המעשה שהלך הכותי "ועי, שיפלו בידך

מיד נלכדה ביתר " א המודעי זרוען של ישראל ועין ימינם"הרגת את ר"יצא בת קול 

 .ונהרג בן כוזיבא

כמה היו מתפללים , ל"על חלק מגדולים אלו שנפטרו זצ שמעו לכל הפחותכולם 

באותם התפילות  רי גםה, מלבד זהו. ובוכים בכל יום על עם ישראל בגשמיות וברוחניות

,  י שכל עם ישראל מתפלל את אותם הדברים"אעפ, ע על עם ישראל"הקבועות בשמו

כל מי שיש לו חולה ( "ב"ב)' וכמו שמצינו בגמ .ודאי שתפילותיהם היו מקובלות יותר

י שכן המנהג בצרפת "וכתב שם הנימוק" בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים

הרי שיש כוח מיוחד . ביתו הולך לרב התופס ישיבה שיברכנושמי שיש לו חולה ב

ע "וע. )ל יעצו לילך לבקש מהם שיתפללו"לתפילות של חכם וראש ישיבה עד שחז

 .(.תענית ט
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 תלמידי חכמים הם הנטורי קרתא האמיתיים

, ח הם הנטורי קרתא האמיתיים"שת( ר"ריש איכ)מדרש ' עי :ח מגינים על הדור"ת

.( פסחים פז)' ובגמ(. ולא החיילים העומדים שם לשמור, ם על העירדהם השומרי' פי)

י "ופירש, ח"ושדי כמגדלות אלו ת, זו תורה –אני חומה " אני חומה ושדי כמגדלות"

ויתירה מזו  (.כמגדל של שומרים המגן על העיר' פי)שמגינים על הדור  –כמגדלות 

 :(.צט' סנה)כולו   כל העוסק בתורה לשמה מגין על כל העולם": 'מבואר בגמ

גם צדיקים שאינם יכולים לעסוק בתורה מחמת  :יסורי הצדיקים מגן על כל הדור

' כולהו שני יסורי דר.( "מ פה"ב)כמו שמצינו , מ בזה גופא הם מגינים על הדור"יסורים מ

, "כולהו שני יסורי דרבי לא איצטריך עלמא למיטרא, אלעזר לא שכיב איניש בלא זמניה

ר שמעון "א ב"דכל שני דהוי ניים ר:( מ פד"ב)כדמצינו . א מגן על כל בני עירווביותר הו

 .בעיליתיה לא סליק חיה רעה למתיהו

דכל העולם כולו ניזונין בזכות :( יז)ברכות ' ע :צדיקים מפרנסים את העולם

. ובכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת כל העולם כולו ניזונין בשביל חנינא בני. הצדיקים

ח "ד אלא בשביל כל ת"ל דאין הכוונה דווקא לאותו רחב"מ שך זצ"ז מרן הגרא"ואמר ע]

, בכל דור עליהם מתקיים העולם, יפתח בדורו כשמואל בדורו, שבדורו לפי מדריגתו

. חגיגה יד' וע. ה.א. קפח' ד עמ"מ ח"מו. )דברים העולם עומד' וכמפורש במשנה על ג

 (.ל"ב וי"וצ

אלו הן משה אהרון , פרנסים טובים עמדו לישראל' ג(: .תענית ט)וכן מצינו 

מתה מרים נסתלק הבאר . ואלו הן באר וענן ומן ,מתנות טובות ניתנו על ידם' וג, ומרים

וכסבור הכנעני שנתנה לו רשות להלחם בישראל , מת אהרון נסתלקו ענני הכבוד', וכו

תיים להביא מים ומזון הרי שהצדיקים הם הפרנסים האמי. מת משה נסתלקו כולן' וכו

 . ולהגן עליהם, לישראל
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 מיתת צדיקים מכפרת. ג
" כי מפני הרעה נאסף הצדיק"נתבאר לעיל כי מיתת צדיקים יש בה התראה נוראה 

אמנם . וכדי שאם לא יתעוררו לא יראה הצדיק את הרע, כדי לעורר את העם לתשובה

כ לכאורה "וא, יקים מכפרתל בכמה מקומות שמיתת צד"ב שהרי מצינו בחז"לכאורה צ

ועל כך שעם ישראל היו בסכנה , אף שהפטירה אמורה לצער מאוד על האסון שקרה

ס לאחר מכן לכאורה שוב אין להם לדאוג שהרי "אבל סו, גדולה מחמת חטאיהם

 .זו' לשם כך חובה עלינו לברר היטב סוגי, נתכפרו עוונותיהם

תת מרים לפרשת פרה אדומה לומר ר אמי למה נסמכה מי"א.( ק כח"מו)' ל הגמ"ז

ר אלעזר למה נסמכה "א, לך מה פרה אדומה מכפרת אף מיתתן של צדיקים מכפרת

, מיתת אהרון לבגדי כהונה מה בגדי כהונה מכפרים אף מיתתן של צדיקים מכפרת

כדאמרינן במדרש משל לבן , דפרה אדומה מכפרת על מעשה העגל' ופירשו שם התוס]

. ן של מלך אומר המלך תבוא אימו ותקנח צואת בנההמשפחה שטינף פלטרי

' ובגדי כהונה מכפרים כמבואר בגמ(. א פירש כיון דחטאת קריה רחמנא"ובמהרש)

דאלמלא בגדי כהונה לא נשתייר משונאיהן של ישראל שריד :( יומא עב' ועי: זבחים פח)

 .יר המשתלחדמיתת צדיק מכפר כשע. ע יומא מב"וע(. ח"ר, כיון שהם מכפרים), ופליט

בניסן מתו בניו של אהרון ולמה מזכיר ' בא: "מצינו בזה עוד( כ"ר ספ"ויק)ש "ובמדר

. פ מכפר כך מיתתן של צדיקים מכפרת"אלא מלמד שכשם שיוהכ, פ"מיתתן ביוהכ

ומנין שמיתתן של צדיקים , "כי ביום הזה יכפר עליכם"' פ מכפר שנא"ומנין שיוהכ

 ".ויעתר אלקים לארץ אחרי כן"וכתיב " שאול ויקרבו את עצמות"מכפרת דכתיב 

ה "אמר הקב" :(ילקוט לך לך עו)מדרש ב: פטירת צדיקיםל ל ע"עוד מצינו בחז

לאברהם אבינו בשעה שבניך באים לידי עבירות ומעשים רעים אני רואה צדיק אחד 

 ".שהוא יכול לומר למידת הדין די ואני נוטלו ומכפר עליהם

מבואר דהמשכן היה המשכון על עבירות עם ( עומדים פ עצי שיטים"עה)ובמדרש 

על שם שהיה , מהו למשכן: "ל"וז, י"ומאז החורבן הצדיקים הם המשכון על עמ, ישראל

אמר , שאם נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה יהא מתמשכן עליהם, עומד למשכון

? עליהן ומה תהא, והלא עתידים שלא יהיו להם לא משכן ולא מקדש: ה"משה לפני הקב

ה אני נוטל מהם צדיק אחד וממשכנו בעדם ומכפר אני עליהם על כל "אמר הקב

א צריך לדאוג שמא "ולפי זה כאו" -".ויהרוג כל מחמדי עיין"וכך הוא אומר , עוונותיהם

 (.שמב' קדוש ישראל עמ" )הוא היה הגורם למיתת הצדיק
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 מיתת צדיקים מכפרת רק עם תשובה

ו בזה כל המפרשים דמיתת הצדיקים מכפרת היינו מנם דבר ברור ופשוט כתבא

דאז הצדיק שנפטר הוא כקרבן שהביאו עם ישראל לכפר , כששבו בתשובה מחמת זה

ויש לכך את כל המעלה העצומה של פרה אדומה ושעיר המשתלח המועיל , עליהם

פ הוא יום סליחה "וכמו שיוהכ. לכפר מאוד מאוד הרבה יותר ממה שפועל תשובה לבד

כך גם פטירת הצדיק כשעם , ה מקבל תשובת עם ישראל ומכפר עליהם"ה שהקבוכפר

ויש להם סייעתא דשמיא עצומה , ה מקבלם ומכפר עליהם"ישראל שבים בתשובה הקב

, ו"אבל בלי תשובה אזי אדרבה לא רק שאינו מכפר אלא נענשים על כך ח, לכך

 .1וכמבואר כאן בהערה

 .א
1

דזהו ' ם פי"והמהר, ל דאין איש שם על לב דמפני הרעה נאסף הצדיק"כן מוכח מהפסוק הנ

ל אחד הגדולים בהספדו על "וז, גופא הטעות כי סבורים שהוא מכפר ואינם שבים בתשובה

באמרם אם ', ז לשוב אל ה"מיתת צדיקים מכפרת רק אם מתעוררים העם עי: "ל"ס זצ"הגרי

אבל אם אין איש , .(ק כה"מו' כמו שעוררו בגמ" )שלהבת מה יענו אזובי הקיר בארזים נפלה

ו "ואדרבה אם ח. אזי אין מיתת הצדיקים ואנשי החסד מכפרת על הדור' שם על לב לשוב לה

' קדוש ישראל עמ. )ו על העולם"ו לדור שעתידה רעה גדולה לבוא ח"לא ישובו הוא סימן רע ח

 (.רסז

פ אינו מכפר אלא לשבים "דכשם שיוהכ, פ"הא דמיתתו מכפרת כיוהכוכן הוכיחו הספרים מ .ב

כך מיתת צדיקים אינה מכפרת אלא למתחממים ומתעוררים על ידי מיתתם , (ל כרבנן"כדקי)

 (.ועוד, שם)לשוב על עוונותיהם 

הרי קרבן מכפר רק עם התשובה וכך מיתת צדיקים , וכן מהא דמכפר כקרבן ושעיר לעזאזל .ג

עיקר הכבוד למת הוא (: רכז' דרוש יב עמ)ל היערות דבש "וז. תשובהמכפרת רק עם ה

, ואין קרבן בלי וידוי ועזיבת החטא, כי נודע דמיתת צדיקים מכפרת כקרבן, בהרהור תשובה

ולכן במיתת צדיקים צריך וידוי פה ועזיבת חטאים בחרטה , זבח רשעים תועבה, כי לולי כן

ל דהדבר "א כתב היערות דבש די"אמנם במקו. ]ל"עכ ואז יכופר עוון ישראל, גמורה וחלוטה

וזה חוק כמו , הכפרה היא אפילו ללא תשובה, ד דמכפר כפרה אדומה"ולמא, תלוי בשיטות

 [. בטהרת אפר פרה

: ו שם"ל המהרז"וז. וכן נראה גם במקור של המדרש דהמיתה מכפרת ממה שמצינו בשאול .ד

. כבוד והספד לכך נעתר להם האלקיםוהביא ראיה משאול שמפורש שם שעל שנהגו בו "

ה  שגמלו לו חסד כל "כיון שראה הקב: ל"ז וז"א פ"וכמסופר כל ענין פטירתו בפרקי דר

שעיקר הטעם שמיתת צדיקים מכפרת הוא  –ישראל מיד נתמלא רחמים ונתן מטר על הארץ 

עוד ואם לא יעשו כן לא די שאינו מכפר אלא , בעבור ההספד והכבוד שנוהגים בקבורתו
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אבל תנאי , זו מידת רחמים, קים מכפרתמיתת צדי"ל "מ שך זצ"ל מרן הגרא"וז

אל נתנחם . ל הבינו"ש כפי שחז"אם אנו מתבוננים ומתחזקים בתורה ויר, קודם למעשה

כי הלא אבד , אסור לנו להסיח דעת מן האבידה, בזה שמיתתם של צדיקים מכפרת

 (.קפה' ד עמ"מ ח"מו)חסיד מן הארץ 

מן ברור שלא נתכפר בזה הרי זה סי, ובמיוחד כשרואים שנפטרו כמה צדיקים

ם "כביאור המהר. )ולכך גם נפטרו צדיקים נוספים. ושעדיין לא שבו בתשובה. י"לעמ

ואם כשמת צדיק , צדיק נתפס בעוון הדור"ל "ס זצ"ז אמרו בהספד על הגרי"וכעי( ד"ומצו

, ה נוטל ממנו עוד צדיק"אחד אנשי הדור ישימו אל ליבם ועושים תשובה אזי אין הקב

הפלא ופלא ונוטל ' אך כשאין הדור עושין תשובה אזי מפליא ה, כפרה על עוונםומיתתו 

 (. שב' קדוש ישראל עמ)ממנו עוד צדיק 

דאם . ל אומר סימן נוסף אם הפטירה היתה לכפר או מפני הרעה"ח ברלין זצ"והגר

, אלא צדיקים אחרים המתבודדים, ח ממנהיגי הדור"זה כדי לכפר לא נפטרים ת

 (.לב' נשמת חיים עמ. )ל"כ הוא מפני הרעה ר"נהיגי הדור עוכשנפטרים מ

 מיתת צדיק מכפרת עם דמעות

כי אמנם מיתת צדיקים מכפרת כקרבנות אבל כל , ל אמר"ר חיים ברלין זצ"הג

ומצינו . ה.א]ח הם הדמעות שבוכים על פטירתו "ונסכי קרבן הת. קרבן טעון נסכים

א שם דהיינו "ובמהרש" עות כמעיין של שיתיןומורידין דמ.( "עירובין יט)' ז בגמ"כעי

כ "יכול לבכות אח, ש דגם מי שלא בכה ביום הפטירה"ועיי[. כנסכים הבאים על הקרבן

אמנם . כשם שאדם מקריב קרבנו היום ונסכיו אפילו אחר כמה ימים, ויעלה לו כנסכים

ם ואפילו כשיש ג, כשם שקרבן מכפר עם התשובה כך גם הקרבן של מיתת צדיקים

ועיקר התשובה הוא קבלה להבא לעזוב , דמעות שהם כנסכים אין זה מכפר בלי תשובה

ל דהמוריד דמעות על אדם "וביאר שם דעל כן אמרו רז. דרכו ומחשבותיו ותחבולותיו

היינו לראות אם הדמעות הועילו :( שבת קה. )ה סופרן ומניחן בבית גנזיו"כשר הקב

 (.לח' נשמת חיים עמ. )לאו או( ויעלו לו כקרבן ונסכים)לתשובה 

ועיקר ההספד והכבוד למת :(. שבת קה)כ ביהושע שגעש עליהם ההר להורגן "כמש. נענשים

 (.דלעיל והובא ביתר אריכות להלן)כ היערות דבש "כש, הוא מה שמתעוררים לתשובה
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מה צריך להתעורר ולהתחזק בכל   .ד
 ?פטירת צדיקים

הנה באופן כללי ברור שצריך להתנער מעפר ולהתעורר בהתעוררות עצומה וזעזוע 

ל "אבל חז. אשר גם אם לא השכלנו להבין את חומרת הענין. עמוק מכל פטירת צדיק

נו להיות בסערת רוח וברגשת לב כ עלי"וא. גילו לנו שזה לפחות כחורבן בית המקדש

ולוקח , ה מתרחק מאיתנו"כשהקב, י אחר חורבן בית המקדש"נוראה כמו שהרגישו עמ

וממילא צריך לצאת מכך עבודה עצומה של תשובה עמוקה . שכינתו ורוח קדשו מעימנו

להתבונן על כל עבודתנו . ומקיפה ושל חשבון הנפש חזק היורד ונוקב עד עומק השיתין

על קיום התורה . על ידיעת התורה, על עסק התורה בכמות ובאיכות, בפרטבכלל ו

 .'וכל מצוות בין אדם לחבירו וכדו, ש"על יר, על עבודת התפילה והברכות, והמצוות

 . וכמו שהאריך בזה המכתב מאליהו שהובא לעיל בהקדמה

רר ושנתעו". מפני הרעה נאסף הצדיק"בכך התראה נוראה על העתיד עלינו לראות ו

אבל , וגם אם את אחרים אין ביכולתנו להציל! ו לא תבוא הרעה"ונשוב בתשובה שח

 .לפחות את נפשנו ובני ביתנו נציל

י "מלבד זה עלינו להרגיש שהמשקל בשמים השוקל את המצוות והעוונות של עמ

כי חסרו הרבה צדיקים וממילא עלינו לחטוף . ו לא יהיה רובו עוונות"בסכנה נוראה שח

וכן . ובעיקר עסק התורה בעמל וביגיעה ובקדושה וכבוד כראוי שהוא כנגד כולם מצוות

 [.ואחד הצורות למחוק עוונות הוא שנשוב בתשובה על עוונותינו. ]לברוח מהעוונות

 :ק שיש להתעורר בכל פטירת צדיק"להלן מספר נקודות שנתבארו בספה

 ביםוהיא עונש לסוב במקרהחיוב האמונה שכל פטירה איננה . א

בבוא אל האדם עונש מקרה מות : "בטעם מצות אבילות( רסג)ל ספר החינוך "ז

תחייבנו התורה לעשות מעשים אשר יעוררוהו לקבוע מחשבתו על ' באחד מקרוביו וכו

. ואז ידע ויתבונן בנפשו כי עוונותיו גרמו לו להגיע אליו הצער ההוא. הצער שהגיע אליו

וזאת הוא אמונתנו  השלימה , ש כי אם מצד החטאיםלא יענה מליבו ויגה בני אי' כי ה

ובתת האדם אל ליבו ענין זה במעשה האבילות ישית . אנחנו בעלי דת יהודית יקרה

והמתחכמים הכופרים ישיתו און בליבם . דעתו לעשות תשובה ויכשיר מעשיו כפי כוחו

אדם ויחשבו במחשבותם הרעים כי מקרה ה, הרע ויתלו מות בני אדם למקרי הזמן
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ולעקור ולשרש מלבבינו אמונתם זאת , כמות זה כן מות זה, והבהמה מקרה אחד להם

 .ל"עכ' הרעה חיבתנו התורה במצוה זו וכו

ל הביא על כך את מה שאמר משה רבינו כשנשרפו בני אהרן "י ניימן זצ"והגר

הרי . ב מה שייך ציווי שיבכו"וצ, "'ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה"

, ומי שאינו בוכה מאליו מה מועיל לו ציווי, צ ציווי"מי שבוכה מאליו בראותו אסון זה א

אשר "ועיקר הציווי היה לבכות על , אלא ודאי שהיו בוכים גם בלי ציווי על האסון הנורא

 (.תא' דרכי מוסר עמ. )ו בטבע"ה שרף ולא יתלו את זה ח"שיבינו שהקב" 'שרף ה

 ה הזאתלהבין כי בשלי הרע. ב

ולומר אף גם בשלי , עיקר החיוב ההספד לשתף עצמו בצרה: "ל היערות דבש"ז

ה אם קורה "ובעו, ח"ובפרט באובדן ת. כי כל ישראל נפש אחת. נהייתה הצרה הזאת

. ואינם יודעים שכל ישראל נפש אחת. אומרים האחרים מה לנו ולצרתו, לאחד שבר

ואינם שמים על לב ', מחמת זקנה וכדו ויאמרו שקרה זה, ולפעמים יתלו הדבר במקרה

 . והכל בהשגחה פרטית לשלם לאיש כדרכו, לומר שהוא מאיתו יתעלה

, שבטים שמצאו מציאה ויחרדו( "ח, ירושלמי ברכות ב)ל "וביאר שם דזה מה שאחז]

דכשם שהשבטים לא תלו במקרה , "אנו שאיבדנו את רבי סימון על אחת כמה וכמה

כך כל שכן שיש . אלא בעונש ואצבע אלקים היא, יוכנס לשק שבקל תיפול טעות והכסף

וכמו כן בשבטים הרי רק אחד  –. לעונש ולא למקרה' ח בהשגחת ה"לתלות אובדן ת

כ כולם "ואעפי( כי השאר פתחו שקיהם רק בבית יעקב)מהשבטים הריק שקו במלון 

, יהיה לנו ולא התברכו בלבבם לומר שלום" מה זאת עשה לנו"חרדו בגלל זה ואמרו 

ח ולומר שלום יהיה "וכך כל שכן שאין לפרוש מאבידת ת -.ושרק אותו אחד לבדו ילכד

שחכם שמת הכל , וכל בית ישראל יבכו את השריפה, כי זה הוא נוגע לכל אדם, לנו

וכמו , דהנה באמת כל ישראל הם נפש אחת, והכל חייבים באבלו ובהספדו, קרובים

דרוש טז [. )כך בישראל, מוח ולב ויש איברים פחותיםשבגוף יש איברים חשובים ראש 

 (. שיא' עמ

והעיקר שלא לתלות הדבר בקרי ולומר היה זקן : ל"וכעין זה כתב במקום אחר וז

וכיון דהפליג )ואדרבה לולי החטא יותר ראוי לזקן שכבר האריך ימים לחיות עוד . 'וכדו

 (.נב' יערות דבש עמ(. )הפליג

פתאום ' ה נלקחו שני פרנסי הדור וכו"בעו: שכתב( מג' עמב דרוש ג "ח)ע שם "וע

כ חובה עלינו "וא, היתה זאת' ומאת ה, ואין זה במקרה כי אם בעונש מוחלט, ספו תמו

 .ככה לנו' לפשפש במעשינו ולראות על מה עשה ה
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 עונש זה נגזר גם עלי באופן אישילהאמין ש

הצור "ל מבאר את הכתוב "הגאון מוילנא זצ: ל"מ שך זצ"ז אמר מרן הגרא"כעיו

אין משפט בשר ודם כמשפטו , "ל אמונה ואין עוול-א, תמים פעלו כי כל דרכיו משפט

מלך בשר ודם כשהוא דן אדם למשפט אין עיניו יכולות לראות יותר מאשר , ה"של הקב

כי יקרה ובעטיו של משפט יפגעו קרוביו , ולפיכך אין משפטו תמים, חטאו של נידון

את הכל , כשבא לפניו דינו של חוטא, ה הרי תמים פעלו"הקב –הצור , לאב, בלא דין

ועל כן משפטו . ואת כל אשר יפגעו במיתתו, את אנשי ביתו וסביבתו, יביא במשפט

 ".אין עוול" –אמת ותמים 

וודאי שכולנו אשמים , ונגזרה עלינו הגזירה, אנו שלא זכינו ונקטפה מבינינו השושנה

כי אדם , אם לא כן לא היתה הסיבה לפטירתו של איש הרביםש, אנו החייבים, בדבר

ה למעבד דינא "ולא חשיד קב, הכלל כולו בא עמו למשפט, לצבור, המשפיע לרבים

אחד מן "ל "והוא שאמרו חז, אנו נושאים עוון פטירתו, אשמנו כולנו, חטאנו, בלא דינא

ז "ע כעי"וע(.)קצב' ד עמ"מכתבים ומאמרים ח".)החבורה שמת תדאג כל החבורה כולה

 (. 252' ג עמ"באריכות במכתב מאליהו ח

 תשובה. ג

ז אמרו "וכשנפטר ר, זירא היו בריונים' דבשכנותו של ר.( סנהדרין לז)' מסופר בגמ

ז מתפלל עלינו השתא מאן בעי עלן רחמים הרהרו בלביהו ועבדו "עד עכשיו היה ר"

שנפטרו בוכים ומתפללים על עם  כך עלינו לחשוב עד היום היו אלו הגדולים -. תשובה

וכעת שהם אינם להתפלל עלינו מי יגן עלינו ואין עצה אחרת אלא לשוב , ישראל

 .בתשובה

, ה חושב מחשבות לבל ידח ממנו נדח"לפעמים מת צדיק כי הקב: ל היערות דבש"וז

כדי שיהיה לבבם , ה מסלק לצדיק"ולכן הקב, ועושה כל נסיונות להשיב לגבר לזכות

ז "וכמו שאמרו הני בריוני שכניו של ר. )'ברואם כי סר צילם ומגינם וישובו להנכנע 

לכלותם ולהומם ' אז חרה אף ה, ולא ישובו בתשובה, ו גם זה לא יועיל"אבל אם ח, (ל"כנ

בשמירת , במות צדיק יש לנו לשוב בתכלית התשובה, כללו של דבר -.ל"כרגע ר

ע לעיל באריכות "וע -(. נב' ות דבש עמיער. )המצוות והתמדת התורה בלימוד לשמה

 .בענין זה שמיתת צדיקים מכפרת רק עם התשובה
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 לקבוע קביעות ללימוד מוסר. ד

, עיקר הספד הוא לעורר בתשובה ולמשוך מעבירות שבידינו: ל היערות דבש"ז

ואיך לא יוריד , וסור מרע יהיה בחרטה גמורה בכי ואנחה, ולסור מרע ולעשות טוב

ובעוונו . י מעשים טובים ליתן חיים לצדיקים האלה"בזכרו כי היה בידו עכנחל דמעה 

כי לחדול מרע צריך הכנה קלה והיא , אמנם כבר אמרתי לכם כמה פעמים. ספו תמו

כמו הרופאים שנותנים לאדם לאכול כל יום בתמידות בבוקר ובערב , טובה עד מאוד

אל יכונה החיוב עליו לקרות בכל וכל מי שבשם ישר. שלא יחלה( ויטמינים)' מרקחת וכו

 (.רכה' דרוש יב עמ. )יום ערב ובוקר איזה דפים מספרי מוסר ותוכחות

ועלינו , ה מפני הרעה נאסף הצדיק"בעו(: רלג' עמ)ז כתב שם בהמשך "וכעי

התקוששו וקושו להסיר , ו"לבל יגיעו ימי רעה ח, להתפלל שיהיה מיתתם לכפרה

שובו בנים "יקים משמים כמתרה וצווחת ואומרת כי מיתת צד, מאיתכם כל דבר רע

ותמיד , מאן גבר בעי חיי, והעיקר כאשר אמרתי, כי הנני לוקח מחמד עיניכם" שובבים

נשים ובתולות חובה עליהם לקרות בכל יום ' ואפי, יום ביומו בספר תוכחת מוסר

 .מספרי מוסר

 לקבל איזה קבלה. ה

ם אילו באו לפה בצל קורתכם שני מובטחני בכ, בבקשה מכם: ל היערות דבש"ז

כמה כבוד עשיתם להם ברוב הוצאות בכל ( אותם הספיד רבי יהונתן אייבשיץ)הגאונים 

ל "והנה עתה באו אלו השנים הנה לשמוע בקול הספד כשאחז, מיני פירות ומגדים

ומה יחשב יותר , ראוי לכבד אותם בכל מיני כיבודים ומנות שבעולם" דהתם קאימנא"

וכל שכן כשנשים ללבינו לעזוב דרך רשע  ,בלת מידה טובה אחת על עצמינוכבוד מק

דרוש . )וזהו תכלית ההספד, זהו כבוד האמיתי', ולילך מכאן והלאה בדרך הישר לפני ה

 (.רכה' יב עמ

 תפילה. ו

ראה לנכון לעורר שאם אנחנו רוצים לגדול  ,היערות דבש בהספדו על גדולי דורו

! ושכך גם הם זכו לגדול, עלינו לדעת שהכל תלוי בתפילה ,ולמלאות את החלל החסר

שבו ביום יזכה לדבר מצוה , ש בכוונה"ובדוק ומנוסה אם יתפלל אדם שחרית וק: "ל"וז
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וכן ליהפך אוי לי על , ומצוה גוררת מצוה, ל שיצליח בו ביום בתורה"ואצ, ויצליח בעסקיו

שמועתי בתורה מכוונת וקרעים כל היום אין , שברי בעת שאיני מתפלל בכוונה כראוי

אל תאמרו הא דעדיף זה מחבירו לרוב ולכן עם נבון וחכם . 'וגם ליהפך וכו. אלביש

הוא כאשר נוחיל ' רק מחמת ה, שקר נחלתם. לא כן הוא, שכלו ועוצם חוכמתו ובינתו

ואין לך דבר שמזכה לאדם להשיג ישרות , טובו וחסדו הגדול ברוב תפילה ותחנונים

בדמע שישוב ' אלא להתפלל לה, פענח מצפונים בדרכי יושר ואמתהתורה ול

 (.פח' עמ". )וירחמהו

ע יערות דבש שכתב דחובה עלינו להתפלל בטובתם ושלומם ואומץ כוחם של "וע]

ונפשינו קשורה בנפשם ואם אין , כי הלוא המה שומרי תורה ותופשי קבלה אמיתית, ח"ת

בכל לב שיחדש כנשר נעוריהם ' ב להתפלל להולכן עלינו החיו, ח או אין לנו חיים"ת

ומכח זה מתרבה גם כבוד , וזו היא מצוה רבה מאוד, ויחליפו כח ויעלו אבר כנשרים

 (.טז' דרוש א עמ[. )התורה

 וקיום מצוות מלומדה גורמות לפטירת הצדיקים ,תפילות ללא כוונה. ז

יען ( "יג, ט"פכ)נאמר בישעיה : מצינו מפורש בפסוק מהי הסיבה לפטירת הצדיקים

כי ניגש העם הזה בפיו ובשפתיו כיבדוני וליבו רחק ממני והיתה יראתם אותי יראת 

אנשים מלומדה לכן הנני מוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא ואבדה חכמת חכמיו 

שהואיל שתפילתם בלי ( ל"הנ)מבואר בפסוק : ל היערות הדבש"וז". ובינת נבוניו תסתתר

ה עיקר "בעוויוצא לנו מזה כי , ולכן ואבדה חכמת חכמים, ילתםלא מתקבלת תפ, לב

ולא , אוי לנו כי חטאנו .י תפלתנו שאינו בכוונה רצויה בלי לב כלל"ח הוא ע"העדר ת

וזה . רחוק הוא מאיתנו לקיימו ולעשותו בלב שלם ונפש חפיצה כדקא יאות ובשלימות

ועקימת שפתיו בלי לב , ים דמיםואנו שופכ. ש אינם בכוונה"ע וק"גורר שגם תפילת שמו

י קלקול "הכל ע, ובחטאתינו נעדרים צדיקים הרבה, כזה הוי מעשה לשפוך דם נקי

 .תפילתנו

זה יצא לנו מריבוי , ש שכתב שדבר זה שמתרגלים להתפלל בלא כוונה"ועיי] 

כל המוסיף "ז נאמר "כל ספר בכל יום וע, אמירות תהלים ותחינות בקשות ותהילים

ואילו יתפללו בכל פעם . לשונם ידבר כל היום ולבבם בל נכון עמו בשום אופןש, "גורע

היה , בתנאי שיהיה בכוונה, רק התפילות המסורות לנו מקדמונים ואיזה מזמורי תהלים

 (.קסג' דרוש ח עמ[. )'יותר טוב ומקובל לה
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 תכלית פטירתם שנתעורר לעבודה פנימית עם לב. ח

צדיקים הוא העונש על שמקיימים את התורה  סילוקן של :כתב המכתב מאליהו

כמבואר בפסוק ), ולא מתוך פנימיות, או מחמת הרגל גרידא מלומדה, מהשפה ולחוץ

ואיך יתוקן , הרי כשיסתלקו הצדיקים יגדל החושך בדור, ב איזו תועלת יש בזה"וצ, (ל"הנ

 .החסרון שבעבודתם

גדולים לקנות בתוך שאם אין האדם מנצל את המשפיעים ה, הסבר הדברים הוא

והיראה אצלו היא רק בגדר מצות אנשים , עצמו ערכים פנימיים של תורה ויראת שמים

הרי רבותיו אינם יכולים לנסך . אז צריך לקחת ממנו את רבותיו הגדולים, מלומדה

שאם מנצל את האפשרות , אלא הם עבורו רק כלים לרוחניות, לתוכו רוחניות פנימית

אחרי שהרב מסר לו את . ת האמצעים לגלות את פנימיות עצמוללמוד ולשאוף בזה א

להכניס את  –, "והשבות אל לבבך"עבודת התלמיד היא לבא אל ה –" וידעת היום"ה

אמנם אם התלמיד מסתפק בזה שאכן יש לו . הדברים אל תוך ליבו ולהפכם לנכס פנימי

וכל , ת הפנימיתומזניח בזה את העבודה העצמי, ושהוא נמצא במקום תורה, רב גדול

ואבדה חכמת "אז אין עצה אחרת מאשר  –, תורתו ועבודתו נשארות חיצוניות ושטחיות

ההשגחה העליונה גוזרת לעשות את הנתוח המסוכן של ." חכמיו ובינת נבוניו תסתתר

כיון שרק הוא נותן , כמו שצריך לפעמים לעשות לחולה ניתוח מסוכן, סילוק הצדיקים

שכאשר צריך האדם לעמול בכוחות עצמיים להגיע , אז יש תקוה .סיכויים להצלת חייו

ולא מלומדה , והיראה תהיה טהורה, באמת' יהא ליבו קרוב אליו ית, אל הפנימיות

 .מחמת הרגל חיצוני גרידא

עקירת , וגזירות איסור לימוד התורה, ס"וכן הוא ענין שריפת ספרי תורה והש

שאם כי ירידה גדולה נגרמת . 'יראה וכדותורה ו, וחורבן מקומות של קדושה וטהרה

אשר זוכים לשאת ליבם , קורא' אבל לאותם השרידים אשר ה, ברוחניות הדור על ידי זה

אף שכל הסביבה של תורה וקדושה , לשמים ולהתחזק בתוך החושך הגדול והנורא

גילוי נקודה . הרי זו פנימיות טהורה וזכה ללא רבב של חיצוניות, מתמוטטת ונחרבת

. וכל סבל וכל קרבן כדאי בשבילה ,אין ערוך לה –אחת של פנימיות קדושה וטהורה 

 (.035ג "מכתב מאליהו ח)

 ה"שמורות בבית גנזיו של הקב יתפנימש "נובעות מירהדמעות 

ה סופרן ומניחן "כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב": ל המכתב מאליהו"וז

ה בבית גנזיו  "אין לו להקב: "ה"גנזיו של הקבל על בית "במקום אחר אמרו רז ".בבית גנזיו

הוא גם מקומם של  ש שם"כ נמצא שבאותו האוצר של יר"א". ש בלבד"אלא אוצר של יר
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והטעם . בהכרח שהבכייה על אדם כשר ויראת שמים זהות הןו ,דמעות על אדם כשר

ת כי פנימיו, משום שרק ירא שמים באמת בפנימיות יכול להעריך נכונה כשרות הלב

הכל בידי "כי : ה"זהו הנכס היקר ביותר אצל הקב. נערכת רק על ידי פנימיות אמיתית

ה סופרן "לכן הקב. שהיא נרכשת על ידי בחירת האדם בלבד". שמים חוץ מיראת שמים

 .(282' ג עמ"מ ח"כ מכ"ע. )ומניחן בבית גנזיו, כי דבר שהוא יקר וחשוב סופרים אותו

 כבוד התורהמיתת צדיקים מחמת חסרון ב. ט

אינו יכול , ח"רואה שאין מכבדים ת' כאשר ה( "רכז' דרוש יב עמ)ל היערות דבש "ז

כ כל בזיון התורה "וא. ומצוה להעלותו למקום אשר היה מתחילה. לסבול בזיון התורה

. להגדיל כבוד התורה ולומדיה, וזהו ענין ההספד, ח"ולומדיה סיבת מיתת צדיקים ות

ועיקר הכבוד למת , כי בהספד מתגדל כבוד התורה, יון התורהובזה יתוקן החטא של בז

כקרבן ואין קרבן בלי וידוי , כי נודע דמיתת צדיקים מכפרת, הוא בהרהור תשובה

ולכן במיתת צדיקים צריך וידוי פה , זבח רשעים תועבה, כי לולי כן, ועזיבת החטא

 .ל"ואז יכופר עוון ישראל עכ, ועזיבת חטאים בחרטה גמורה וחלוטה

 דרך משל, ח גורם העדר צדיקים"בזיון ת"ל "ז אמר עוד רבי יהונתן אייבשיץ זצ"וכעי

ובעירו היו מכבדים , אם אדם היה שולח את בנו ללמוד בעיר אחרת ויצחקו עליו שם

כי לא יוכל האב לראות בזילותא , ודאי האב יקח את בנו חזרה למקום שיכבדוהו, אותו

ואם יבזו אותו . ח לכאן לזה העולם"שלח את בנו הצדיק ות ה אבינו"הקב, וכן הדבר, דבנו

ולעומת זה בשמים ממעל כל מלאכי מעלה יתנו לו יקר ורוצים , ולא ישגיחו כלל כבודו

הבו יקרא לפלניא " הבו יקרא לדיוקנא דמלכא קדישא"וכרוזא קורא בחיל , בכבודו

דים אותו כראוי ה לוקח את בנו ממקום שאין מכב"לכן הקב. 'וכדו" דעסק בתורה

וזהו עיקר ההספד לקבל על עצמו כל אחד ואחד לכבד . לשמים ששם יכבדוהו כראוי

 (.שא' שם דרוש טז עמ. )ל"עכ ,התורה ולומדיה כראוי
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ההתעוררות המיוחדת שיש להתעורר   .ה
 כעת

. נתבאר לעיל דברים כללים שתמיד בעת פטירת צדיקים צריך להתעורר אליהם

ה מעורר אותנו כעת במיוחד "ם יש דברים מסויימים אותם הקבועלינו להתבונן א

ואמנם , כאשר נפטרו בחודש אחד כמה מזקני ראשי הישיבות בזה אחר זה. להתחזק

שבאותם , והיא. קיבלנו מרבותינו כמה יסודות שכולם מביאים למסקנא אחת דומה

. אותנו להתחזק ה מעורר"על זה במיוחד הקב, הנקודות שהנפטרים היו מיוחדים וגדולים

 : וכדלהלן, וזה מכמה טעמים

 יש להתחזק במיוחד במעלות שהיו לנפטרים

ואחד הטעמים  ".מידה כנגד מידה"ל שכל עונשי שמים הם "מבואר בחז .א

כמבואר . )ה דורש מהם"להנהגה זו כדי שיוכלו בני אדם להבין מה הקב

בהספדו ( ל"רבי משה יהודה רבינוביץ זצ)וכך אמר אחד הגדולים (. ק"בספה

, וזה ידוע דצדיקים נתפסים על עוון הדור: "ל"על מרן רבי ישראל סלנטר זצ

שאינם עוסקים , אם חסר בעולם תורה, ה מודד מידה כנגד מידה"והקב

, מן העולם[ העמל ויגע בתורה כראוי]ה את הצדיק "נוטל הקב, בתורה

ח נוטל "ואם אנשי הדור אינם עוסקים בגמ. להראותם שאינם עוסקים בתורה

ואם נחסר העולם משניהם , ח"ה את אנשי החסד להראותם שחסרים בגמ"הקב

ש שביאר בזה "ועי –שיב ' נדפס בקדוש ישראל עמ)ה נוטל משניהם "אזי הקב

 ".('הצדיק אבד ואנשי חסד נאספו וגו"את כל הפסוק 

הוא מחמת , שכל עונש של חסרון ברוחניות, כעין זה גם קיבלנו מרבותינו .ב

שהיונים ( חנוכה' הל)ח "וכמו שכתב הב .י באותו ענין"ת של עמההתרשלו

וכמו שכתב  -. ביטלו את עבודת המקדש כיון שהכהנים נתרשלו בעבודה זו

שגזירת שריפת ספרי הקודש ( שמט' ל אגרות עמ"אוצרות רמח)ל "הרמח

באיטליה היה מחמת הקטרוג על חוסר כבוד התורה שלא המיתו עצמם על 

ל שאם "זצ' וכעין זה אמר הרב מפוניביז -. ר הנאות העולםהתורה והלכו אח

הממשלה מדברת על גיוס בני הישיבות סימן שיש קטרוג על בני הישיבות 

 .שאינם עמלים בתורה כראוי
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ובזה נבין מהו המידה כנגד , כ עלינו להתבונן מה ההפסד שהפסדנו בפטירתם"א

 .ומהו ההתרשלות שלנו באותו ענין שגרמה לכך, מידה

ומשמע דהצדיקים , דהצדיקים נתפסים על עוון הדור:( שבת לג)' מבואר בגמ .ג

 -. :)כתובות ח' עי), המושלמים באותו ענין הם שנתפסים לכפר על אותו עוון

דמיתת ( ל"יצחק וינוגרד זצ' ר)ל "ס זצ"וכעין זה אמר אחד המספידים על הגרי

' וכמו שאמרו בגמ, צדיקים מכפרת היינו כשאותו צדיק היה זכאי בענין זה

ביומא דהכהן הגדול צריך קודם להתוודות על עוונותיו קודם שיתוודה על 

ס "ש שאמר שלכן הגרי"ועיי". ]יבוא זכאי ויכפר"כיון ש. עוונות שבטו וישראל

הוא יכול לכפר על עוונות ' ר וכדו"כ נזהר בבין אדם לחבירו ולה"ל שכ"זצ

 (.שלד' קדוש ישראל עמ[. )אלו

כיון שמיתת צדיקים מכפרת , שיש להתחזק באותם ענינים הוא סיבה נוספת .ד

וכמו שאמר אחד המספידים על . רק אם התעוררו להתחזק באותם הענינים

דמצינו שמיתת צדיקים מכפרת כמו פרה ( ל"י רבינוביץ זצ"רמ)ס "הגרי

וביאר שם דהכל (. )ר כ"ויק)וכיום הכיפורים , (ק כח"מו)וכבגדי כהונה , אדומה

מ כדי שיכפר יש לאנשי הדור "והמשיך דמ, (ש"פי הצדיק ומעלתו עייתלוי ל

וכמו שפרה אדומה אינה מכפרת בשחיטתה אלא רק . לעשות מעשי הצדיק

כן לא מספיק שהצדיק נפטר אלא יש , אחר שגמרו מעשיה וזריקתה על האדם

וכך יש . וכן בגדי כהונה מכפרים רק אם לובשים אותם. לקחת ממעשיו אליו

את בגדיו היינו דרכיו והנהגותיו של הצדיקים וכן יום הכיפורים מכפר ללבוש 

 (.שיז' קדוש ישראל עמ. )ל כרבנן"רק עם התשובה כדקי

סיבה נוספת להתחזק במיוחד  :ד של מעלה"חכמי הדור שנפטרו הם הבי .ה

ל "ס זצ"כפי שאמר הגרי –. במה שצדיקים אלו היו מיוחדים ונעלים בו

ד של מעלה הם "ל שיש סברא שבי"זצ( ד סלנט"אב)צבי ברוידא ' כשנפטר ר

הירש היה מחמיר בהלכות שבת על כן יש ' וכיון שר, גדולי חכמי הדור

ס "ז אמר גם הסבא מקלם בהספדו על הגרי"ועפי. להחמיר בשמירת דיני שבת

כ עלינו "ע, ורוב דבריו היו בזה, דכיון שהיה מחמיר מאוד בעניני מידות

 (.רב' א עמ"בית קלם  ח. )מידותלהשתדל מאוד בתיקון ה

ס בקניגסברג לא יכל "כשנפטר הגרי(: "רמב' ג)וכעין זה ביאר בהרחבה בלב אליהו 

ד של "ומי הם בי, ד של מעלה דנים את האדם"ואמר אז שבבי, ל לנסוע"הסבא מקלם ז

הרי אינם בשר ודם ואין להם תאוה , איך הם יכולים לדון אותנו, אם הם מלאכים? מעלה

אינם ', תנאים ואמוראים וכו' וכן אפי, ומי יודע אם היו בארץ אם גם לא היו חוטאים. 'וכו

והם דנים , ד של מעלה הם מהצדיקים שבכל דור"אלא בי, יכולים לדון דור יתום כמונו
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ולכן . 'כי חיו באותו זמן ויכולים להבין אותם יותר ולדון לכף זכות וכו, את בני דורם

ס היה "והגרי, ד של מעלה"ס יהיה בודאי מהבי"שנפטר הגרי אמר הסבא מקלם שעכשיו

לכן יש ליזהר ביותר בזה כי הוא ידון , מקפיד על עבירות שבין אדם לחבירו ביותר

 ".אותנו

כיון שעמודי , סיבה נוספת להתחזק במיוחד במה שהנפטרים היו מיוחדים בו .ו

תורה ואם נתרופף עמוד ה, דברים' העולם עומד על ג. עולם נתרופפו

וכך גם בעמוד . ואם בחסד צריך חיזוק בחסד, בפטירתם יש להתחזק בתורה

ה בשאר מעלות יש צורך "ע להלן מדברי היערות דבש דה"וע. )'התפילה וכדו

ולכן צריך להשלים את כל , בכמות מסויימת של יהודים העושים כל מצוה

 (.ש"החסר מפטירת הצדיק עי

אילו , וב מה הנפטר היה אומר לנוסיבה נוספת שמענו מרבותינו שיש לחש .ז

והיינו כיון שמבואר בגמרא שבאמת בכל . הוא היה עומד לפנינו ודורש

כמו שאמר רב לרבי שמואל בר , ההספדים מגיעה לשם נשמתו של הנפטר

בשעת מיתתי : י"ופירש" אחים בהספידא דהתם קאימינא.( "שבת קנג)שילת 

דהתם קאימנא , מדים ויבכוהתאמץ בהספד שלי שיתחממו ויכמרו רחמי העו

 ".בשעת ההספד ואשמע איך תתחמם

שיסוד זה לומר בהספד את הדברים , עוד שמענו הרבה מרבותינו בשעת הספדים

אין אומרים בפני המת אלא ":( ברכות ג)' שהנפטר היה אומר רמוז במה שכתוב בגמ

עומד כאן  ומה היה אומר אילו היה, דהיינו מה הוא היה אומר בחייו" דבריו של מת

 (.רצו' ד עמ"אהרן ח' משנת ר' עי. )לדבר

ל שהמתבקש מאיתנו בעת פטירת הצדיקים הוא בעיקר להתבונן "העולה מכל הנ

ומה אצלם היה , ועל מה הם מסרו נפשם, מה הם המעלות המיוחדות של הנפטרים

 .ובדברים אלו חובתנו במיוחד להתחזק, חשוב במיוחד לעורר ולהתחזק

ל אפשר ללמוד "כאורה מכל גדול מאלו הנפטרים הגדולים זצובדברים אלו ל

והקרובים אליהם ותלמידיהם יודעים יותר מפרטי חייהם ומה יש , דברים מיוחדים

הם צד כפי הנשמע ללמוד מהנהגותיהם אמנם נראה שישנם גם כמה נקודות כלליות ש

 .א"כפי ששמעתי ממשגיח אחד שליט, השווה בכולם

אשר נראה מכך כי הדבר בא לעורר במיוחד את : ישיבות כל הנפטרים היו ראשי

 .אשר עליהם העולם עומד –האברכים ובני הישיבות , בני התורה

, ידוע כי מסרו עצמם וכל כולם לחינוך התלמידים ולגדלם בתורה ולרוממם. 2

וצורת וצביון הבני , והדבר היה בנפשם מאוד לשמור שכל הנהגת הישיבה ודרך הלימוד
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ו לא יושפעו "ושח. הליכותיו והנהגותיו יהא כמסורת הישיבות מקדמת דנא תורה בכל

ל "מ שך זצ"וכמו שמרנן ורבנן הגרא. ]ופטירתם בא לעורר על כל זה. מאנשי הרחוב

ל "זצ ש רוזובסקי "עת ההספד על מרן הגרל ראו לנכון לעורר בש"ש שפירא זצ"והגרמ

 [.לגדול כראוי בתורה, על דרך הלימוד

לראות ולהכיר מהי צורת יהודי , ברוב חסדו השאיר לבני התורה שבדורנו ה"הקב. 3

בקדושה , מים כלילותק י"שכל כולו עמל ויגיעה בתוה, יםמדורות הקודמ, ח אמיתי"ת

שפרקו מעליהם עול חשבונות . ישר כמו שעשאו אלקים, ז"עוה תוריחוק מתאו, וטהרה

בענוה . ח קניני התורה"כל מ יחד עם, עם גדלות עצומה בכל חלקי התורה. הרבים

ש "עם אמונה תמימה ויר. בשלימות המידות וההטבה לאחרים, ובריחה מן הכבוד

שנבין מעין דמעין איך היו הצדיקים שבדורות , כדי שתהא דמות דיוקנם לפנינו - ,טהורה

. בא לעורר את כולם לחשבון הנפש, וזמן פטירת זקני ראשי הישיבות, הקודמים להם

וכמה רחוקים אנו , ח ובני התורה היום לדורות עברו"ל המרחק הרב שבין התלהתבונן ע

בהתמדתם ויגיעתם העצומה ימים , מהמושגים של בני הישיבות שלפני כמה דורות

ז "בהספדו על מרן הגרי ל עורר"א קוטלר זצ"וכמו שהגר, ק"ולילות בכל חלקי התורה

ח ובני תורה "ועל ת. כי הנהגתועתה הוא הזמן הראוי להתבוננות במעשיו ובדר :ל"זצ

ובאיזה אופן ניגשים אל , ללמוד ממנו כיצד הוא דרך הלימוד. מוטלת החובה ביותר

ומה שחשוב ביותר הוא להבין  'ולכן צריך להתחזק ללמוד ללא הפסקות וכו. הקודש

 .'וכו א לקנות חכמה"שעות א 81שעות ביום או  81שבפחות מלימוד של 

שפטירתם הוא כיון , היה רגיל לעורר בפטירת רבנים וגדוליםל "ש וולבה זצ"הגר. 4

היו איתנו בדור ענקים כאלו שיכלו לחבר אותנו ], שלא מנצלים אותם כראוי ללמוד מהם

ש היימן "ז מלצר לגר"ש שקאפ ולגרא"ע לגר"ח ולגרח"לח, הקודמיםהדורות אל גדולי 

ת המשך מסורת שלשלת ולהעביר לנו א. זכר צדיקים לברכה' וכולייב חסמן ' ולר

 .ה לוקחם מעימנו"ומכיון שלא מנצלים אותם כראוי הקב, הדורות

אין "עד שנתקיים בנו , ועשה לך רב, ח"כמעט ענין שימוש ת כחכיום נשתבפרט שו

שכמעט אינם מבקשים לשמוע שיחות , ולא רק אצל אברכים, "דורש ואין מבקש

אלא אפילו , לשאלות וספיקות" לך רב עשה"וחסר להם ענין , ושיעורים מזקנים וגדולים

ל מידה "ולכך נענשים ר, אצל בני ישיבות צעירים כבר חסר מאוד ענין הביקוש מרב

 .כנגד מידה בסילוק חכמת חכמיו ובינת נבוניו
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 ההתעוררות המיוחדת מפטירת זקנים

: כדלהלן. כל הנפטרים היו מזקני הדור וזה בא לעורר אותנו על ענין מיוחד

רצוני להעיר בזה  :ל"מ שך זצ"ל אמר מרן הגרא"מרן הקהילות יעקב זצ בהספד על

אומרים " לך ואספת את זקני ישראל"פ "עה. נקודת הערה שאין משימים אליה לב כראוי

". אימתי ישראל עומדים כשיש להם זקנים' לעולם זקנים מעמידים את ישראל וכו: "ל"חז

ודאי לא בזקני " 'קים ועל החסידים וכועל הצדי"ע "ועל אותם זקנים אנו מבקשים בשמו

' כגמ" זקן שקנה חכמה"אלא בזקנים הנכללים בגדר , עמי הארצות הכתוב מדבר

וקראום אנשי כנסת , ברם לא בכדי קראם הכתוב". אין זקן אלא חכם:( "קידושין לב)

לא בכדי נתעטרו אותם חכמי ישראל המעמידים ומקיימים את " זקנים"הגדולה בשם 

 ...אלא ענין עמוק טמון בזה כפי שיבואר, "זקנים"עטרת ישראל ב

מדור מקבלי , חכמת התורה מבוססת על יסוד הקבלה והמסורה איש מפי איש

וכיון שלא ינחילו האבות שקר , אשר שמעו קול אלקים חיים מדבר מתוך האש, התורה

ורה על הרי ודאי זאת התורה המצויה עתה בידינו היא המסורה למשה מפי הגב, לבניהם

ובזה יפה כוחם . 'ובכך אנו מוחזקים באמיתות חכמת התורה וכו, כל אמיתותה ובהירותה

כי בהיותם קרובים יותר אל דור מקבלי התורה אשר קיבלוה , וזוהי מעלתם" זקנים"של 

הרי בה במידה קרובים המה קרבה יתירה אל מקור האמת בכל טהרו . מפי הגבורה

הם המעמידים , ורת מורשת התורה מדור לדוראותם זקנים ממשיכי מס. והדרו

, הוייתם חורזת אותנו בשרשרת המופלאה שראשיתה בסיני, ומקיימים את כלל ישראל

ולזכותם נזקף קיום התורה , ובלעדי זקנים הללו חלילה אבד קיומו של עם ישראל

ש בהמשך שכל "ועיי. ]והישיבות בימינו אשר המה הערובה והיסוד לקיום כלל ישראל

כיון שמיום ליום מנסים ומחפשים איך לשנות . כזה הוא נורא" זקן"כן בדורנו ההפסד בש

' ג עמ"מכתבים ומאמרים ח[. )להוסיף ולהשמיט מהמורשת הרוחנית לנו מדור דור

 (.קסח

, בזמננו אנו: ל"ח שמואלביץ זצ"ל בהספדו על מרן הגר"מ שך זצ"ל מרן הגרא"וז

שומע אני את הבריות ! רבותי. ההפסד כה גדול –אשר אנו עניים כל כך באנשי מעלה 

! אוי, "בעלי תשובה"דור של , קם דור של חוזרים בתשובה –" אכשר דרא"אומרות 

שאל אביך : "אשר עליו אמר הכתוב" יחיד. "יחיד שכזה חסר לנו, אבל היחיד, אמנם כן

הוא , ל ישראלוהרי יחיד שכזה הוא יסוד הבנין של כל. חסר לנו" ויגדך זקניך ויאמרו לך

 .יש ישיבה –כשיש יחיד . יש רבים –כשיש יחיד . שעליו נבנה הכלל" זקן"ה
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של " זקניך"זהו היסוד של כלל ישראל אשר צועדים המה בדרך הסלולה של 

הבריאות שלך היא הבריאות של : "חיים אומר לרבי חיים עוזר-וכך היה החפץ". גדול"ה

ד "מ ח"מו. )והחפץ חיים לא אמר דברים בעלמא. כי בו תלוי בנין הכלל –." כלל ישראל

 (.קפו' עמ

 למלאות את החלל החסר בגדולי תורה

הנה מאז הפטירה צריך לדעת כי חייבים למלאות את : ל"מ שך זצ"ל מרן הגרא"ז

עד שלא שקעה שמשו של עלי זרחה שמשו , צריכים לגדול גדולי תורה חדשים. החלל

קמים גדולים חדשים וכל אחד צריך לשאוף , (חיי שרה' ר פ"ב)של שמאול הרמתי 

אמנם זכות אבות סגולה ', וזה דבר ברור ומוסכם שהגדלות לא באה מאלי, להיות מהם

למדן . וצריכים לעמול בלימוד התורה', אולם אף גדול לא נוצרה גדלותו מאלי, היא

 (.קמח' ג עמ"מ ח"מו. )נעשה זה שלומד

 

 -

 פרים עוונותיוהבוכה ומצטער בפטירת תלמיד חכם מתכ

מפני מה מתים בניו ובנותיו של אדם כשהן קטנים מפני שלא בכה :( שבת קה)' בגמ

בשביל , שכל הבוכה על אדם כשר מוחלין לו על כל עוונותיו, והתאבל על אדם כשר

כל המצטער על מיתת הצדיקים או ( "ב, אחרי מות נז)ק "ז בזוה"וכעי. כבוד שעשה לו

ולא עוד אלא " וסר עוונך וחטאתך תכופר"ה מכריז עליו "הקב, מוריד דמעות עליהם

כל מי שחטא "ש ד"ועיי.( מא, קדושה ח)הובא בראשית חכמה . )שלא ימותו בניו בחייו

 .בעיניו תקונו שיוריד דמעות בעיניו על עוונותיו

ה סופרן ומניחן בבית גנזיו "כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב:( שבת קה)' ובגמ

ואינו מאריך ימים מידה כנגד מידה , הספדו של חכם ראוי לקוברו בחייווכל המתעצל ב

 (.הוא לא נתאבל על שנתקצרו ימי החכם אף לחייו לא יחושו מן השמים –י "פירש)
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פטירת הצדיקים הוא זמן המסוגל  .ו
 !לירש את מעלותיהם

 המעלות של הנפטר הם הפקר לכל

וב בתשובה במות צדיק כמה יש לאדם להתדבק בתורה ולש" :ל היערות דבש"ז

כי אין " אולי אנכי אבנה להגות בתורה ולמלאות מקומו, זה מת: וישיב אל ליבו, ח"ת

וכמה , דהאיש הצדיק היה מלובש ומעוטר במדות רבות, צריך למלאות מקומו בכל דבר

וכל איש , מופקרים, ובמותו כל מעשיו ומדות וקניני שלימות שהיו לו, מעלות טובות

וזה יאמר אני אזכה , זה יאמר אני אזכה במידת הענוה שלו ,זכות בהםישראל יכול ל

לרחם נדכאים כמוהו ולחזק כושלים , לרדוף שלום כמוהו, במידת החמדה בתורה כמוהו

, וזה יאמר אני אזכה במידת מדקדק במצוה כמוהו. להיות אבי יתומים ואלמנות כמוהו

וכל אחד יכול לזכות במדה  .וכך בשאר מידות. להיות ירא חטא וסור מרע כמוהו

 . ומעלה אחת

כי כל קניני השלימות נצרכים שיהיו בעם ישראל ולא  :וביאר שם טעם נפלא לדבר

. שכך וכך ישראלים צריכים להיות שיהיה בהם שלימות בכך וכך, כי הכל מסודר. יחסרו

וכמו שבמרכבה העליונה כל הסדר , והטעם לכך כיון שהם מרכבה למרכבה העליונה

וכך וכך בעלי דין ומרי , כך וכך מלאכים צריכים להיות בעלי חמלה, נימוס מסודרוה

ואלו הגיונים משוררים מריעים תוקעים מצהלים , ואלו מליצים, ואלו אבלי ציון. דדינא

כדי שיהיה הסדר והנימוס אצל כולם , כן ישראל אלו צריכים מידות אלו ואלו כך', וכדו

. כשנפטר צדיק אחד יכול אחר לזכות בקל במעלותיו ולכן –. יחד ככל סדרי המרכבה

 (.קיח' דרוש ז עמ)

 זמן מסוגל להתפלל לזכות למעלות הצדיק

שם מסופר שרבא אמר ששלשה .( ק כח"מו)' ל הוכיח יסוד זה מהגמ"י ניימן זצ"הגר

ח ואת חכמתו "את עשירותו של ר, שנים נתנו לו ואחד לא, ה"דברים הוא ביקש מהקב

ולכאורה קשה  -. ה ביקש ולא נתנו לו"ואת ענותנותו של רבה בר, ונתנו לו ה ביקש"של ר

יכל הוא לבקש , ה"ה וענותנותו של רבר"למה היה רבא צריך לבקש את חכמתו של ר

אלא רואים מכאן יסוד שבזמן שהצדיק , ל"ה חכמה ועניוות בלי האמוראים הנ"מהקב
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מפני , לו את המעלות של הצדיקה שיתן "נפטר מן העולם אז הזמן מסוגל לבקש מהקב

 .ה רוצה להוריש את המעלות של הצדיק למי שמשתוקק לזה"שהקב

לכן עכשיו שנסתלק מאיתנו גאון  (:ל"א זצ"בהספדו על מרן החזו)והמשיך שם 

בני תורה אשר שאיפתם : ה איזה ירושה מהצדיק"א לבקש מהקב"ע זה צריך כ"וציס

ה שיתן להם את שקידתו ויגיעתו "ל להקבצריכים להתפל להיות גדולי תורה ויראה

כי בזמן אחר אם . ע להיות שוקדים בתורה"כ עליהם לקבל ע"ואח, בתורה ואת חכמתו

וכמו כן קל עכשיו לקבל  ,ירצו לא יהיה להם קל כמו עכשיו לעלות במדריגות גבוהות

 .'ומידת סבלנות וכו, א"שאהב ומסר נפשו לכאו, ממנו את המדות הטובות שלו

א הוא כקרוב "מפני שכ, "ח שמת הכל קרוביו"ת"ל "ש שביאר שלכן אמרו חז"ועי

וככל שאדם מרגיש יותר קירבה לצדיק ומרגיש יותר שהוא , שיכול לקבל ממנו ירושה

 (.שסט' דרכי מוסר עמ. )חסר לו כך הוא יותר קרוב ויכול לרשת אותו יותר

 ההספד הוא זמן מוכשר לקבל מהנפטר את מעלותיו

שזמן ההספד הוא זמן מוכשר לקבל מהנפטר  ל"א קוטלר זצ"מרן הגרוכן אמר 

גדולים צדיקים במיתתם יותר "כמו שאמרו , אפילו יותר מאשר בחייו, את דרכי הנהגתו

 –.(. שבת קנג" )התם קאימנא"ובשעת ההספד הנפטר עומד שם ד.(. חולין ז" )מבחייהם

( ט, ב, מלכים ב)לה לשמים וביאר שם דזהו הענין באלישע שביקש מאליהו לפני שע

הרי ". אם תראה אותי לוקח מאתך יהי לך כן"וענה אליהו , "ויהי נא פי שנים ברוחך אלי"

לא היה בכוחו של אליהו להשפיע עליו דרגה כזו , י שהיה אלישע תלמידו הנאמן"שאעפ

ורק בזמן שנסתלק ממנו אמר לו שאם יראה אותו באותו זמן תתמלא . כל ימי חייו

 (.רצד' ד עמ"א ח"משנת ר). בקשתו

גדולים צדיקים במיתתן יותר "' שנאמר בגמ –ל "א קוטלר זצ"ז אמר עוד הגר"וכעי

נטילתה כנתינתה מה נתינתה .( כתובות יז)' וההסבר בזה דאיתא בגמ:( חולין ז" )מבחייהן

כי אפשר להשיג , והוא כי פטירת הצדיקים כמו קבלת התורה נתינתה. 'בששים רבוא וכו

 (.שא' ד עמ"א ח"משנת ר! )בה בנטילתההר

 נשמת הצדיק מסייעת לכל מי שמתעורר להתחזק בזכותו

שכתב דצדיק שבעודנו בחיים חיותו היה חפצו ותשוקתו לישר  ביערות דבשע "וע

עם כל נפש , ולפעמים בנשמתו או ברוחו, בנפשו, גם במותו הוא משתתף. את דורו

. 'ולחדש להם לב שלם לעבודת ה, גובר עליהםמאנשי דורו לעזור להם מכף יצר הרע ה
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כי היה זה , .(לז' סנה' עי)ל כמה מעשים במות צדיק שחזרו בתשובה "וזה מה שמצינו בחז

 .י סיוע הצדיק שנפשו קשורה בנפשות הדור לזכותם ולישרם"ע

, אמנם ביאר שם דאין הצדיק עוזר מיד לכל מי שחי אלא דווקא לבעלי תורה ויראה

אך זהו אינו תיכף שמת הצדיק שתשתתף : "ל"וז. ורר מעצמו לתשובהאו למי שמתע

כי יש לאדם . וגם שורת הדין אינו כן, כי מה לכהן בבית הקברות, נפשו עם הרשעים

ועיקר , ח"וכאשר יספידו לת. אלא צריך האדם להתעורר קודם מעצמו לתשובה, בחירה

י שאותה "אעפ, לתשובהאז כאשר יפתחו רשעים פתח . ההספד הוא התעוררות תשובה

ואז נשמת הצדיק משתתפת , לסייע לבא ליטהר' אבל רחמי ה, התעוררות בין לילה אבד

נותנים משמים לצדיק , כחודו של מחט' וכיון שהתחיל בתשובה אפי. עם כל אחד ואחד

, "אחים בהספידא דהתם קאמינא"' וזה הבי. לירד ולהשתתף עמו להחזירו בתשובה

במה שאמרו ' וביאר שם דזה הבי. )ו רשות לירד ולהשתתף עמםדבשעת ההספד ניתן ל

 (.'כי הוא משתתף עם כל דור ודור לשמרם בדרך ה, יעקב אבינו לא מת

י שמר לי "אעפ":"צרור המור דודי לי( "יד, ר א"שהש)וביאר בזה את דברי המדרש 

יח לו ה מנ"דבפטירת הצדיק אין הקב". דודי לי שנוטלו למשכון לכפרה, שנוטל צדיק

אלא קודם מחזיק בו כמשכון לראות , תיכף לירד ולהתדבק בדורו ולהחזירם בתשובה

לכן אנשי לבב  -ומסיים שם-. אם מעצמם יתנו אל ליבם בהעדר הצדיק לשוב בתשובה

 (.קמט' עמ' דרוש ז. )ל"ראו כמה גדול הענין להספיד ולעורר תשובה במיתת צדיקים עכ

, שלפעמים צדיק מתגלגל שוב לטובת הדור( רד' עמ' דרוש ח)ז כתב שם "וכעי

אך זהו דווקא כשמספידים ומתאוננים על מיתת , בסוד הגלגול או העיבור, בדור יתום

אבל בלי הספד אין , הצדיק כמו שישראל בכו על העדר משה שלושים יום מאין הפוגות

 .כי רואה שלא נהגו כבוד במותו, הצדיק חוזר לבוא

בש דעיקר הסיוע של הצדיק הוא כאשר מתדבקים ובמקום אחר כתב היערות ד

הצדיק מתדבק , העושה  מצוה מה שהצדיק היה רגיל בו לעשות: "ל"וז, בדרכיו

 (.דרוש טז עמ ש".)בו

                                               ---

ח שמת ולא הניח תמורתו ראוי לכל ישראל להתאנח עליו לעולם "ת: ז"ז פט"תנדא

 .עולמים ולעולמי

 

 


