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מהאסונות צריך ללמוד השגחה
חיל ורעדה יאחזון ,בהישמע קול רעם בגלגל,
הטרגדיה הנוראה ,בהסתלק בחטף בליל
תענית אסתר הבה"ח יהושע בוים ז"ל מבחירי
ישיבת "תורה בתפארתה" ,ישיבתו של רבינו
זצוק"ל.
וסיפר משגיח הישיבה הגה"צ ר' נח פלאי
שליט"א בהספד שסיפרו למרן
שר התורה שליט"א שבחורי
הישיבה נמצאים בפחד ,עקב
האסון הנורא .ואמר שאין להם
מה לחשוש ,כי הנפטר
הסתלק היות וכבר השלים
את תפקידו בעולם ,וזה לא
נוגע לאחרים.
וראה עוד בגליון "בדרכו אמונה" שמרן שליט"א
ציין את מעלת הזמן שנסתלק בערב פורים,
שהוא בבחינת יום כיפורים.
ועל כגון דא הי' מביא רבינו זצוק"ל ששמע
מזקן אחד שהי' תלמידו של רבי נפתלי
אמסטרדם זצ"ל שאמר בשם הרבי [ואמר
רבינו שמסתמא הכונה למרן רבי ישראל
סלנטר זצוק"ל] ,שאחרי שקרה מיתה
פתאומית רח"ל ,לא צריך ללמוד מוסר
שלשה ימים...
וזכורני בשנת תשנ"ו שהי' פיגוע נורא
באוטובוס בת"א בתענית אסתר ,אמרה לי
הרבנית הצדקנית ע"ה בצער גדול ,תמיד פורים
זה זמן שמחה ,וכעת ...והוסיפה  -אני לא
זוכרת פורים עצוב כזה ...וכך היא ההרגשה
שלנו כעת.
מה נאמר ומה נדבר ,נחפשה דרכינו ונחקורה
ונשובה עד ה'.
המקום ינחם וישמח את משפחתו הדגולה,
הכאובה מאד ,ויחזק את כל בני החבורה
בישיה"ק .ולא ישמע עוד שוד ושבר בגבולנו,
אך טוב וחסד.

והעירני ידיד יקר תלמיד ותיק לרבינו ה"ה הר"ר
מיכאל לוקסנברג שליט"א למאמר נפלא
ונשגב מרבינו ,שאמר לפני למעלה מעשרים
שנה בישיבה המעטירה "עטרת ישראל",
ודבריו זורקים אור לפקוח עינים עוורות,
להתבונן בהשגחתו ית' שעושה מהפיכות
"עולמיות" כאלו ,שלא שמענו מעולם,
ולהפנים עמוק עמוק בלב שהכל
זה רק בגזרתו והשגחתו ית"ש.
וז"ל :מן הדברים העיקריים ,הוא
ידיעת השם ,ובעצם האדם יכול
לראות ולדעת את השם תמיד,
איפה שבן אדם רק מסתכל ,יכול
לראות השגחה של הקב"ה .בפסוק
כתוב כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך ירח
וכוכבים אשר כוננת מה רבו מעשיך ה',
כשמסתכלים בבריאה ,רואים שיש מנהיג
שהוא משגיח! וכל דבר נעשה רק על פיו.
אבל זה עדיין לא מספיק ,כי האדם מתרגל,
וכבר לא רואה כל כך ,ואז הקב"ה "מזמן לזמן
מביא לבני אדם אפשרויות להכיר ידיעת ה',
השגחה של הקב"ה".
ומכל מה שרואים אפשר ללמוד השגחה ,אם
ח"ו קורה מלחמות בעולם ,אפי' לא בכלל
ישראל ,רואים השגחה" ,הכרת גויים נשמו
ארצות אמרת אך תראי אותי תקחי מוסר".
בן אדם רואה שיש מלחמות ,יש חורבנות
בעולם ,אסונות ,צריך ללמוד שיש בזה
השגחה ,זה לא סתם – פתאום קורה אסון .יש
הרבה פעמים שיטפון שאלפים אנשים נהרגים
 זה השגחה! ומה הסיבה לזה ,אנחנו לאיודעים ,אבל על הכל יש השגחה.
 ...אנחנו יודעים שכל אחד ואחד ,יכול לראות
ממש כל יום ויום ,הרי היום יש עיתונים ,והם
נכנסים לכל אחד בראש ורואה כל יום מה
שקרה בעולם ,וזה היה צריך להביא שהאדם
יעלה.

ועל של עתה באתי ,על הבהלה הגדולה ברחבי
תבל ממחלת "הקרונה" ,שכל העולם כולו חל
מפני בריה קטנה שברא הקב"ה ,ומשדדת את
כל מערכות העולם ,באופן נורא מאד.

ומכל מה שיודע וכל מה ששומע צריך לראות
גדלות ה' ,האיך ההשגחה של הקב"ה במה
שמנהיג את כלל ישראל ,האיך ההשגחה
במה שמנהיג את כל אחד ואחד ,איזה

מצבים! כאן אתה רואה איך שהיה יכול
לקרות מי יודע מה ,ממש כל יום ויום רואים
חסדי ה' .ואם בן אדם לא גדל ,זה חסרון.
 ...וכל אלה שנמצאים ב"ה בין כתלי הישיבה,
יש להם אפשרות ,תראו כי לאדם מהשוק אי
אפשר לדבר בכלל ,הוא לא יודע מה זה ידיעת
ה' ,לא יודע מה זה השגחה ,ועושה דברים בלי
מחשבה ,בלי כלום .אבל בני תורה ,שנמצאים
בין כותלי הישיבה ,הם צריכים ללמוד כל
דבר ,ולהוציא מסקנה שיהיה להם תועלת,
לעליה ברוחניות ,לעליה בתורה ,לעליה
ביראת שמים ,לעליה בידיעת ה' ...ע"כ מדבריו
הק' ,ויה"ר שנזכה לקיימם.
ואעלה עוד שתי נקודות שעלו לי במחשבה.
א .הנה אנחנו מזכירים כמה פעמים ביום ,הק-
ל הגדול הגבור "והנורא" .ובדרך כלל איננו
משייכים כ"כ את "הנורא" אלינו ,רק רואים את
זה כמושג מופשט .אבל בימים אלו שאנו
רואים האיך "כל העולם" עומד דום ,עם פה
פעור ,מול בריה קטנה שבקטנות ,שלא שייך
כלל לראותה בעיני בשר ,חיידק זעיר
שבזעירים ..וכולם זוחלים ורועדים מפניו ,ולא
יודעים האיך להתגונן ולהישמר מפניו .האם
אנחנו לא מתחילים להרגיש מעט שבמעט
מה זה הק-ל ה"נורא" ,הרי מי ברא חיידק זה,
ומי שולח אותו לסין ולשאר מדינות ,וממנו
הלאה והלאה ...הלא אתה ה' עושה כל אלה.
ב .יש לשים לב ,יסוד גדול שאמר רבינו כמה
פעמים ,כמדומני בשם מרן החזו"א זצוק"ל,
שכשקרה ח"ו איזה אסון ציבורי ,דוגמת פצצה
באוטובוס וכדו' רח"ל ,אמר שצריך לדעת
שזוהי לא גזירה "כללית" על האוטובוס ,אלא
יש גזירה נפרדת "על כל יחיד ויחיד".
ואחרי הפיגוע הנורא הנ"ל באוטובוס בת"א,
דיבר רבינו שיחה על החובה לראות את זה
באמונה ,וכך אמר בתוך הדברים :ודבר זה רוב
האנשים לא רואים ומכירים בזה ,ואם תשאלו
לרוב בני אדם למה אירע בימים אלו דבר נורא
כ"כ ,שנהרגו אנשים ע"י זדים ,יאמר כל אחד
איזה סיבה לכך ,אם שדבר זה שעשו היה
משגה או שזה משגה ,סיבות וסיבות למיניהם,
אך לא יאמר אפי' אחדְ " ,ר ֵאה כי זה גזירה מן
השמים שאדם זה ואדם זה היו צריכים
ליהרג".
ובבית הוסיף שראו דבר מופלא שכמעט לא
היו באוטובוס תושבי ת"א ,אלא הי' אחד או
שנים מבאר שבע ,וכמה מחיפה כמדומני ,וכן
מעוד מקומות .רואים שהקב"ה אסף את כל
אלה שנגזר עליהם למות רח"ל ,למקום אחד,
ופיצץ את האוטובוס.

וראוי להזכיר השגחה פלאית שהיתה עם
האדם היקר הר"ר משה לב ז"ל מישיבת
"נתיבות עולם" ,שהי' הי' עוסק לפרנסתו בביתן
קטן בת"א ,סמוך למקום הפיגוע ממש ,והי'
שרוי באותו יום בצום  -תענית אסתר .וכדי
לשבור את הצום בסוף היום ,הביאה לו אחותו
חבילת וופלים .אך אחה"צ בא איזה עני וביקש
רחמים שהוא רעב מאד ,והתלבט ר' משה
הרבה אם לתת לו את הוופלים ,כיון שזה הדבר
היחידי שיש לו לאכול אחרי הצום ,ולבסוף
התגבר על עצמו ומסר לו את הוופלים.
אח"כ יצא לחפש משהו לאכול ,ומבהיל
שבדיוק בזמן שהרחיק ממקומו כדי לחפש
אוכל ,אירע הפיצוץ הנורא ,רח"ל ,וכל הביתן
שלו התנפץ ...ואוי ואבוי אם היה נשאר שם
בפנים ..ואח"כ מצאו דם על כסאו מפצועים
אחרים שהיו שם ,ומתחילה נבהלו שנהרג ח"ו...
נמצא שזכה להינצל "בהשגחה פרטית
נפלאה" בזכות מצות צדקה לעני ,וכי אי"ז
לימוד מופלא בדרכי השגחתו ית"ש.
וזה יש לנו להתבונן בימים אלו ,שאם אירע
שאנשים היו באיזה מקום ,ולפתע נתגלה שהי'
שם א' חולה רח"ל ,ובהוראת משרד הבריאות
מיד כולם צריכים להיסגר ארבעה עשר יום...
עלינו לדעת שזה לא מקרה ח"ו ,אלא כך
רצתה ההשגחה העליונה ,שפלוני ופלוני וכו'
יהיו שם באותו מעמד ,ומי שלא נגזר עליו
הסגר ,מזמן הקב"ה שלא יהי' שם .וכן הלאה
והלאה ,עלינו להבין ולהשכיל שהכל בדקדוק
גדול מאד ,כל פרט ופרט ,מי יחי' ...מי ישקט...
וכו' וכו'.
ומי שברא את החיידק המפחיד הזה ,הוא זה
שמצווה עליו כל רגע ורגע להיכן ללכת ,ומי
"יזכה" בו ח"ו ...ומי ינצל ממנו .השי"ת יצילנו
ממנו ומפארותיו.
ובעיקר עלינו להתחזק במה שאומרים לנו
רבותינו זקני הדור שליט"א ,וכפי ששמענו
ממרן שר התורה שליט"א שמורה ובא
להתחזק תפילה ,ובלימוד התורה ,ואמר לא'
שהעצה להינצל ,הוא שילמדו ש"ס.
יהיו הדברים לתועלת לכולנו שנזכה להתבונן
בהשגחה הפרטית על כל אחד ואחד .וכפי
הכונה שצריך לכוין בהזכרת "אלוקינו" כל
פעם ,תקיף בעל היכולת ובעל הכוחות כולם
"המשגיח עלינו בפרטות".
והלואי וירחם עלינו טאטע אין הימל  -אבינו
שבשמים ,ויסיר את המחלה והבהלה הגדולה,
וכולם יהיו בריאים ושלמים ,במנוחה והשקט.
וימהר ויחיש לגאלנו בעגלא ובזמן קריב..

