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 עמל התורה

המשנה באבות )פ"ג יד( אומרת חביבין ישראל שנקראו בנים למקום, חיבה יתרה 
נודעת להם שנקראו בנים למקום, שנאמר )דברים י"ד( 'בנים אתם לה' אלוקיכם'. 
חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה, חיבה יתרה נודעת להם שניתן להם כלי 

משלי ד'( 'כי לקח טוב נתתי לכם זה התורה, שנאמר ) –חמדה שבו נברא העולם 
 כות הזאת, לכאורה מה הקשר בניהם.תורתי אל תעזובו'. מה הסמי

יש להסביר ע"פ דברי הגמ' )שבת פ"ח ע"ב(, בשעה שעלה משה למרום אמרו 
מלאכי השרת לפני הקב"ה, רבש"ע מה לילוד אשה בנינו, אמר להם, לקבל תורה 

תשע מאות ושבעים וארבע דורות קודם בא. אמרו לפניו, חמדה גנוזה שגנוזה לך 
שנברא העולם, אתה מבקש ליתנה לבשר ודם, מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי 
תפקדנו, ה' אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמים. לכאורה 
מה רצו המלאכים, ומה כחם יפה, וכי הם עדיפים יותר מישראל. הלא נאמר 

בירו המפרשים שטענת המלאכים היתה ע"פ מה שאמרו 'ישראל עם קרובו'. והס
)ב"מ ק"ח ע"א( ועשית הישר והטוב בעיני ה' אלוקיך, זהו דינא דבר מצרא. 

יש ואפילו אם היה הלוקח ת"ח ושכן וקרוב למוכר, והמצרן רחוק מן המוכר, 
זכות קדימה לבעל המצר, ומסלק את הלוקח. שו"ע חו"מ )סי' קעה ס"ו(. ומכיון 
שהמלאכים בשמים קרובים לכסא הכבוד, וישראל אינם אלא בארץ, ורחוקים 
מאוד מן השמים, כי בין הארץ לרקיע יש מהלך חמש מאות שנה )חגיגה י"ג ע"א(, 
לכן נחשבים המלאכים כבן המצר שיש לו זכות קדימה. ולכן אמרו מה אדיר שמך 

אולם יש ליישב ר. ל השמים, כי הם נחשבים לבן המצבכל הארץ אשר תנה הודך ע
ע"פ מה שכתב השפתי כהן חו"מ )סי' קעה ס"ק ל(, שהמוכר קרקע לבנו, ובא בעל 

טה שאינו יכול לסלקו, שיכול הבן לומר שזהו יותר ישר המצר לסלקו הדעת נו
וטוב שאני מחזיק באחוזת אבותי. עיי"ש. וכ"כ בשיטה מקובצת )ב"מ ק"ח ע"א( 

פסק הרי"ף בתשובה, שאדם שבא בטענת בד"ה כתב הרב רבינו יצחק אלפסי, ש
בר מצרא כנגד בניו של המוכר טענה גרועה ובטלה היא, שעיקר הדין דבר מצרא 
הוא משום שנאמר ועשית הישר והטוב, והדרך הטובה והישרה להשאיר הקרקע 
ביד הבנים שזוכים בו מצד אחוזת אביהם, ואטו יציבא בארעא וגיורא בשמי 

הוציא הקרקע מיד בניו לתתו לזולתם, אין לו מח שמיא. ומי שעולה בדעתו ל
בקדקודו. עיי"ש. ולפי האמור מאחר שישראל יש להם דין בנים, הישר והטוב 
הוא לתת התורה לישראל שהם בנים, וזהו הקשר בדברי התנא ר' עקיבא, חביבים 
ישראל שנקראו בנים למקום, וממילא אזלא להא טענת הבר מצרא, שהם מלאכי 

וכן פירש כל זה הגאון ר' תן להם כלי חמדה. חביבים ישראל שני השרת, ולכן
יעקב שאול בספר קול יעקב )דרוש ה' דף ט"ו ע"א(. וע"ע בספר חיים וחסד 

 אלחאייך )דף ט"ו ע"ב(.
 ר"נ(מאור ישראל דרושים עמ' דברים שנשא מרן זצוק"ל בכנס בני תורה. )
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אנו מספיקים להודות להשי"ת על 
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 "להגאון הצדיק ר' ינון חורי זצ
וצדיק כמו רבי ינון ע"ה. כבוד הרבנים הגאונים וכו'. קשה לי לדבר על גאון 

יכולתי לישון. היום קמתי מאוחר, לא יכולתי.  אתמול בלילה הרבה זמן לא
למרות שהוא לכאורה זקן, אבל דבר מיוחד היה בו, כשהוא מדבר איתך, אין בו 

צנוע, במלוא מובן קורטוב של התנשאות, מדבר איתך כדבר איש אל רעהו. אדם 
המילה. עד שאתה מוציא מפיו מילה אחת של תורה, צריך להסתובב, להתחנן, 
שיאמר כמה מילים. פעם הלכתי אליו עם פתק קטן, ככף איש, כמו היד שלי, והיה 

 –אני רושם בראשי  –תיבות, עוד חידוש  –ואני רושם בראשי  –אומר חידושים 
לפתח התקשרתי אליו, והוא הזכיר לי. תיבות. כשהגעתי הביתה, שכחתי חלק, 

את החידושים ששמעתי מפיו לקח לי עשרה עמודים! עשרה עמודים נכנסו ב'אור 
כים לכתוב את השם שלו. סהגנוז', כתבתי: מפי ידידינו הרי"ח הטוב. הוא לא ה

הכל בצניעות, אמון מוצנע, אמון מכוסה. אביו הקדוש אמר עליו: 'אני מעלמא 
 ינון מעלמא דאיתכסיא'.דאיתגליא, ובני 

התפילות שלו היו מיוחדות במינם. פעם הלכתי אליו בזמן מחלת אישתי הרבנית 
ה לכולל שיסד בגבעתיים. דרך אגב, בגבעתיים אף אחד לא העז מע"ה, ונתתי תרו

לפתוח שם 'כולל'. זה מקום הכי חילוני, שם על כל שלשה זוגות מתגרשים שניים, 
על כל שלשה זוגות יש ב' בעיתיים[. הכל  ב' בעיתיים.ג'  –גבעתיים ]וסימניך: 

חורבן שם, במובן הרוחני. והוא אמר: דוקא כאן נעשה מקום של תורה, נוסיף ח' 
הם חיים כי ' חיים,ואז המקום הזה יהיה בו ', 'גבעת חייםנעשה  לגבעתיים,

שמעתי בשבוע האחרון, שהיה שם למוצאיהם ולכל בשרו מרפא' )משלי ד, כב(. 
יהודי חילוני, ניצול שואה, שהיה כל הזמן צועק: 'למה אתם מפריעים? למה 
אברכים צועקים? למה לומדים בקול רם?', 'תנו לי לנוח!'  'תנו לי לישון!' בא 

מילים, והיהודי ההוא המשרת של הרב, ר' שלמה גבאי הי"ו, דיבר איתו כמה 
נהפך ליבו לטובה, התחיל לבוא לכולל. יום אחד עשו תיקון של פ"ד תעניות, קרא 
את כל התפילה בדמעות שליש, אמרו לו: 'למה עכשיו אינך צועק עלינו, שאנחנו 
קוראים בקול רם?'. אמר: 'אני אצעק עליכם? אני רוצה ללמוד אתכם!' הכל 

, ת של הרב, רואים צדקות מיוחדת. הלכתי לרבבזכותו של הרב! רואים את הדמו
 אסתרתרמתי איזה סכום, ונתן לי קבלה, בקבלה כתב רמז, שהשם של הרבנית 

אבל הרפואה כתב אותה בלי ו'. הבנתי, שהרפואה  רפאה שלימה,בגימטריא:  –
. שש שנים לאחר מכן הלכה לעולמה. אם ..ק שלימה, חסר משהווהיא לא בדי

 כל מה שאמר התקיים. –וץ, אז יש כאן משהו הרב כתב רפואה בקב
לידה )בלידה הראשונה(  –הבת שלי נאוה ת"מ, היו לה ארבע עשרה שעות חבלי 

באב אי אפשר ללמוד, אי אפשר לקרא  –באב תשנ"ה, וביום תשעה  –ביום תשעה 
תהילים. התקשרתי אליו, ותוך שעה, ברוך השם, היא ילדה, הכל בסדר. הוא 

רים למעלה, פותח שערים בתבונה, משנה עיתים, ומחליף את מתפלל, פותח שע
הזמנים... ואתה מדבר איתו ולא מרגיש כלום.  מדבר איך בצניעות רבה כל כך, 
החדיר את הצניעות הזאת לתלמידים שלו,  אולי יותר מדאי. יש בינהם ת"ח 

 ידם. לא חבל?! –גדולים ואינם מדפיסים כלום מכתבי 
קללה על שום חילוני, כמו שאמר הרב בוארון שליט"א, מעולם לא הוציא מפיו 

מיוחד במינו האיש הזה.  –מעולם! תמיד היה מלמד זכות, תמיד הוא לימד זכות 
סיפרו לי דבר נפלא: יום אחד התקשר מטלפון ציבורי, והאסימון לא נבלע. אמר: 
מה עושים? התחיל לברר אותו הזמן שטלפן, נגיד לבאר שבע, כמה עולה? הלך 

בירר כמה זה עולה, אמר לברר בדואר. לאחר שחישב כמה דקות הוא דיבר, 
קרע אותם.  –לתלמידו: 'לך תקנה לי בולים בסכום כזה וכזה'. וכשקנה לו בולים 

שאל התלמיד: 'בשביל מה קניתי לך בולים, שתקרע אותם?' אמר לו הרב: 'כן, 
אז אני משלם  –אני חייב לתקשורת, עבור השיחה שדיברתי, והאסימון לא נבלע 

על זה, קורע בולים, שלא יחסר למדינה אפילו אגורה אחת'. איפו מוצאים 
 צדיקים כאלה?!

 (מגדולי ישראל ח"ג עמ' שצ"ט .ה)הספד שנשא מרן שליט"א בלווי
 

 בטחון והשתדלות
התלבטתי במהות ענין  שנים רבות

הביטחון בה' לעומת ההשתדלות. 
, אך כמה למצד אחד צריך להשתד

צריך? ומתי מתחיל הבטחון 
בהשי"ת? מה הגבול בין מידת 

בטחון לחובת ההשתדלות? ה
 הלכאורה, אם צריך להשתדל אז במ

ריך שייכת מידת הבטחון, ואם צ
לבטוח אז למה להשתדל. המתבוננן 
בשאלה הזאת יראה בכך קשיים 
עצומים, בכל עניין אינו יודע כמה 

 לבטוח וכמה להשתדל.
התשובה לכך נמצאת בדברי 
הרמח"ל בספרו הקדוש 'מסילת 
ישרים', שכתב שם: 'לא 
שההשתדלות הוא המועיל, אלא 
שההשתדלות מוכרח'. ההשתדלות 

אדם הכרחית כי ה' קילל את 
הראשון על עוון עץ הדעת, 'בזעת 
אפיך תאכל לחם'. אך אין לחשוב כי 
על ידי ההשתדלות באה ההצלחה,  
זה כבר גובל בשכחת ה' ובביטחון 
של  'כוחי ועוצם ידי', ומזה מתחילה 
הכפירה ח"ו. ההשתדלות הכרחית 
כי כך ה' ציווה, אך אינה מועילה, 
רק ה' קובע ומועיל, הוא הזן 

השתדלות היא רק והמפרנס. ה
בשביל לצאת ידי חובת הקללה. מי 
שאינו מאמין בזה הרי הוא מברך 
ברכה לבטלה כשאומר 'ברוך אתה 
ה' הזן את הכל', שהרי חושב 
שעבודתו והשתדלותו הן שמפרנסות 
אותו. זו טעות, אם ה' לא ירצה 
לתת, לא יעזור כל מה שישתדל, כבר 

לא לחכמים לחם'. הכל אמר שלמה '
צון ה' ,בין אם האדם מצליח תלוי בר

להשיג את מבוקשו ובין אם לא, הכל 
 מאיתו יתברך.

הביטחון נחוץ לעובד ה' משום 
שבלעדיו לא יוכל להשלים את 
עבודת ה' כראוי. אדם שרוצה לעבוד 
את ה' באמת צריך להיות פנוי לזה, 
בין בלימוד תורה ובין בעשיית 
המצוות. כשאדם בוטח בה', גם 

 שליו.משתדל הוא שקט וכשהוא 
)בחסדך בטחתי על שער הביטחון 
עמ' כ"א(
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הנה מיד בתחילת חומש שמות ספר 
הגאולה )כלשון הרמב"ן בסוף חומש 
שמות(, מספרת לנו התורה כיצד 

שעבוד השתלשלו הענינים והתגלגל 
מצרים, אף כי קודם לכן נמסרה 
הגזרה לאבינו הראשון ב'בין 
הבתרים' )בראשית טו, יג( 'כי גר 

. אנו מבינים וגו' יהיה זרעך
שהדברים עמוקים מאוד, ולנו אין 
לדון אלא לפי מה שמספרת לנו 

 התורה וע"פ מדרשי חז"ל.
יד(, 'ויהי -בתורה נאמר )שמות ב, יא

אל  בימים ההם ויגדל משה ויצא
אחיו וירא בסבלותם וירא איש 
מצרי מכה איש עברי מאחיו וגו''. 
בספר שער בת רבים מבאר, 
שבפסוקים הללו לימדה אותנו 
התורה, את סיבת הגלות. משה 
רבינו ע"ה היה חוקר בשכלו בעניין 
'סבלותם', מדוע נשתנו ישראל מכל 
האומות להיות משועבדים בגלות 
מצרים? והנה בעודו חושב 

מם, ראה 'איש מצרי מכה ומשתו
איש עברי' לעיני אחיו. 'פנה כה וכה' 
לראות אם אין מישהו מכל היהודים 
הסובבים שיקום לנקום את דם 
אחיו המוכה, 'וירא כי אין איש', 
להציל את העברי. לכן קם הוא 
בעצמו וקינא קנאת אחיו העברי 'ויך 
את המצרי ויטמנהו בחול'. באותה 

ני ישראל שעה, משה דן את אחיו ב
לכף זכות, וחשב שלמרות שבני 
ישראל רחמנים בני רחמנים )ספר 
החינוך מצוה מב(, כנראה מרוב סבל 

לא שמו לבם לזה,  ועול הגלות
ומחמת כובד השיעבוד, אף אחד לא 

 התקומם כנגד אותו מצרי המכה.
אך הנה למחרת, 'ויצא ביום השני 
וירא שני אנשים עברים ניצים, 

כה רעך, ויאמר ויאמר לרשע למה ת
מי שמך לאיש שר ושופט עלינו, 
הלהרגני אתה אומר כאשר הרגת 
את המצרי, ויען משה ויאמר אכן 
נודע הדבר'. ראה משה את תגובת 
העברי המכה, והבין והסיק מכך 
שהסיבה ששתקו אתמול כאשר ראו 
איש מצרי מכה איש עברי, אין זה 
מחמת אונס וקושי השעבוד כפי 

. אלא מתוך שלימד עליהם זכות
חוסר אכפתיות, ואז פתח פיו ואמר, 
 'אכן נודע הדבר'! הבין שזה עיקר

 גלותם שלא נשאו זה בעול חבירו.

 
ויצעקו בני ישראל אל ה'. ויאמר ה' 
אל משה מה תצעק אלי דבר אל בני 

 ט"ו(-)שמות יד, י ישראל ויסעו
נאמר במדרש רבה )שמות כ"א ד( 
הדא הוא דכתיב שומע תפילה עדיך 
כל בשר יבואו, כשישראל גומרים 
תפילותיהם בא מלאך הממונה על 
התפילות ועושה אותן עטרות ונותנן 
בראשו של הקב"ה, שנאמר עדיך כל 
בשר יבואו, ואין עדיך אלא עטרה 
)שנאמר יתנו עידיהן ויצדקו(, ובהם 
הקב"ה מתפאר שנאמר ישראל אשר 
בך אתפאר. ע"כ. כך הוגדר במדרש 

חביבותה לפני כוחה של התפילה ו
 הקב"ה.

ובאמת אתה תראה שעמ"י לא 
נגאלו ממצרים אלא ע"י צעקה 

כ"ד( -ותפילה שנאמר )לעיל ב' כ"ג
ויאנחו בני ישראל מן העבודה 
ויזעקו ותעל שועתם אל האלהים מן 
העבודה וישמע אלהים את נאקתם 
וגו', בכל מיני לשונות של תפילה, 

, בקריעת ים סוף, וזהו הדבר שכעת
ם לעמ"י, ויצעקו בנ"י אל ה', עמד לה

ומיד אמרתו של הקב"ה מה תצעק 
אלי דבר אל בנ"י ויסעו, כי התפילה 
היא אחד העיקרים שבו מתקרב 
האדם להקב"ה, וכנאמר כי קוב 
אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך, 
וכבר לעשותו, ע"י פיך ולבבך יש כח 

 לפעול עשיה ממשית.
והנה התפילה, מלבד שהקב"ה 

בקשת האדם, בזמן מקיים את 
הראוי לו, גם האדם עצמו כאשר 
שופך את שיחו לפני הקב"ה, מיד 
מרגיש שחרור והקלה פנימית בגופו 
ונפשו, כאילו לקחו ממנו את צרתו, 
כאילו שאבו ממנו מחלתו, ונעשה 
הקב"ה כאומר לו דע לך בני! יש מי 
שמרגיש ושומע ומשתתף בצרתך, 
עמו אנוכי בצרה אחלצהו ואכבדהו, 

על כן התפילה נקראת שיח, ששיח ו
הוא רק כאשר שנים מדברים יחד 
ולא כאשר אחד מדבר שנקרא 

 קריאה או דיבור וכדו'.
בפינו ובלבבנו לעשותו, נשפוך שיחנו 
לפני ה' על ביאת משיח צדקנו 
בקרוב ברחמים, ועל חרותנו ופדות 
נפשנו, כל אחד כפי רצונו, משאלתו 

 ובקשתו.
 
 

 
 'ויהי בשלח פרעה'

פרעה צוח   .מי צוח וי מובא,  מדרשב
נראה לי ע"פ מ"ש הרב שפתי כהן . וי

ז"ל כי פרעה יודע היטב כי אם לא 
יהיו יהודים בארצו עתיד הוא לאבד 
את כל שלטונו כי רק יהודים אפשר 
לענות ולנגוש באין מפריע וכך יוכל 
לנצל את ממשלו ע"כ. ולכן כשעתה 
שלחם צוח וי על איבוד שלטונו 

 ר.וכאמו
 'ואתם תחרישון ויאמר ה' אל משה'
ידוע שכל ת"ח יש בו ניצוץ ממשה 
רבינו ע"ה והרב נפש החיים ז"ל כתב 
שהאוחז במידת השתיקה זוכה 

ואתם 'לחכמה ע"כ. וזהו לי 
שתאחזו במידת השתיקה  'תחרישון

ויאמר ה' אל 'ועל ידי כך תזכו ל
היינו שתזכו לחכמה ובכך גם  'משה

 להשיג ניצוץ ממשה רבינו וכאמור.
'ויבואו בני ישראל בתוך הים 

 ביבשה'
ז"ל שהים נקרע  ש"נלע"ד ע"פ מ

והתחלק לשנים עשר שבילים וממנו 
עברו ישראל ע"כ. וזהו לי רמז נאה 

ויבואו בני ישראל בתוך הים 'בס"ד 
כי התוך היינו האמצע של  'ביבשה

תיבת הים יו"ד והמצע של תיבת 
ביבשה הוא בי"ת ומספרם שנים 
עשר והוא כאמור שישראל באו 
באמצע שתי תיבות הנ"ל ודרכם 

 עברו.
 וח אפיך נערמו מים''ובר

תרגומו חכימו מיא, המים החכימו. 
"ש ז"ל ולענ"ד נראה לפרש ע"פ מ

דמאן דאיהו מריה דרוגזא לית ביה 
 'רוח אפיך'חכמתא ע"כ. וזהו לי 

הינו אם תבריח אפיך שלא תכעס 
ולא תתרגז תזכה ע"י כך לחכימו 

 –מיא וכידוע אין מים אלא תורה 
 ר"ל לחכמת התורה.

 נתן לכם השבת וכו'ראו כי ה' 
תיבת ראו נראית לכאורה חו"ח 

שאינה במקומה איך ניתן לראות 
את השבת והיה צ"ל דעו או שמעו 
אלא מילת ראו היא אותיות אור 

היינו שיש להדליק נרות בשבת 
 להאיר וכדברי חז"ל.

)מתוך ספרו להניח ברכה על 
 התורה(
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הואיל ואסור ליהנות ממלאכת ישראל שנעשית בשבת, שבזמן 
אפילו בלב ים ולא שייך להתיר  הזה האוניות יכולות להטיל עוגן

 ישראל ממלאכת ליהנות ואסור הואיל אפילו בפיקוח נפש

 עוגן להטיל יכולות האוניות הזה שבזמן, בשבת שנעשית
 נפש בפיקוח אפילו להתיר שייך ולא ים בלב אפילו

   

 הפרשה לאורם                                      טובינא דחכימי                      
  דבר יו"ר התנועה                                                  מספריו של מרןהלכות שבת                  

 שליט"אאליהו ישי הרב                                            זצ"למשה לוי  הגאון רבי                   

 
 

 
 דברים האסורים שלשה ימים קודם השבת

א. אין צרין על עירות של גויים פחות משלשה ימים קודם 
המלחמה עליהם, ולא יהיו השבת, כדי שתתישב דעת אנשי 

מבוהלים וטרודים בשבת ויתבטלו מעונג שבת. ויש אומרים 
שהטעם הוא מפני שנראים כמתנים לדחות את השבת, שהרי 
ידוע שיבואו לידי חילול שבת משום פיקוח נפש. אבל קודם 
לשלשה ימים שקודם השבת אינם נראים כמתנים לדחות את 

בוע שייכים יותר , ששלשת הימים הראשונים של השהשבת
לשבת שעברה ולא לשבת הבאה. ולפי טעם זה יום רביעי בשבוע 
הוא בכלל האיסור. אבל לפי הטעם הראשון מותרים ביום 
רביעי, ומיום חמישי ואילך אסור. ולהלכה נראה שאם המצור 
כרוך בחילול שבת ודאי, אין להתיר להתחיל את המצור ביום 

וך בחילול שבת ודאי יש רביעי רק קודם. ואם אין המצור כר
להקל גם בים רביעי. וכל זה אמור במלחמת רשות שנתאוו 
ישראל לכבוש איזה מקום אבל במלחמה על אויבינו הקמים 
עלינו מותר לצאת אפילו בערב שבת אע"פ שאין נשקפת סכנה 
מיד, רק למנוע סכנת נפשות בעתיד. ובשבת עצמה אסור 

 ות בשבת עצמה.להתחיל במלחמה אא"כ יש חשש סכנת נפש
. אסור לאדם להפליג בספינה מיום חמישי בשבוע אם אי ב

אפשר בשום אופן שיגיע למקום חפצו קודם שבת, מפני 
שבשלשת הימים הראשונים להפלגה יש למפליגים בים צער 
ובלבול, ונמצא מבטל עונג שבת. ובזמן הזה שהאניות משוכללות 

מותר להפליג ביותר ואין שום צער ובלבול למפליגים בהם, 
אפילו בערב שבת, בתנאי שהחובלים והמלחים הם נוכרים, וגם 
רוב הנוסעים הם נוכרים, שאין מלאכת האניה נעשית לצורך 
ישראל רק לצורך רוב נוסעיה הנוכרים.  אבל אם אין רוב 
הנוסעים נוכרים וכ"ש אם רוב הנוסעים הם ישראלים, אסור 

ן מותר. ואם החובלים להפליג מיו רביעי ואילך, אבל קודם לכ
 והמלחים הם ישראל אסור להפליג עימם אפילו מיום ראשון,

ואסור ליהנות ממלאכת ישראל שנעשית בשבת, שבזמן  הואיל
 רהזה האוניות יכולות להטיל עוגן אפילו בלב ים ולא שייך להתי

 אפילו בפיקוח נפש.

 
פרשת בשלח מתארת לנו בן היתר את מלחמת ישראל 
בעמלק. וכך מתארת התורה 'ויבא עמלק וילחם עם ישראל 

 ברפידים'.
ם וצא הלחם בעמלק' 'ויאמר ה' אל יהושע בחר לנו אנשי

 וגו'.
מפרשי התורה התעכבו על ציווי משה ליהושע דווקא. ולא 

 על מי ממנהיגי ישראל באותם הימים?
האור החיים הקדוש מבאר זאת כך: חז"ל הקדושים 
מלמדים אותנו שעמלק בא להילחם בישראל עקב רפיונם 

 –בעסק התורה. )ודרשו זאת בנוטריקון מילת רפידים 
ומשה ביודעו שזאת הסיבה התחכם למנות  רפיון ידים(.

את יהושע לשר המלחמה מפני שעליו נאמר ויהושע בן נון 
 נער לא ימיש מתוך האוהל.

 כי הניצחון לא יבוא אלא בהגברת התורה.
בדור של עקבתא דמשיחא בו מחד יש לומדי תורה רבים 
ומאידך לצערנו הרבה רחוקים. ושמיעוטם אף מנסה 

רה בישראל, הצורך להילחם למען לקעקע את לימוד התו
בכח הוא התורה הוא עקרוני. כל כוחנו מול האויבים 

 המלחמה בשדה הקרב זהו רק הכלי. התורה.
כשלנגד עיננו עומדות דמויותיהם של גאוני הדור ובראשם 
מרן זצ"ל ושיבדל לחטו"א מרן ראש הישיבה הגר"מ מאזוז 

קיום שליט"א אנו מבינים מדוע חיזוק לימוד התורה ו
 מצוות התורה כה חשוב בעיניהם.

 כי אין לנו זכות כעם אלא בהגדלת כח התורה.
הדבר הזה הוא העומד לנגד עיני בכל תקופותי כשליח 

 ציבור והוא העומד לנגדי גם לעתיד.
 שבת שלום ומבורך

יישאליהו 
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