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הסוד הפרטי שלי  -פרק ב'

מסעי

מאת :מזכירות המוסדות
סיכמנו שנפגש עם עוד ניסים ,אז קבלו נא עוד כמה ניסים
עסיסיים:
ארוחת צהרים לאברכים
עלות מנה מינימלית היום לסעודת אדם אחר הצהריים נאמדת
בממוצע נמוך של  52ש"ח לסועד .עלות רגילה של ארוחת צהרים
ל  021אברכים (ואורחים )...נאמדת לפי זה ב ₪ 0,721-ליום!
תכפילו את זה ב 51-יומי חול מינימום בחודש ,ותגיעו לסך של
 ₪ 72,111כל חודש!!! ואם תכפילו את זה בשנה? הסך הכולל יהיה
 ,₪ 011,111כמעט מליון שקלים רק על סעיף ארוחת צהריים
לאברכים!!!
אז ה' שלח לנו שלושה אנשים "מלאכים" לייתר דיוק ,שכל אחד
מהם הוא נס בפני עצמו!
הנס הראשון הלא הוא הגבאי המסור רבי חיים סולימני הי"ו,
שמלבד עול ניהולו השוטף של הבניין העומד באחריותו ,מצליח
להתרים מוצרים בקצב מסחרחר לטובה ארוחת הצהריים
לאברכים .הוא יכול להיכנס לחנות מזון ולצאת עם שלל שלא היה
מבייש את אבותינו ביציאת מצריים ,כשהעלות לכל הכבודה הזו
הוא  ₪ 1.11כולל ברכתו של הרב ותפילת האברכים.
הנס השני רבי גרשון ספר הי"ו ,שמגייס מוצרים נוספים ("עכשיו
קניתי תבלינים ב ₪ 21-ולא צריך שאף אחד ישלם לי" .)...ומעבר
לכך עומד שעות על הגז והתנור וארון החימום היוקרתיים של
הישיבה (שנרכשו בשעתו מיד שניה ובמחיר מצחיק על ידי
השתדלותו של רבי חיים סולימני כמובן (כשלימינו עמד השף
הבלתי מעורער האברך כמדרשו רבי דוד אביטן הי"ו) ,כדי לבשל
מטעמים שלא יביישו את השף של הנשיא...
והנס השלישי רבי עמרם סולימני שדואג גם למוצרים וגם
לתבשילים מעשי ידי ביתו הי"ו ,כי הרי מעבר להכל מגיע לאברכים
היקרים גם סלט ,וגם פירות העונה לקינוח ,וגם מוצרי טוב לב של
משפחת סולימני המעטירה.
ורק מידי פעם ,להשלמות ,כשמשהו חסר ,הישיבה הקדושה
מוציאה לכך את הסך המתבקש לרווחת האברכים.
כיום כל כסף שמגיע לישיבה הולך למלגות ,כך שאם מתרימים
כסף זה רק למלגות האברכים ,מה שכן מתרימים לארוחת
הצהרים ,זה כאמור מוצרים וכל המסתעף!
זה הדבר היחיד שנותן היום זכות השתתפות בלימוד וסעודת
האברכים בסך  ₪ 0,811לכל דורש ,בלי זה היינו צריכים לדרוש רק
על הארוחה כזכור  ₪ 0,721מידי יום לפחות...
רוצים עוד ניסים ,נכון? ›››

מזגן מרכזי
לא כאן המקום לדבר על עלויות החשמל של המזגן ,בשביל זה
צריך עלון נפרד! אנחנו מדברים על התחזוקה השוטפת של
אחזקת המזגן הענק של הישיבה .מדובר במנוע ענק שמקרר את
כל המזגנים ,הוא מצריך טיפול שוטף של שעות רבות מידי חודש
עלות האחזקה היא  ₪ 05,111בחודש!!! יש לנו מזגן של
אצטדיונים ...אבל ברוך ה' ,יש נס מדי חודש במשך עשרות שנים!
מה הנס? לנס הזה קוראים רבי אברהם כהן הי"ו ,רבי אברהם הוא
מהנדס מזגנים של חברת בזק ,והוא נותן שרות לישיבה הקדושה
במשך עשרות שנים ב ח י נ ם ! ! !
אז אם זה לא נס ,אז מה זה נס???
שירותי החשמל הישיבה
ואם זה לא מספיק ,אז קחו נס נוסף שמחזיק בישיבה למיום
היווסדה.
מן הסתם לא כולכם מבינים בחשמל ,ולא יודעים מה זה  0אמפר
ו 4-אמפר ,אבל בכדי להחזיק חשמל לכזו ישיבה ,לכזה בניין אדיר
ממדים ,צריכים הרבה חשמל מה שמערכת רגילה לא יכולה
להחזיק .ולשם כך יש צורך במערכת חשמל רב ממדים ,משהו
מפלצתי שיתן לבניין הזה למשוך ולמשוך חשמל ולא לקרוס מרוב
עומס .לכזו מערכת צריך חשמלאי מוסמך ולא סתם ,אלא אחד
שמבין בכאלה ממדים ויש לו את האישורים הדרושים ,וזה לא זול
בלשון המעטה.
אבל מערכת החשמל בישיבה לא עלתה מעולם לישיבה ולו שקל
אחד ,וזה הודות לנס החמישי שלנו לשבוע הנוכחי .ולנס הזה
קוראים רבי דוד סלימי .רבי דוד מעדכן ומתעדכן ללא הרף בצרכי
הישיבה ,מבין לליבו של הציבור הרחב ולליבו של ארון החשמל,
ומשדך בין הרצונות לבין היכולות .השידוך הזה ומסירות הנפש הזו
נותנת לנו מידי שבוע אור ואורה של תורה ללא הרף .וזה כולל
שעות לא שעות וימים לא ימים ,בזמנים של בין לבין ,ועיתות
מצוקה לישיבה ולק הל המתפללים שלא יודעים אפילו מה
מסתתר מאחר ארון חשמל תמים למראה .והכל במסירות נפש
ולשם שמים ,אמרנו? אז הנה נס נוסף...
כתגבורת לאחזקת החשמל ,אנו נעזרים בר' ירון לווי הי"ו ,שגם
הוא בשעות לא שעות ובזמן לא זמן ,מקדיש הרבה אנרגיות
לתיקונים ולתקלות שצצות מדי פעם.
ניסים נוספים שלא הספקנו
היו עוד כמה ניסים בשבוע החולף עם החזרי הלוואות גדולות,
ועוד כמה שממתינים לנו בפתח לשבוע הקרוב .אבל אין מקום
במדור הזה לכל הניסים ,נשאיר משהו לשבוע הבא ,ומן הסתם
בשבוע הנוכחי יהיו עוד כמה ,מניסיון...
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אצטדיונים ...אבל ברוך ה' ,יש נס מדי חודש במשך עשרות שנים!
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מן הסתם לא כולכם מבינים בחשמל ,ולא יודעים מה זה  0אמפר
ו 4אמפר ,אבל בכדי להחזיק חשמל לכזו ישיבה ,לכזה בניין אדיר
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אל תשכח מהיכן הגעת
מאת :הרב אליהו רבי
פעם היה מלך גדול רם ונישא ,שבנו יחידו נפל למשכב ונטה למות.
הרופאים המקומיים לא הצליחו לגלות את סיבת מחלתו ,ומשום
כך לא מצאו לה מזור .הדבר היחיד אותו יכלו הם להמליץ למלך
הוא לשלוח את בנו לארץ גלעד הרחוקה ,ארץ המפורסמת בטובי
רופאיה ,ואולי שם תימצא תרופה למחלת הנסיך.
מיד פקד המלך להעמיד לרשות המבצע "נסיך איתן" שיירת
עגלות חמושה בכל טוב מצריים ,בתוספת משמר הארמון שילווה
את הכבודה עד לגלעד הרחוקה ועד לשובו של בנו יחידו בריא
ושלם .הפתעת המסע היתה הצהרתו של המלך שגם הוא מצטרף
לשיירה ,ולא יחזור לממלכתו עד שיראה את בנו בריא ושלם .ואכן
יצאה הפמלייה בראשות המלך לגלעד ,עברה ביקורות בין טובי
הרופאים שאכן מצאו את מקור המחלה ותרופתה .והנה מצאו את
עצמם המלך ,הנסיך ושיירת המלווים חוזרים לארצם ברינה.
מכאן והילך ,בכל מקום בדרכם חזרה ,היה המלך עוצר את
השיירה ומראה לבנו את התחנות בהן חנו בימי מחלתו .את
הקשיים אותם עברו בנשיאתו של הנסיך ממקום למקום ,את
התחושות הקשות אותן חווה המלך כאב בראותו את בנו יחידו
הולך וכבה למול עיניו .על כל רגב אדמה בה חנו ,היו למלך תילי
תילים של סיפורים ועובדות מרירות מול המציאות העכשווית
המרנינה בה בן המלך הולך על רגליו כאחד האדם .כל תחנה היתה
אבן דרך המקשרת בין העבר המר להווה המתוק כל כך.
במשל זה מסבירים חז"ל בפרשתנו את הסיבה לציוויו של ה'
יתברך למשה רבינו לשוב ולמנות לעם ישראל את כל המקומות
בהם עברו למיום צאתם מארץ מצריים ועד לבואם לשערי ארץ
ישראל במשך ארבעים שנה תמימות.
הקדוש ברוך הוא ,אוהבם הגדול של ישראל ,חש כביכול כמו אותו
מלך שעבר עם בנו הרבה כל כך ,והנה סוף סוף הוא מגיע עם בניו
אהוביו אל סיום המסע ,אל המנוחה ואל הנחלה .לא רצה אבינו
רועינו שנשכח את התחנות שעברנו ,בכל אחת כזו יש מה ללמד
ומה לזכור .כי גם כאשר מסיימים את הדרך ,יש לשוב ולשחזר את
התחנות הכואבות יותר והכואבות פחות ,אותן תחנות שחישלו
ולמדו אותנו כל כך ,ולנהוג על פיהן גם כאשר נגיע לארצנו
המובטחת.
***
כל אדם מאיתנו עובר כברת דרך לא פשוטה ,כל אחד לפי מרומי
גילו מעמדו אות מצבו המשפחתי נמצא בשלב כלשהו בדרך
המובילה אל עתיד טוב יותר בעזרת ה' .ונכון ,יש בינינו כאלה
שתמיד ימצאו את הרע והקושי ,ולא ידעו להתמקד בטוב ובנאצל.
לדוגמא :אדם שיודע לספר על הידרדרות עצומה במצבו הכלכלי,
וזאת לאחר שבשנים האחרונות לא מוטלת עליו פרנסת עצמו
בלבד אלא גם פרנסת אשתו וילדיו ,אינו זוכר באותו רגע להרים

את עיניו למרום ולהודות על כך שבכלל קיבל אישה וילדים .על כך
שבאותן שעות ממש ישנם אחרים שמוכנים לוותר על כל הונם לו
רק יכלו להתחלף איתו לשעה קלה.
וכך גם הדבר במקום עבודה או לימודים חדש ומחייב יותר,
בתחזוקת בית גדול ויפה יותר .טבע האדם לראות את הקשיים ואת
הירידה במצבו ולא להביט על התמונה כולה ולראות איך זכה
להתבסס יותר רוחנית וגשמית.
מלמד אותנו ה' יתברך לעצור בכל תקופה בכל הזדמנות,
ולעבור שוב על תחנות חיינו ,מהילדות ועד לשנים הבוגרות
יותר .ולבדוק האם באמת בתקופה הזו אנו נמצאים במצב
הקשה ביותר? האם באמת לא התקדמנו מאז ועד עתה
במאומה? האם באמת כל חוויותינו הן כשלונות והפסדים? או
שיש גם דברים טובים בדרך?
בימים אלו אנו נמצאים באחת התקופות המיוחדות ביותר לכך,
תקופת "מבצע צוק איתן" .מצד אחד לב מי לא יחרד
מהאזעקות ,ההפצצות ,חיילינו שבשטח האוייב ,והחשש
המתמיד של 'מה ילד יום' .אולם מאידך יש לנו תחנות זכות
רבות מאד! תחנות של נפילות טילים ללא נפגעים ,תחנות של
חיסולים ממוקדים של ראשי אויבינו ,תחנות של מחבלים
שמתגלים בדרכם לבצע פיגועים ,ועוד כהנה וכהנה.
אל נתייחס למצב הכללי ונרבה רק בטרוניות ,בין התפילות
לזעקות ,בי חששות לרגיעה ,נישא עינינו למרום
ונאמר "תודה" .תודה לבורא עולם על ההצלה ,תודה לבורא עולם
על הניסים ,ותודה לבורא עולם על המבצע ואף אל הטילים ,כי אם
ה' שולח ומכוון אותם בודאי זה לטובתנו ובודאי הוא זה שיודע איך
לפתור את אותן בעיות.
הרי גם כאשר אנו באמת רואים כשלונות ורוע ,אנחנו אמורים
להבין שה' יתברך יודע מה הוא עושה וזה לטובתנו ללא ספק .כל
שכן וקל וחומר שכאשר יש לנו את הדברים הטובים 'מול העיניים',
שתפקידנו להבין זאת ולהודות רגע רגע ושעה שעה .בצורה כזו,
גם נמלא את חובתנו כלפי שמיא להודות ולהלל על כל הטוב אשר
גמלנו ,וגם נזכה לצלוח בצורה טובה יותר את משברי החיים
החיובים יותר והחיובים עוד יותר ...אדם שחווה הצלחות וניסים,
ורואה בכל פרט את השגחת ה' יתברך ואהבתו אליו ,יקל עליו
לשאת בעול החיים ברינה ,הרבה יותר מחבירו שיעשה זאת
'למרות' כל מה שעובר עליו' ,למרות' הנסיונות ,ו'למרות' הצרות
בהן הוא מתמקד.
נחזק ,נתחזק ,נודה ,נשמח ונעלוז ,ונזכה לשפע של ניסים.
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אישה וילדים .על כך שבאותן שעות ממש ישנם אחרים שמוכנים
לוותר על כל הונם לו רק יכלו להתחלף איתו לשעה קלה.

פניני מוסר ויראת שמים

סיפור – כח הצניעות

הנהגות לשעת חרום

ממורנו הרב שליט"א

מאת :סיפור קטן מעשה גדול

ממורנו הרב שליט"א

בין המצרים תשע"ד ,לסדר וירשתם את הארץ וישבתם בה.

מלחמת צוק איתן
מלחמת צוק איתן בעצומה ויש דינים מהשמים ,וצריך להרבות
בזכויות עבור כלל ישראל ,ובעיקר תושבי הדרום ובמיוחד עבור חיילי
ישראל הי"ו הנמצאים בחזית.
והנה כמה הנהגות טובות אשר בכוחם לעורר רחמים ולבטל הדינים,
ולה' הישועה.
א .לכוון שהמלחמה לשם שמים ,שיתרבה כבוד שמים בעולם.
ב .לכוון בעניית "אמן" "יהא שמיה רבא" בכוונה גדולה בכל כוחו
להוריד שפע וברכה לישראל.
ג .בעניית קדושה .קדוש ,קדוש ,קדוש .לכוון לקדש שם שמים
ויתרבה כבוד שמים בכל מקום.
ד .להקפיד על מאה ברכות ויותר כל יום ,גברים ונשים ,וכן עניית
אמן בכל רם ,לבטל המגפה ,ולבטל המלחמות והייסורים,
ואמירת אבינו מלכנו גם בשבת.
ה .לומר תיקון חצות ביום [בבין המצרים] ובלילה ,בכוונה ובמסירות
להקמת שכינתא מעפרא.
ו .לתת מטבע לצדקה יום יום ,ולכוון עבור כלל ישראל לחיים טובים.
ז .להתחזק ולכוון אהבת ישראל לכולם ,כמוך ממש ,בכובד ראש,
ולכבד כל אדם.
ח .בזמן אזעקת אמת ,לכוון שמהשמים מפחידים אותנו .ולכוון
למות על קידוש השם וזה עושה רעש גדול בשמים ,שמפחדים
מהשם יתברך .ולא מהטיל ולא מהנשק.
ט .לדקדק באמירת הקורבנות שבתפילה מלה במלה ונעשה בזה
רעש גדול בשמים.
י .לדקדק באמירת תהלים ,וכן התיקון הכללי .ובעיקר פרקים
המפורסמים המיוחדים בזמן המלחמה .מזמור כ – מזמור צא –
מזמור קט – מזמור קמ – מזמור קמב – מזמור קנ שזה סגולה
גדולה חזקה ,ומועילה מיד .בדוק ומנוסה!
יא .להתחזק בצניעות בתלבושת הנשים ובקדושה לגברים .נשות
הישמעאלים האיסלם יוצאות לרחוב בצניעות ,כח התורה של עם
ישראל מועיל ומנצח במלחמה את אדום ,אבל נגד ישמעאל זה
לא מספיק .וצריך לעורר הנשים להתחזק ולהוסיף מעלות
בלבוש ובצניעות .בגדים צנועים .לא שקופים ,לא צרים ,לא
בולטים .כמו שהתהלים עוצר את הטילים ,כך פריצות בלבוש
גורם שהטיל פורץ ומתקדם ח"ו לשטח ישראל.
יב .שמירת הקדושה לגברים כוללת :ניתוק מהתקשורת ,זהירות מכל
המכשירים האסורים ,צפייה במחשב רק על טהרת הקודש .וזה
פסוק מפורש בתורה( ,פרשת כי תצא) "כי השם אלוקיך ,מתהלך
בקרב מחניך להצילך ולתת אויבך לפניך והיה מחניך קדוש" .וכן
בספר תהלים (פרק קמ ,ח) "השם אלקים עוז ישועתי ,סכותה
לראשי ביום נשק".

חזק חזק ונתחזק

היה זה בליל יום חמישי .נזקקתי לצורך הכנת
צורכי השבת לתבנית ביצים .ביתי הגדולה
התנדבה ללכת למכירה של ביצים באחד
מבתי המושב ויצאה לדרכה .אנו מתגוררים
במושב תפרח ,אשר בו בדרך כלל מאופיינות
שעות הערב בזרם דליל של הולכים ושבים
החולפים ברחוב.
השעה הייתה בסביבות תשע בערב .היא
יצאה מפתח הבית ,ואז הבחינה בגבר זר
ההולך ברחוב .רגש הצניעות הטבעי שבה
מנע ממנה לצאת לרחוב ,והיא המתינה
שהאיש יעבור ואז תצא היא לדרכה.
ברגעים שהמתינה בפתח הבניין דגדג בקצה
אפה ריח קל של שריפה ,שהלך והפך מוחשי
יותר ויותר .בתי ניסתה לתור אחר מקור
הריח ,והגיעה למסקנה מהירה שהריח
החרוך יוצא מחלון חדר הילדים שלנו הסמוך
לפתח הבניין.
היא מיהרה לחזור לאחוריה והגיחה אל הבית
כרוח סערה .היא רצה כאחוזת תזזית אל
חדר הילדים ,ולא האמינה למראה עיניה.
בני הקטן ישן במיטתו כשהוא מכוסה עד
ראשו בשמיכה .לרגלי המיטה היה מונח תנור
הסקה לחימום החדר .השמיכה של הילד
גלשה לעבר התנור וקצה השמיכה החל
להתלקח ולבעור.
הילד נם את שנתו העמוקה ולא חש כלל
בסכנה המוחשית ההולכת וקרבה אליו בצעדי
צהוב וכתום זוהרים ומרקדים.
התרחיש ארע בשקט מופתי ,ללא כל קול או
סימן התראה .אני הייתי עסוקה בחדר מרוחק
ולא היה באזור שום מבוגר שיכל לשים לב
לעומד להתרחש.
בתי הזעיקה אותי אל החדר ,וברעד בלתי
נשלט תפסנו יחד את השמיכה ,ובזהירות
מרבית הוצאנו אותה מן הבית וכיבינו את
הלהבות הבוערות...
הילד שלנו ניצל בנס ,את זאת ראינו בחוש.
ויתכן שניתן לנעוץ את הזכות ברגש הצניעות
שהוביל את ילדתנו היקרה להמתין מעט
בפתח הבניין לפני צאתה החוצה.
עד היום אנו שומרים את השמיכה למזכרת
נצח למאורע שנחקק עמוק במשפחתנו,
והיא מכונה בפינו 'שמיכת הנס'!...
(הפרטים שמורים במערכת .לאימות מפי
בעלת המעשה)18-0054812 :

עוד שבוע חלף ,ועוד יהודים צדיקים מוסרי נפש
מצטרפים להיות גבאים ולעמוד לימין התורה ולימין
מורנו הרב שליט"א.
צדקה תציל ממוות
שלמה המלך אומר בספר משלי" ,ל ֹא-יוֹ ִעיל הוֹ ן ְּביוֹ ם
ֶע ְּב ָרה ו ְּצ ָד ָקה ַּת ִציל ִמ ָ ָּֽמוֶ ת" (משלי י ,ב) .צדקה זה כלי
חזק כל כך ,שהוא מציל מהדבר הכי קשה בעולם שזה
המוות!
זה הרבה יותר מכפת ברזל ,כפת ברזל לא יכולה להציל
מאיום המנהרות ,צדקה כן!
זה יותר חזק מטנק מרכבה עם טכנולוגיית מעיל רוח ,כי
לטנק יש נקודת תורפה שטיל נ"ט יכול לפגוע בה ,צדקה
מצילה גם מזה!
וכן על זה הדרך ,צדקה מצילה מכל מות!
למה?
מה מיוחד בצדקה שאין בשאר מצוות ומעשים טובים?
הכסף זה חלק מהאדם ,כי איך מגיע כסף? אדם מחסר
מעצמו על ידי עבודה בגופו ,ועל זה הוא מקבל כסף!
כל כסף שמגיע לאדם ,בסוף זה חלק ממנו!!!
בכל לבבך ,ובכל נפשך ,ובכל מאודך .מה זה בכל מאודך?
אומרת הגמרא הקדושה :בכל ממונך! מה? ממונך שווה
יותר מלבבך ונפשך? כן! יותר קשה לתרום ממון,
מלתרום את הלב והנפש!!!
אם כן ,כשאדם תורם כסף ,כשאדם מוציא מעצמו כסף
בשביל ה' ,הוא כאי לו נתן חלק מעצמו לה' זה ממש כמו
קרבן .ואם כן אדם שמגיע לכזו דרגה של לתת מעצמו
לה' ,ה' אומר לו :אני הכיפת ברזל שלך ,אני מגן עליך ,זה
צדקה תציל ממות!
גם בהגנה יש רמות ,לא כל ההגנות שוות .וכמו כן לא כל
הצדקות שוות ,יש דרגה גבוהה של צדקה ויש פחות ,מה
הדרגה הגבוהה ביותר? החזקת התורה!!!
ולמה? כי תורה בפני עצמה זה חתיכת כיפת ברזל,
חתיכת הגנה מאין כמוה ,וכשזה מצטרף לצדקה זה
נהפך לבונקר!!! נו ,מי צריך יותר מזה?
וגם בבונקר הזה יש דרגות ויש רמות ,מה הרמה הכי
גבוהה בצדקה?
למסור לגבאי צדקה ,שיש בזה מעלה הכי גבוהה בצדקה
כמבואר בגמרא.וככל שהגבאי יותר טוב ,כך הזכות
גדולה יותר.
ואם הגבאי הגדול והראש וראשון של הישיבה הקדושה
זה מורנו הרב שליט"א (מעל כל ה 511גבאים!) שעליו
אנו סומכים כשאנו תורמים את הכסף.
או אז ,אין מילה בלכסיקון (בלע"ז) שיכולה לתאר את
ההגנה והזכות הגדולה הזאת.
זה משהו כמו בונקר  0ק"מ מתחת לאדמה ,עם כל
צבאות העולם יחד להגנה מעל הבונקר ,יחד עם כל
החיילות הקיימות והטכנולוגיות האפשריות.
ביטוח חיים של ממש!!!
אז קדימה ,בא נסתער על ההגנה הזו ,ונזכה לביטוח
בעולם הזה ,ולזכויות אין סופיות בעולם הבא!

ה' איש מלחמה
א .להרגיש ולהתבונן שהשר של ישמעאל מלמעלה נלחם איתנו ,וקיבל רשות להפחיד
אותנו ,ויש מצוה לפחד מה' יתברך אולי מעשינו לא רצויים .ולעשות תשובה .ובפרט
כשיש אזעקת אמת .ולה' הישועה.
ב .לחזק את המשפחה באמונה בה' יתברך ,שזה מהשמים וצריך להתעלות ולהתחזק.
לומר לילדים להתחזק בכיבוד הורים ,אהבת החברים ,לנשים בצניעות ולגברים
בקדושה .ובזה יהיה תועלת לפחד הנורא שנפל עלינו ,וזה רצון השי"ת.
ג .להודות לה' יתברך שאין נגעים ,וזה פלא .ועל כן ,רצוי כל ערב שבני המשפחה יקראו
נשמת כל חי ,להודות לה' יתברך .וכן כמה פרקי תהלים להצלחת החיילים ותושבי ארץ
ישראל.
ד .מי שנמצא בבית הכנסת ויש אזעקה אם אין לו פחד יכול להמשיך בתפילה .או
בלימוד בשיעור תורה ,כמו שעשה מרן רבינו הגדול והקדוש זיע"א במלחמת המפרץ.
ואם חושש ומפחד שיחפש לו מקום מתאים להסתתר שם.
ה .אם הוא באמצע העמידה מותר לפסוע ולזוז לכיוון המתאים .ואם דיבר ושהה כדי
לגמור כולה חייב לחזור לראש העמידה .ואם לא דיבר כלל ,סימן שאין כאן הסח הדעת
ולא חוזר אלא למקום שפסק (ועי' משנ"ב .קד .ו .ואיש מצליח שם).
ו .גם בבית  ,באמצע ברכת המזון או עמידה וכיוצא בזה ,ויש אזעקה וחשש ופחד
למשפחה ,מותר לדבר כפי הצורך ,כדין פוסק מפני היראה (כה"ח .סימן קד .ס"ק ז).
ע"ש.
ז .סגולה להנצל ,להתעמק באמונה ובדבקות בה' יתברך" ,אין עוד מלבדו" ויהרהר
בתשובה .ובדוק ומנוסה ,שינצל בשלמות .ולחומרא ,יוסיף שיר של פגעים ,דהיינו יושב
בסתר עליון (שבועות טו .):וכמו שהמליץ רבינו החזון איש באיגרות (ועיין נפש החיים
שער ג' .פי"ב).
ח .ימים אלו הם ימי רצון בשמים מאד ,אין עבירות ואין קלות ראש .ויש פחד מה' יתברך
והתפילות מהלב כיום בוקעות עד השמים ,עד כסא הכבוד .כדאי לנצל ימים מתוקים
ויפים אלו ליראה ,לתפילה ,ולחיזוק באמונה .ורצוי לומר אבינו מלכנו לאחר חזרת
הש"ץ ,ולה' הישועה.
ויה"ר שנזכה כולנו ליראת שמים ,ענווה ,ושפלות ,ואהבת ישראל אמן ואמן.

מובא בזה הנהגות ממרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א
עשרות שאלות אודות המצב הביטחוני הגיעו מאז תחילת ימי מבצע "צוק איתן" לביתו
של הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן שליט"א .אנשים מודאגים עבור עצמם ,או בני
משפחותיהם ,ביקשו לדעת בעיקר ,מה עושים כאשר נשמעת אזעקה? האם עוצרים
את לימוד התורה? האם עוזבים את היכל הישיבה? ועל העובדה שאנחנו רואים כל כך
הרבה ניסים מלמעלה ,אמר הרב" :מכריזים משמים  -רבי יהודי תחזור כבר בתשובה".
הגאון רבי משה יהודה שניידר ,הלומד חברותא עם הרב שטיינמן ,פרסם חלק
מהתשובות שענה הרב לשואלים ,מתוך הדגשה ברורה שישנן תשובות שעשויות
להשתנות במקרים מסוימים ולשואלים כאלו ואחרים ,לפיכך אין להקיש בין מקרים.
בכל פעם שמגיעה שאלה ,היא נדרשת לעיון נרחב ובהתאם לתנאים רבים ,לכן כל
שאלה ,גם אם נראית זהה לשניה ,היא אינדיבידואלית ,וכל מקרה לגופו.
כאשר נשמעת אזעקה באמצע הסדר בישיבה ,צריך להפסיק את הלימוד ולצאת
למרחב מוגן? נשאל הרב על ידי מספר רבנים בישיבות שונות? "ולא הסכים להקל
שלא להפסיק את הלימוד" ,כך פרסם הרב שניידר.
"האם להפסיק באמצע שיעור כללי"? שאל אחד מראשי הישיבות .ענה לו הרב" :וכי
שיעור כללי דוחה פיקוח נפש?"
ומה בעניין של תורה מגנא ומצלא? ענה על כך הרב" :אולי זה רק למי שלומד תורה
'לשמה' ,ואיננו יכולים לומר שלומדים לשמה"...
"אם וכאשר נשמעת אזעקה ולומדי התורה בהיכל אינם שומעים אותה ,צריכים
להפסיק אותם מלימודם"? שאל משגיח בישיבה פלונית .השיב הרב" :אם לא שומעים,
כנראה שמשמים יודעים שזה לא נוגע להם" .ובאותו עניין ענה למשגיח אחר ,שמדובר
בשאלות של פיקוח נפש ,ולא פשוט להכריע בהן .כך גם ענה לאדם שאמר שאינו רוצה
לצאת מבית המדרש בזמן אזעקה" :ואם חלילה וחס יקרה משהו?"
"במה צריכים להתחזק"? שאלו עשרות אנשים מודאגים" .בני תורה צריכים להתחזק
בעניין שמירת הדיבור ,כי עיקר עיסוקם הוא 'בפה' ,ולהמון העם יש להתחזק בשמירת
השבת" .ענה הרב שטיינמן.

