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ר כאן את חשבתי שאפשר לומ כשנכנסתי לכאן,
ה ": הפסוק שאמר יעקב אבינו ַמה ּנֹוָרא ַהָמקֹום ַהזֶּ

ם ֵבית ֱאֹל י אִּ םקִּ ֵאין זֶּה כִּ . א"ים ְוזֶּה ַשַער ַהָשָמיִּ
קום הזה, בית המדרש והקהילה שנוסדה ע"י המ

 . זצ"לשרייבר  פנחסאותו צדיק, ר' שהיה כאן 

 ,הדור שלועבור של ר' חייא,  כמה גדולים מעשיו
שעשה שתורה לא תשתכח מישראל. הפונוביז'ר 

גיש את השליחות ר, הוא הזצ"ל, הרב כהנמן בר
החפץ חיים להיות שותף בתחיית רבו  יו מאתלעש

המתים של עם ישראל. וכשייסד את ישיבת פוניבז' 
 ד, חקק על השלט את הפסוק"בשנת תשבבני ברק 

ְהיֶּה " -שאמר הח"ח ברוה"ק  ּיֹון תִּ ּוְבַהר צִּ
זה הוא בעצם אמר שכאן תהיה , בב"ְפֵליָטה

הישיבה  עשרים שנה אחרי זה ייסד את הפליטה.
אשדוד, מקום רחוק, מקום שהעולים ב והקריה

 שהיו בו חלק גדול מהם, בעקבות גזירות המלכות
, לא יכלו לשמור שבת. הם היו הקולחוז -

משכימים קום בשבת בבוקר להתפלל שחרית 
בניין לעבודה ב הרבה לפני הנץ, כדי שיספיקו

 ., כדי שיהיה להם לחם לאכולנמל באשדודה

שנה,  50כעבור עוד  ,לאשדוד וכשהגענו היום
. זאת ורב גדול בתורה ראינו עיר ואם בישראל

היה שהחיים בכל ארץ ישראל ל בניגוד לציפיות ש
ההשפעה של בני בה נדמה, שיורדת ויורדת 

ונה הזאת, שאנחנו מו מזכירים את התחנאנהתורה. 
 הקב"ה. חייבים להודות ולהלל ל

ועוד  העיר ברחובות ןהיום כשאני עובר כא
טים שרשום בכמה מקומות, אני רואה הרבה של

. זה תאריך שקבע "כ'ז ניסן, יום השואה"ם ש
 לא תאריך שחכמי התורה קבעו אותו השלטון. זה

יום זכרון למה שהיה בשואה. אבל אם כבר אלפי ל
את השואה, את החורבן  ביום הזהאנשים מזכירים 

הגדול, אז אנחנו אומרים שאחרי המכה הגדולה 
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 א', יז עובדיה ב

 ימתוה, הייתה צמיחה גדולה, במידה מסשואל הש
אמנם בודאי שלא הייתה לפני השואה.  ,וגדולה

ל ברמה ש מורגשת מאוד מאודירידת הדורות 
 זה היה במשך כל התקופות של עמ"י. ואיכות. ה

 

  השואות והתקומותהשואות והתקומות

 
, היו כמה אחתלא עבר רק שואה  עם ישראל

פעמים. הייתה שואה בימי מסעי הצלב שאז 
ישיבות בארצות ה ואתהשמידו את חכמי התורה, 

וישנם בס'  ובצרפת, נכתבו עליהם קינותאשכנז 
. הייתה שואה בימי אדריאנוס שעה באבקינות לת

דורו בקיסר, שואה שניה אחר חורבן הבית השני. 
של רבי עקיבא שהגמ' אומרת: העולם היה שמם 
עד שבא רבי עקיבא לרבותינו שבדרום והקים 

של עם הנפילה הגדולה חמשה תלמידים חדשים. 
והיה למידי רבי עקיבא שמם שמתו ת שהיה העולם

לאחר  חורבן ביתר באותו הדור שהיה חורבן גדול.
מכן קם רבי יהודה הנשיא והגיע לעולם התורה 
'ששה סדרי משנה', מצד אחד זה היה סיבה של 

 –ירידה, של שואה, ומצד שני צמח דבר חדש 
 המשנה! המשנה היא התורה שבכתב של הגמרא.

של  שהיה החורבן הגדול ט,"ח ות"בשנת ת
א שממש הייתה אז השמדה פולין וליטיהדות 

שותו אישראל ע"י הקוזקים ברקהילות כללית של 
. ויש בספרים שחברו רבנים ימ"ש של חמלניצקי

באותו הדור רשימות על כל עיר ועיר. כתוב שם 
שבעיר הזאת נרצחו חמשה עשר אלף יהודים, 

אלפים, מנו  חמשתבעיר ההיא עשרים אלף ושם 
כל עיר ועיר. אלפים ורבבות את מספר ההרוגים ב

ה'שפתי  –ומאות אלפים. באותו דור חי הש"ך 
כהן'. סיפרו שבאותו הדור, גדולי החכמים שאלו 

לעצור את הגזירה הקשה אפשר בשאלת חלום איך 
סכינים בשהקוזקים הולכים מעיר לעיר ושוחטים 

את כל היהודים. וקיבלו תשובה מן השמים, שאם 
הדור, הם הם מרצונם יהיו מוכנים שניים מגדולי 

 המגיפה. זה יעצור אתליהרג על קידוש השם, 

בימי דוד המלך ע"ה.  מצאנו דבר דומה לזה
על ירושלים, ו שחרבו נטויה המלאך שדוד ראהכש

ם " ָּנחֶּ ם ְלַשֲחָתּה ַוּיִּ ְשַלח ָידֹו ַהַמְלָאְך ְירּוָשַלִּ ל  ה'ַוּיִּ אֶּ
ף  ַרב" – למלאך, אמר השם גוכו'" ָהָרָעה רֶּ ַעָתה הֶּ

ָך עצר ידהיינו קח לך את הרב גדול, ואז ת ."ָידֶּ
היה זה אבישי בן צרויה, בסוף ימי דוד המגיפה. 

שהיה ראש הסנהדרין, אח של יואב בן צרויה. ואז 
אבישי בן צרויה נעצרה המגיפה.  ברגע שמת

הקב"ה לקח אדם גדול כ"כ וזה כיפר כאילו שנהרגו 
 .מיליונים
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שהיה הרב של האנובר,  הש"ך והרב השני אם כן,
הש"ך היה צריך לענות , מגדולי הדור שהיה

הרב השני באמת נהרג, יש . תשובה אם הוא מסכים
א'ל מלא עליו קינה מיוחדת בכמה סידורים. 

אמר  ךהש" על ר' נתן נטע.מיוחד עליו,  רחמים
? אמר הסיבהשהוא לא יכול להסכים, מה הייתה 

חיבור על השולחן ערוך, הש"ך, התחלתי לחבר 
יורה דעה וחושן משפט. והחיבור הזה יהיה זיכוי 

הפוסקים, כדי שיהיה חכמי התורה הרבים לכל 
. לכן אמר ישראלעבור כלל  פסק הלכה ברור

הש"ך שאם הוא יהרג הוא לא יוכל לגמור את 
, מסכים להיהרגהספר, אם הספר היה גמור היה 

 אבל הוא באמצע חיבור הספר 'שפתי כהן'. 

תי כהן' זה פלא. אדם 'שפ -ב שקצת מסתכלמי 
שהוא גם מפרש וגם , לא בכח אנושי שצעיר כל כך

איזה עשרה ספרים, כל מראי מקומות של מציין 
ספר וספר, מכל מיני תשובות של גדולי האחרונים 

הוא שוהראשונים. זה היה ממש מן השמים, 
וכל מהיר, כזה הרגיש שהמח שלו כמו כזו מכונה, 

 בונה פסק הלכה והוא ,הולךהחיבור מוצלח ו כך
וממילא לקיים התורה,  בשביל עם ישראל. לדורות

ולימוד תורה לעם ישראל זה הדבר שהוא תפקידו 
הוא בעולם הזה. לא מתאים אם כן שהוא ייהרג, 

 חייב לחיות.

וחידשו  שהמשיכו ותקמו גדולי הדור אחרי כן
תוס' מחדש את הרבצת התורה, הט"ז והש"ך וה

 מגן אברהם, ועוד גאונים,יו"ט, המהר"ל מפראג, ה
 אע"פ, אז רואים בברור הגדולים של אותו דור.

שונים והאחרונים זה לא אותו שהדרגה של הרא
אנחנו אשר בדורנו  מחודש אבל יש דבר ,הדבר

עדים לכך שאנחנו רואים את תחיית המתים של 
  התורה, שלא תשתכח מישראל.

 

  החלו לעסוק בתורההחלו לעסוק בתורה

 
, בספירת ספירת העומר אנחנו נמצאים בימי

עושים  העומר מזכירים את תלמידי רבי עקיבא,
זאת  ט, היה יו"לזכרם סימני אבלות. ול'ג בעומר נ

א. אבל "וברמ דע"מובא בשו . הדברכי פסקו למות
, שמביא לכל הגהות הגר"אבדבר מעניין, ישנו 

מציין את המקור של'ג בעומר זה  דבר מקור, הוא
ט "שהיה יו הבבא בתראמביא את הגמרא וט, "יו

מה השמחה של  .לעם ישראל בחמשה עשר באב
 -כמה טעמים, טעם אחד מביאה ו באב, הגמרא "ט

להתחתן שבט זה בשבט שהיה, שפסק האיסור 
, היה אפשר להתחתן עם 'הותרו שבטים'אחר, 

 בה אחווה ורעות.הרהוסיף בחור משבט אחר, זה 

                                                           
 תצ"ג, ב' או"ח ד
 קכ"א, ע"א ב"ב ה
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יצחק, דוד בן נסים, נעמי בת רומיה, חי בן יעקב בובה מימון, ניסים סופר,  לעילוי נשמת: יעל בת משה אלפרד בייה ברטה בת בנימין, משה מוריס בן
 לאומה סופר, יעקב בן בובה, אסתר בת לאומה, שמאי בן צבי, איטה בת רחל, עובדיה בן חיים, דליה בת אסתר. ז"ל

 רלהיקבהותרו "ב הרוגי ביתר שנהרגו בתכן, ו 
 שלא הסריחו.וכן  בכבוד,

. 'שפסקו מתי מדבר' – ועוד דבר אומרת הגמרא
ב " רֶּ קֶּ ְלָחָמה ָלמּות מִּ ר ַתמּו ָכל ַאְנֵשי ַהמִּ י ַכֲאשֶּ ַוְיהִּ

אלו שמתו במדבר במשך ארבעים שנה . ו"ָהָעם
 אלתחדש הדיבור המתי אם כן,  .מרגליםבחטא ה

ַוְיַדֵבר כתוב: "מיד אח"כ ו באב. "בט -משה רבנו
כל  כיהיא, אב ו ב"השמחה בט "...ֵאַלי ֵלאֹמר ה'

בור של דברי תורה יזמן שהיו מתי מדבר, לא היה ד
חמשה עשר באב, התחדש הדיבור למשה, ב

ע ושאז חזרו שוב לשמם "אומר הרשב למשה.
 ..בא אל העם ואומר.שה מדברי תורה מהקב"ה 

 א"כ,, כך אמר השם. 'צוה השם זה הדבר אשר'
אומר לעסוק בתורה. יקו למות והתחילו הפס

 ולכןפסקו תלמידי רבי עקיבא ולא מתו,  -הגר"א 
השמחה היא שחזרו  חזרו לעסוק בתורה. אם כן,

מה שעושים את ימי הספירה שלא ולעסוק בתורה, 
זה  ,חתונות ועושים את ימי הצער בהם עושים

הראות שמצטערים על העדר לימוד התורה שהיה ל
במדבר שהיה שמתו בזמן שמתו תלמידי ר"ע, כמו 

היה חסרון בלימוד התורה ואז בתחילה  מ' שנה.
 התחדש לימוד התורה. 

שהחיזוק של ימי הספירה זה החיזוק  מכאן רואים
בין  אשרי הלומדים בימישל לימוד התורה. 

בימי  ומחזקים יותר את לימוד התורה ,הזמנים
 .הספירה

הקב"ה ממית  אנו אומרים: - !תחיית המתים
 –יה מחייה, המחומחיה, הקב"ה ממית והקב"ה 

מי שיחיה. אחד  וישאר עושה ניסים כאלה שיהיה
היה הילד הקטן שהיה בסיביר ר'  הללו הניסים

שרייבר, מהשרידים שהקב"ה השאיר  פנחס
אנחנו רואים  .מהשואה כדי לבנות בחזרה את עמ"י

שיהיה מי שראוי  כדי הרבה נסיםנס, עוד נס ו ,נס
לבנות ציבור. הקב"ה השאיר בנס את ולהקים 

את ר' אהרן קוטלר  ,תוביז'ר רב לבנות ישיבהפונו
להקים תורה בדרגה של עמקות בסברות, את 

מסאטמר, את  ,את הרב'ה מבעלזא ,הרב'ה מגור
, וגדולי תורה רים"ועוד אדמו הצדיקים מבריסק
כל מין וכל סוג של מהלך של הקב"ה השאיר 

 בכל תחום כזהעבודת השם ושיטת לימוד בתורה, 
את  הקב"ה השאיר גברא רבא. אדם שיקים בחזרה

 פנחסזה ר'  הללו . אחד מהגברא רבאהלךהמ
שרייבר, הקב"ה השאיר אותו בחיים כדי להקים 

ברוך יהיה בנו באשדוד. בבני ברק ו ,י"תורה בא
 ד. "בביהמ שממשיך דרכו

, כשרצה המן הרשע של דורנו בדרך הטבע,
הוא ו היטלר ימש'ו להשמיד היה יכול להצליח.

 עומדים עלינו לכלותנוור בכל דור ודמאלה ש
 ,כאלהיש  דור ודורוהקב"ה מצילנו מידם. ובכל 

את  לא בכל דור ודור הם מפרסמיםש אלא
רשעים יש בכל דור ודור, אבל  .תכניותיהם

שלטון בימי המן בזמנו, זה בפרסום עם תכנית היה 
 .ש'ודורנו אותו רשע היטלר ימוהיה ב פרס ומדי
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הרומאי ואמר  התנא שדיבר עם על זמספרתהגמרא 
לו אתם הרי רוצים להשמיד את כל ישראל, אבל 

 שלכם. העולם, כי לא כל זאת למה אתם לא עושים
חלק שלטון ושלטון רומאי  מהעולם תחת חלק

ומכיון שלא כל שלטון גרמניה, בפרסי ויש חלק 
להרוג חלק  כםלכבודואין זה שלכם,  העולם

חצי עבודה. אמר ונמצא שעשיתם ולהשאיר חלק 
בחדרי חדרים הם מדברים  ,זה נכוןלו הרומאי: 

שלט על כולם אמר את זה שהמן אבל ככה. 
בפרסום, וההמן של הדור שלנו היטלר ימש'ו אמר 

כי בדרך הטבע אמריקה  גם הוא. את זה בפרסום
הייתה בכף היד שלו, בקלות היה יכול לכבוש את 

יו כמה ניסים שלא כבש את הש . ידועאמריקה
בטוח שהוא עושה מה שהמן הוא היה  אמריקה.

 רצה לעשות, והקב"ה מצילנו מידם.

לפני שנגמרה  בתקופת השואה הגדולה,
המלחמה, הגיע בחור ישיבה לאמריקה וכמובן 
התחיל לעסוק בתורה. והוא רצה לקנות ספר 

חידושי ר' חיים  ,חידושי ר' חיים הלוי על הרמב"ם
זה  ישיבות לומדים אותו ומעיינים בו.ר, שבבריסק

על כל מילה  יגע ודקדקפר שר' חיים בעצמו ס
וזו לא סתם  , כמו שכתוב בהקדמה.בו ומילה

זה כתב יד קדשו  ,הקלטה או העתקה מהשמועה
לו מאוד היה של ר' חיים בריסקר בעצמו. חשוב 

לתת לדור את היגיעה  כדי להדפיס את הספר
שהוא מסביר את הדברים, בחר בדרך בתורה, 

סוגיות מיוחדות. הבחור לא מצא את הספר, הלך 
 ,מחזורים ,מוכרים סידוריםראה שמחנות לחנות, 

את גמרות, אבל גם משניות, מצא  ,חומשים
עד שמצא חנות אחת  לא מצא. חידושי ר' חיים

. בעל שהיה להם עותק אחד של ספר ר' חיים
עולם שקונה אתה האחרון ב - מר לבחורהחנות א

הרגו את כולם, אין  אין כבר, כי ספר כזה, אחריך
מי שמעוניין בספר הזה. באמריקה זה לא הולך 
בכלל. בחורי הישיבות באמריקה הם לא ברמה 

שיגיעו לקנות את הספר הזה,  בתורתם, כזאת בכלל
 דע לך שאתה סוגר תקופה אין עוד אחד שיצטרך.

הוא לא היה מדומיין, הוא לא אמר  כשהוא דיבר
וכך הוא ראה את המציאות שהיתה.  סתם השערות,

שהרב מפוניבז' אמר מיד לאחר השואה, היה כ
, שהוא רוצה לבנות ישיבה עם שנגמרהעוד לפני ו

חשבו שהוא חולה נפש, מרוב  תלמידים. ה' מאות
ים ואת כל צרות שהרגו את אשתו ואת כל הילד

הוא אמרו ש ,כולם נהרגושלוש מאות התלמידים ש
מאות  חמשת, מאיפה יש נכנס לעולם הדמיונו

כ שתי "י בסה? היו בא"תלמידים מאיפה יבואו
ת אני ובפ"ת חברון בירושלים ופ" ת גדולות;ישיבו

היו מאה ושנים ואז הייתי בחור ישיבה,  .למדתי
עשר בחורים, זה היה כבר השיא. ישיבה עם הרבה 

חברותא לבדוק מי הם העם אז בחורים. ישבתי 
הם להורים שהים ש, כמעט שלא היו בחורההורים

או  רבנים היו בנים שלבתים, כל הבחורים י בעל
דים, היה מילר . היו בודבעלי מקצועות קודש

ועוד כמה פר חסידים, ני מכבואמרמתיים ור

                                                           
ד"ה  , מזמור ט', אות ט'במדרש תהליםוכן  ז

 'האויב תמו'

בתים.  יבודדים שההורים הם אנשי עסקים או בעל
חשב הפונוביז'ר רב שיהיו לו ה' מאות? איפה מאז 

  היה מובן.לא בדרך הטבע זה באמת 
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כאן שמתי שהתחיל השלטון  ייש נס גדול בא"

נלחם  , הואי"שלטון מפא ,טבשנת תש"ח תש"
ומי  .נלחםגדול הוא לעקור את הדת. בכח בכח 

קיבל עבודה,  שרשם את הילדים לחינוך תורני, לא
א מי שרצה לשמור שבת ל למות ברעב. בסכנההיה 

עכשיו אין  למות ברעב. בסכנהקיבל עבודה היה 
לשלוח ילדים ות גזירות לחלל שבת, אין גזיר

אין חוק כזה ואין גזירה  ,סיםלחינוך של אפיקור
הגיעו  י"אהשלטון ב כזו. בשנים הראשונות של

עולים. אני המעברות ומחנות ל עולים אלפי מאות
אוטובוס גדוש והגיע יום של בחירות, שהיה זוכר 

אחד עמד על ונסע מהמעברה אל הקלפי, שומלא 
ך ישראל חי ט גדול 'דוד מלהמדרגות והחזיק של

והם היו . ושרו לכבודו ,גוריוןד.ב.על  וקיים'
בטוחים שכך יהיה כמו שיזמו לעשות לעקור את 

 . ולבנות עם מחודש הדת

יכולים ללמוד  י"אב ועכשיו אנחנו ברוך השם
ועכשיו ימי  .ויכולים לשמור את המצוות ,תורה
הזה,  ת העומר הם ימים של החיזוק הגדולספיר

ירבה וכן חנו רואים שכאשר יענו אותו כן נוא
יפרוץ. השלטון בימינו מחפש דרכים אחרות. 

ט כבר לא "השיטה שהייתה בשנת תש"ח תש
 השפעות. ע"י , מנסים בדרכים אחרות בשימוש

יש שכאשר יענו אותו כן ירבה וכו',  דוגמא לדבר
שלא הכרתי אותו בכלל,  באותו הרחוב לי שכן

אני גר  - אמרו ,אדם צעיר ,ניגש אלי ויום אחד הוא
הבית שלך, אני רוצה להכיר מה זה רחוק מ ג' בתים

 יש אחדשאז אמר  , שאלתי.חרדי. מה זה חשוב לך
והוא אומר  בחרדיםשנלחם  'לפיד' בממשלה

רציתי לדעת מי לכן שצריך לעקור אותם מהשורש, 
אני כולל,  בקרבת הבית שלויש שהם. אמרתי לו 

אדבר עם האברכים הם פעם בשבוע מלמדים 
ר עם אנשים כמוך שלא למדו אף פעם, אדב

חברותא, נפגש מזה  יצא דיברתי איתו והמארגן. 
 איתו והתחיל ללמוד פעם או פעמים בשבוע גמרא. 

החרדים, אלה  - אמר לי כנפגשנו אחר זמן
והלימוד כ"כ טובים, אנשים הם שלומדים תורה, 

כ"כ מושך אותי. וראיתי אותו פעם אחת מתפלל 
מנחה, אמר לי שלא תספר לאישתי היא לא יודעת 

זה דבר  'כאשר יענו אותו'שאני מתפלל מנחה. 
שלימוד התורה מתחזק  ,שמהשמים אנו רואים

בין בזכות שמחזקים גם בימי שר ויה" .י"אב
וביחוד בימי ספי' העומר שכתוב בספרים  הזמנים

את קבלת התורה, יתקיים במהרה שזו הכנה לקר
א", בקרוב ממש הפסוק א ֹלֹֽ יתּו ְבָכל ָיֵרעּו ְוֹלֹֽ  ַיְשחִּ

י י כִֹּֽ ת ַהר ָקְדשִּ ץ ֵדָעה אֶּ ם ַלָּים  ה' ָמְלָאה ָהָארֶּ ַכַמיִּ
ים  בימינו אמן ואמן.  במהרה ח"ְמַכסִֹּֽ
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