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איגרת לאחינו בית ישראל די בכל אתר ואתר!
בימים אלו המצוינים כימי "בין המצרים" מצוי עמנו באחת מן ההתמודדויות היותר
קשות .בו נתון גם העורף אנשים ,נשים וטף מול התקפות קשות ורצחניות מצידם של
שונאינו העומדים עלינו לכלותנו ,ומשלחים חיצי מוות כלפי אוכלוסיה אזרחית על מנת
להביא להרג בישראל ,ה"י.
בחזית המערכה עומדים לוחמינו עזי הנפש ,המחרפים נפשם ביבשה ,באויר ובים להדוף
את הקמים עלינו ולהגן על עמנו וערי אלוקינו.
עמנו עם סגולה עבר במשך אלפי שנות קיומו אין ספור תלאות וניסיונות קשים ומרים.
בכל דור ודור קמו עלינו לכלותנו ,אבל חסדו הגדול של בורא העולם גבר עלינו ,ובאהבתו
אותנו הצילנו מידם .ניסיונות אלו חישלו וחיזקו את אמונתו ויכולת עמידתו של עמנו
בקשיים ובמועקות ,ובעזרת ה' נעבור גם את הימים הקשים הללו חזקים ומאוחדים" ,עת
צרה היא ליעקב וממנה יושע".
כמאמינים בני מאמינים יודעים אנו כי כל צרה המתרגשת על עמנו לא באה בכדי ,אלא
נועדה לעורר אותנו לתקן את דרכינו ,לשפר את מעשינו ,ולהתקרב ולשוב אל אבינו
שבשמים .ידועים דברי הרמב"ם )בהלכות תעניות פרק א' הלכה ב' ג'(" :ודבר זה מדרכי
התשובה הוא שבזמן שתבוא צרה יזעקו ויריעו ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע
להם ,ככתוב "עונותיכם הטו וגו' וזהו שיגרום להם להסיר צרה מעליהם אבל אם לא
יזעקו לא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם ארע לנו וצרה זו נקרת ,הרי זו דרך
אכזריות".
וכבר אמרו בפסיקתא זוטרתא )שמות יד ,יד( על הפסוק" :ה' ילחם לכם ואתם תחרישון"
אמר להם )משה רבנו לבני ישראל( " :אפילו אתם שותקים ,ה' ילחם לכם ,כל שכן אם
אתם מרבים בתפילה ונותנים שבח למקום" .וכדברי חכמנו ז"ל" :וכי ידיו של משה עושות
מלחמה אלא בשעה שישראל משעבדים את ליבם לאביהם שבשמים מיד נוצחין".
בשעה קשה זו בה מתנהלת מערכה כבדה בארץ ובחזית ,וכמה מאחינו נתונים בצרה
ובשביה ,חובה עלינו להרבות בתפילה ובתחנונים לפני בורא עולם שילחום את מלחמתנו,
ויהיה בעזרם של לוחמינו ,ידביר שונאינו לפניהם ויעטרם בעטרת ישועה ובכתר נצחון.
ויחד עם זאת עלינו לקבל על עצמינו קבלות מעשיות לשיפור המעשים ולהתעוררות
בתשובה כדי שנהיה זכאים וראויים לסיעתא דשמיא המיוחדת ,לה זקוקים אנו בימים
אלו.
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לזאת קורא אני לאחב"י ,כי כל עוד נמשכת המערכה ,יאמרו בבתי הכנסת לאחר חזרת
הש"ץ תפילת "אבינו מלכנו" בפתיחת ההיכל ,ובסוף כל תפלה יאמרו ברוב עם פרקים י"ג,
ע' ,קכ"ה ,קכ"ח ,ק"ל בתהילים ולאחריהם תפילת "אחינו כל בית ישראל".
כמו כן נקבל על עצמנו להתחזק בנושא "מורא מקדש" ,ולהימנע לחלוטין משיחה בזמן
התפילה וקריאת התורה שכן ידועה אימרתו של אחד מגדולי החסידות על הפסוק" :ה'
ילחם לכם ואתם תחרישון"" :ה' ילחם לכם" – אימתי? – בשעה  -ש"אתם תחרישון" –
בשעת התפילה .כלומר ,שלא נדבר שיחת חולין בשעת התפילה.
בנוסף ,יקבל כל אחד מעמנו על עצמו הנהגה מעשית לשיפור היחס ש"בין אדם לחברו",
להרבות אהבת חינם ,עלינו להימנע עד קצה היכולת מריב ומחלוקת ,דוקא בימים אלו
בהם אנו אבלים על חורבן ביתנו שנחרב בגלל שנאת חינם .הנהגה מעשית זאת תתבטא גם
בכך שכל אחד ואחד יעשה מעשה של הטבה לזולתו בין בגופו ובין בממונו ,בכל יום ויום.
כדוגמת קיום מצות "הכנסת אורחים" לאלה המצויים באזורי הסכנה המבקשים להגיע
למקומות בטוחים יותר.
ובעזרת ה' ,בזכות התפילה וההתעוררות שתהיה בעם ישראל והחיזוק בין אדם לחברו,
נזכה לראות סייעתא דשמיא במערכה שלפנינו ,ובמהרה בימינו תושע יהודה וישראל
ישכון לבטח ,אכי"ר.
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