יצחק מרדכי הכהן רובין
הר-נוף עיה"ק ירושלים תובב"א
בס"ד ערש"ק לסדר ולא יהיה בהם נגף תש"פ
לבאי בית מדרשנו שיחי' לאוי"ט
הנה ימים באים אשר יד ה' הויה ,עת אשר הקב"ה מפליא במכתו בכל העולם כולו ,ועל המדינות
בו יאמר איזו לחרב ואיזו לרעב ,ועיין רש"י רות עה"פ כי יצאה בי יד ה' [א ,י"ג] ,אמר רבי לוי כל
מקום שנאמר יד ה' מכת דבר היא ,ובנין אב לכולם "הנה יד ה' הויה" .ותיבת "דבר" היא שם כללי
למגיפה.
ואיתא בתוספתא דתענית פ"ב מי"א ,מבול של מים אינו מביא על העולם ,אבל מבול של דבר
לעובדי כוכבים לימות המשיח יש .ובמדרש רבה שיר השירים [פ"ב ,י"ג ,כ"ט] א"ר חיא בר אבא
סמוך לימות המשיח דבר גדול בא לעולם והרשעים כלים.
וכל העולם כולו אנדרלמוסיה אין איש יודע מה ילד יום ואין אתנו יודע עד מה ,ויש מהמדינות
אשר אין בהן יוצא ואין בא ,ורבים יושבים ספונים בבתיהם בדד.
והנה כידוע שבענייני פיקוח נפש הזהירות מחייבת לחוש אף למיעוטא ,ובפרט בחולי "הקורונה"
אשר הוא מתפשט מאיש לאיש ,והאחראים על ענייני הבריאות קבעו גדרים כדי למעט ככל האפשר
את ההדבקות בחולי זה.
ואשר על כן גם בבית מדרשנו יחלקו את המניינים בשבת קדש באופן שלא יהיה עם רב במקום
אחדא.
ובגמ' יבמות דף ס"ג ע"א אמר רבי אלעזר בר אבינא אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל,
שנאמר הכרתי גוים נשמו פנותם החרבתי חוצותם וכתיב אמרתי אך תראי אותי תקחי מוסר.
ועיין בדרשות הר"ן [דרוש ו' ד"ה ולפעמים] ,דלפעמים מתחדשים מקרים בריחוק מקום ובאיים
רחוקים כדי שיתעוררו ישראל אל התשובה ,והוא מאמר הנביא הכרתי גוים נשמו פנותם וגו'
אמרתי אך תראי אותי תקחי מוסר ,ואין ספק כי מי שרואה כל אלה הדברים שהם באמת התראות
השי"ת ועודנו מחזיק בדרכו ,הוא כמי שעובר עבירה וקיבל עליה התראה שהתיר עצמו למיתה
וכו' עכ"ל.
ובפרט לעת כזאת אשר המשחית קרב ובא ,וכשוך ההמולה ,אין לנו אלא להתעורר בתשובה
ולפשפש במעשינו ,ולב יודע מרת נפשו גבר על חטאיו ,ואם לא עכשיו אימתי.
ו כל אשר יעשה כזאת אין לו מקום לפחד ולדאגה ,וכבר אמרו בגמ' ברכות דף ס' ע"א בההוא
תלמידא דהוה קא אזיל בתריה דרבי ישמעאל ברב"י בשוקא דציון ,חזייה דקא מפחיד ,אמר ליה
חטאה את ,דכתיב פחדו בציון חטאים ,א"ל והכתיב אשרי אדם מפחד תמיד ,אמר ליה ההוא
בדברי תורה כתיב.
ובזכות לימוד התורה ומעשי התשובה התפילה והצדקה יסיר ה' מעל עמו כל חולי וכל מגיפה.
ביקרא דאורייתא

א וכבר היה הדבר לעולמים ,עיין במכתבי רבי עקיבא איגר מכתב קמ"ו שכתב בזמן מגיפת
החולירע בענין התפילה בבתי הכנסת ,שהקיבוץ במקום צר אינו נכון ,ולכן יעץ להתפלל כתות
כתות לא יותר מט" ו איש בפעם אחת ,ואף כתב שיש להשתמש בשוטרי המקום לפקח על מנין
המתפללים ,עיי"ש.

