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ולגבורה -קידוש השם ן לשואה  ום הזכרו  לי
 . הוא הסיפור על מותו של רי עקיבא -הדגם בתלמוד לקידוש השם

 ? עקיבא' איך מעשה קידוש השם מוגדר על ידי ר

 ב' דף סא עמ, תלמוד בבלי

מה נאמר תניא רבי אליעזר אומר אם נאמר בכל נפשך למה נאמר בכל מאדך ואם נאמר בכל מאדך ל: אלהיך' ואהבת את ה

בכל נפשך אלא אם יש לך אדם שגופו חביב עליו מממונו לכך נאמר בכל נפשך ואם יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו 

לכך נאמר בכל מאדך רבי עקיבא אומר בכל נפשך אפילו נוטל את נפשך תנו רבנן פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שלא 

עקיבא שהיה מקהיל קהלות ברבים ועוסק בתורה אמר ליה עקיבא אי  יעסקו ישראל בתורה בא פפוס בן יהודה ומצאו לרבי

אתה מתירא מפני מלכות אמר לו אמשול לך משל למה הדבר דומה לשועל שהיה מהלך על גב הנהר וראה דגים שהיו 

מתקבצים ממקום למקום אמר להם מפני מה אתם בורחים אמרו לו מפני רשתות שמביאין עלינו בני אדם אמר להם 

כם שתעלו ליבשה ונדור אני ואתם כשם שדרו אבותי עם אבותיכם אמרו לו אתה הוא שאומרים עליך פקח שבחיות לא רצונ

פקח אתה אלא טפש אתה ומה במקום חיותנו אנו מתיראין במקום מיתתנו על אחת כמה וכמה אף אנחנו עכשיו שאנו 

אנו הולכים ומבטלים ממנה על אחת כמה וכמה אמרו יושבים ועוסקים בתורה שכתוב בה כי הוא חייך ואורך ימיך כך אם 

לא היו ימים מועטים עד שתפסוהו לרבי עקיבא וחבשוהו בבית האסורים ותפסו לפפוס בן יהודה וחבשוהו אצלו אמר לו 

פפוס מי הביאך לכאן אמר ליה אשריך רבי עקיבא שנתפסת על דברי תורה אוי לו לפפוס שנתפס על דברים בטלים בשעה 

ו את רבי עקיבא להריגה זמן קריאת שמע היה והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל והיה מקבל עליו עול שהוציא

מלכות שמים אמרו לו תלמידיו רבינו עד כאן אמר להם כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך אפילו נוטל את נשמתך 

היה מאריך באחד עד שיצתה נשמתו באחד יצתה בת קול  אמרתי מתי יבא לידי ואקיימנו ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו

ואמרה אשריך רבי עקיבא שיצאה נשמתך באחד אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא זו תורה וזו שכרה ממתים ידך 

 :אמר להם חלקם בחיים יצתה בת קול ואמרה אשריך רבי עקיבא שאתה מזומן לחיי העולם הבא' ממתים וגו' ה

 

 :. הוא נותן כותב, ם מגדיר במשנה תורה את קידוש השם"כאשר הרמב

 ם "מומלץ לקרוא את כל הפרק ברמב, למי שמעוניין 

 הלכות יסודי התורה פרק ה, משנה תורה

כל בית ישראל מצווין על קדוש השם הגדול הזה שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל ומוזהרין שלא לחללו שנאמר ולא  |א

תחללו את שם קדשי כיצד כשיעמוד עובד כוכבים ויאנוס את ישראל לעבור על אחת מכל מצות האמורות בתורה או יהרגנו 

ם וחי בהם ולא שימות בהם ואם מת ולא עבר הרי זה יעבור ואל יהרג שנאמר במצות אשר יעשה אותם האדם וחי בה

 :מתחייב בנפשו

ויש דברים אחרים שהן בכלל חילול השם והוא שיעשה אותם אדם גדול בתורה ומפורסם בחסידות דברים שהבריות  | יא

הוא שיש לו פ שאינן עבירות הרי זה חילל את השם כגון שלקח ואינו נותן דמי המקח לאלתר ו"מרננים אחריו בשבילם ואע

ונמצאו המוכרים תובעין והוא מקיפן או שירבה בשחוק או באכילה ושתיה אצל עמי הארץ וביניהן או שדבורו עם הבריות 

אינו בנחת ואינו מקבלן בסבר פנים יפות אלא בעל קטטה וכעס וכיוצא בדברים האלו הכל לפי גדלו של חכם צריך שידקדק 

אם דקדק החכם על עצמו והיה דבורו בנחת עם הבריות ודעתו מעורבת עמהם  על עצמו ויעשה לפנים משורת הדין וכן

ומקבלם בסבר פנים יפות ונעלב מהם ואינו עולבם מכבד להן ואפילו למקילין לו ונושא ונותן באמונה ולא ירבה באריחות 

עשיו לפנים משורת הדין עמי הארץ וישיבתן ולא יראה תמיד אלא עוסק בתורה עטוף בציצית מוכתר בתפילין ועושה בכל מ

' והוא שלא יתרחק הרבה ולא ישתומם עד שימצאו הכל מקלסין אותו ואוהבים אותו ומתאוים למעשיו הרי זה קידש את ה

 :ועליו הכתוב אומר ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר

 

קראו את  -לאור הדברים האלה

, דבריו של הרב אליעזר ברקוביץ

 .על קידוש השם בשואה

מתוך ספרו של אליעזר ברקוביץ 

 ', אמונה לאחר השואה'
 

יחיאל ' למד הר(. שיקגו, 8001 -רומניה, 8091) אליעזר ברקוביץ' פרופ הרב

, ברח לאנגליה 1במהלך מלחמת עולם ה. ושם שימוש ברבנות, ויינברג בברלין

 . עלה לארץ 8091ב. שם לימד בישיבה בסקוקי שליד שיקגו, ב "כ לארה"ואח

ובאמונה לאחר , ביהדות ותפיסות מודרניות, עסק הרבה בפילוספיה של ההלכה

 . השואה
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