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  . לפקוד את הקבר ככלות השבעהנהוג באר� ישראל

נשמתא אזלא כל שבעת יומי� ) "ט"ויחי רי(יתכ� שטע� המנהג הוא על פי מה שנאמר בזוהר 
יומי� נשמתא אעלית לדוכתא ' בתר ז' יה דגופא וכומביתא לקברא ומקברא לביתא ואתאבלת על

  ".לאתרא דאעלת
  .הרי שבסו! השבעה הוא זמ� פרידה נוס! מהנפטר

  
ללמד# שעיקר "י "וכתב על זה רש". נח איש צדיק, ואלה תולדות נח"בתחילת פרשת נח נאמר 

  .לדותע מה עני� מעשי� טובי� לתו"י צ"ודברי רש". תולדותיה� של צדיקי� מעשי� טובי�
ואצל הצדיקי� , ואולי ביאור הדבר הוא שתולדותיו של אד� ה� המשכיותו בעול� הזה לנצח

  .ההשפעה שהשפיעו במעשיה� על כל העול� היא המשכיות גדולה יותר מאשר התולדות
  

לפי שהעול� נידו� אחר :) "קידושי� מ(ל "ל שזהו ביאור דברי חז"ש וולבה זצ"ושמעתי מהגר
הכרעה זו אינה , "ת אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העול� כולו לכ! זכותעשה מצוה אח, רובו

י מעשיו יצר מצב שהעול� טוב יותר וראוי הוא להיות מוכרע לכ! "רק למשקל הדי� אלא ע
  .זכות

אול� ישנה ג� , שהעושה טוב הרי למדי� ממנו לעשות טוב, והשפעה זו היא ג� בצורה פשוטה
שהעושה מצוות משפיע שפע קדושה המשפיע על , )בטווח הקרוב(השפעה שאינה נראית לעי� 

  .וכמו שהתבאר בהרבה מקומות, כל העול�
  

אשר ישמרו ' וכו' כי כה אמר ה"ה� ה� דברי הנבואה שאנו קוראי� במנחה בכל תענית ציבור 
' ונתתי לה� בביתי ובחומותי יד וש� וכו, את שבתותי ובחרו באשר חפצתי ומחזיקי� בבריתי

  .ול� את� לו אשר לא יכרתש� ע
  

ובטוחי� אנחנו שהשפעתו , ל"שמענו בשבוע האחרו� כל כ# הרבה דברי� שלא ידענו על דני ז
  ".ש� עול� את� לו אשר לא יכרת", על כל סביבתו תישאר לעול�
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