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הפרשה האחרונה  השבוע פרשת בחוקותי
של ספר ויקרא. שבת זו היא גם שבת מברכין 

חודש מתן תורה. בתוך כמה  -של חודש סיון 
ימים יהיה ר"ח סיון, ולכן מתאים שבתחילת 

חוקותי תלכו', פרשת בחוקותי, קוראים 'אם ב
שתלכו בחוקות התורה. בפסוק הראשון 
ישנם ג' דברים, 'אם בחוקותי תלכו, ואת 
מצוותי תשמרו, ועשיתם אותם', 'אם 
בחוקותי תלכו', אח"כ 'תשמרו', ואח"כ 
'ועשיתם'. באוה"ח יש על פסוק זה מ"ב 
פירושים, כמספר האותיות של שם המפורש, 

'אנא מ"ב אותיות וכמס' המילים של תפילת 
בכח', שם יש שבעה קטעים כפול שש 
מילים, וזאת הוא עשה בכוונה כדי שהמספר 

 יתאים לדברים עליונים ביותר.

לימוד  ג' דברים, יש בפסוק אם כן,
התורה ושני חלקים של קיום המצוות. 
המצוות מתחלקות לשני חלקים, מצוות עשה 

תעשה. רש"י מפרש 'אם -ומצוות לא
מלים בתורה. שתהיו ע -בחוקותי תלכו'

החוקים הם ספר החוקים זה ספר התורה, 
ספר תורת השם, תורה שבכתב ותורה 

דהיינו לא מתכוונים על  -שבע"פ, 'תלכו'
עשיית המצוות כאן אלא על הלימוד של 

תתקדמו! תלמדו  -התורה, 'בחוקותי תלכו'
יותר ויותר, תתקדמו ותלכו בעלייה הרוחנית 

וותי שלכם. אח"כ שני מיני מצוות, 'מצ
תעשה, להשמר שלא -זה מצוות לא -תשמרו'

אלו מצוות  -לעבור עבירות. 'ועשיתם אותם'
עשה. אלה א"כ ג' החלקים של הפסוק, 
לאחר מכן כתובות הברכות שבפרשה. ומה 
שחשוב כל רגע לנו, בארץ ישראל, זו 

'וישבתם לבטח  -ההבטחה של ג' מילים
 בארצכם', הפסוק הג' של הפרשה.

הנדרשת לכמה פנים,  כדרכה של תורה
 אאומר הרב יוסף חיים, הבן איש חי בספרו

למילה  -'את חוקותי תשמרו' -על התורה
שמירה יש עוד פירוש, שומר ומצפה, כמו 
שנאמר אצל יעקב אבינו כשאמרו לו על 
החלום של יוסף שהאחים משתחווים לו, 
"ַוְיַקְנאּו בֹו ֶאָחיו ְוָאִביו ָשַמר ֶאת ַהָדָבר" 

ת לז, יא(. אומר רש"י: יושב ומצפה )בראשי
איך יתקיים הדבר, שמר בליבו כיצד זה 

אדם  -יתקיים. אם כן, את 'מצוותי תשמרו'
יושב ומצפה מתי תזדמן לו עוד מצווה ועוד 

 מצווה.

אבא שלי התרגש מאוד  דוגמא לדבר,
כשהיה אצלנו ברמה"ש אורח מירושלים. 
בשנת תש"ח כשהייתה המלחמה בירושלים 

מפגיזים בתותחים מהעמדה של והיו 
סמואל את ירושלים, והיו בכל -הערבים בנבי

יום הרוגים רבים והיה מצור ולא היה מה 
לאכול. כשהיתה הפוגה עברו אלפי 
ירושלמים לגור באזור מרכז הארץ, תל אביב 
והסביבה. באותו הזמן הגיע לכאן לרמה"ש 
אדם בשם הרב יוסף שרשבסקי שבחו"ל לפני 

סוחר עשיר גדול. בצעירותו המלחמה היה 
למד בישיבת וואלוז'ין והיה החברותא של 
סבא שלי, לכן הוא הרגיש קורבה מאוד 
גדולה לרמה"ש שאבא שלי, הבן של 
החברותא שלו, היה כאן רב העיר, לכן שכר 

 כאן דירה עד שנגמרו המלחמות.  

רשות לברך על  בסוכות הוא ביקש מאבא
, הרבה זמן האתרוג שלו. אבא הסכים ובבוקר

לפני זריחת השמש הוא כבר הגיע, מחכה 
ומסתכל למזרח מתי יראו כבר את הנץ 
החמה, כי אפשר לברך כבר מהרגע הראשון. 
מחיבוב המצווה, רק הגיע הרגע של זריחת 
החמה, הוא תפס את הלולב ונישק אותו מכל 
הצדדים וברך עליו באיזו שמחה גדולה. זה 

מור ולצפות נקרא 'ואת מצוותי תשמרו', לש
לרגע של קיום המצווה. כ"כ אוהב את הדבר 
ומצפה מתי זה יגיע לידי, כמו כן, מי שאוהב 
ללמוד גמרא ומצפה מתי כבר אוכל לפתוח 

 את הגמרא וללמוד שוב.

                                                           
 בדרושים לפרשת בחוקותי 'עוד יוסף חי' א

כשהאדם מצפה  ומוסיף הרב יוסף חיים,
לדבר, לדבר מצווה אז יש ויש. יש שמצפה 
כי אוהב את המצווה עצמה שהיא רצון השם 

רוצה לעשות נחת רוח לקב"ה מרוב אהבת ו
השם וזה אצלו הכי חשוב, אבל בכל מצווה 
יש גם שכר לעוה"ב ויש הרבה מצוות 
שמובטח גם שכר בעולם הזה. יש בני אדם 
שמצפים למצווה כי ע"י זה הוא ירוויח 
שבשכר זה יהיה עשיר, או לא ימות לעוה"ב. 
זה נקרא שלא לשמה. ואם כי 'לעולם יעסוק 

בתורה ומצוות גם שלא לשמה' וגם  האדם
על זה יש שכר, אבל המטרה היא שמתוך 
שלא לשמה בא לשמה וההבדל עצום בין 
השכר שעושה מצווה שהמטרה לשם נחת 
רוח לקב"ה או בשביל השכר שבמצווה. ועל 

 זה מביא הבן איש חי משל:

שרצה עשרים כלי זהב  מעשה במלך]
ם מיוחדים לשם כך שכר שני אומנים מומחי

ולכל אחד צייר עשרה כלים שיעשום לו. 
ח שכר חמש מאות זהובים, לשניהם הבטי

נתן וקצב להם חצי שנה לביצוע המלאכה, 
להם די זהב לצורך המלאכה. אחד האומנים 
עשה בגד ועליו מצויירים עשרת הכלים 
המושלמים שיצר ועמו בא למלך להביאם 
בתום חצי השנה. המלך שמח והעניק לו 

ת אלף זהובים. השני לבש בגד שכרו בתוספ
מיוחד בהגישו את כלי הזהב ועל הבגד צייר 

. ולזה השני נתן המלך זהוביםחמש מאות 
 חמש מאות זהובים ותו לא.

שאלוהו חכמיו, מדוע לזה נתת טיפ כ"כ גדול 
ולשני לא? ענה להם המלך שהראשון לפי בגדו 
ניכר היה שעשה לשם מצוות המלך ולא לשם 

שצייר על גלימתו זהובים לרוב  השכר אבל השני
ניכר שעשה זאת לשם השכר ולהזכירני על השכר 

 ולשם כך נתתי לו רק משכורתו שהובטחה לו[

'את מצוותי  את זה אומר הבן איש חי,
תשמרו' תשמרו ותצפו למצוות, רק לעשות 
את המצוות ולא בשביל שכר, ואז תקבלו את 
השכר בשפע, תקבלו הרבה טיפים שהם 

ולם הזה. דייש, בציר, שלום בארץ, השכר בע
 לחם לשובע וכו' ותקבלו עוד הרבה שכר.

חשוב  לפני שמתקרבים לימי מתן תורה
לדעת את הערך של המילים הראשונות 
'בחוקותי תלכו' שתהיו עמלים בתורה, עמל 



 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

של תורה. אנשים שלא יודעים בדיוק את כל 
האמת, הגם שמבינים שצריך ללמוד כדי 

ר שבת ולהניח תפילין וצריך לדעת איך לשמו
ללמוד בדיוק איך לקיים את המצוות, אבל 
הם לא מבינים שלימוד התורה זה יותר מזה. 

 –זה החיים שלנו, החיים של עם ישראל 
שיעסקו בתורה. ואם בעם ישראל יהיה רגע 
אחד של ביטול תורה, תוהו ובוהו! חורבן!. 
התורה היא הנשמה שמקיימת את עם 

 ישראל.

 
  ות של פפוס בן יהודהות של פפוס בן יהודההטעהטע

 

 בזו גם הייתה הטעות של פפוס בן יהודה
ששאל את רבי עקיבא, למה אתה כ"כ מוסר 
נפשך על לימוד התורה, בזמנו הייתה גזירת 
מלכות רומא שלא ללמד תורה ברבים בצורה 
שמלמדים לתלמידים בישיבות. הגזרה הזו 
לא הייתה קשורה לגזירת יון שגזרו לעקור 

לה שבת וכו'. בגזירת רומא, גם מצוות, מי
מלכות הרשעה, לא הפריעו לשמור שבת 

 ולהניח תפילין אלא גזרו שלא ילמדו תורה.

היה יהודי שומר מצוות  פפוס בן יהודה
וראה את רבי עקיבא מקהיל קהילות ברבים, 
מלמד תורה לתלמידים. ואמר לרבי עקיבא, 
מה אתה עושה? הרי המלכות גזרה על לימוד 

ח לאיזו פינה ותלמד תורה לבד, התורה, תבר
קח תלמיד אחד ותלמד איתו, אבל ללמוד 
תורה בצורה כזאת? הרי להניח תפילין אתה 

 כבר יודע...

שלימוד תורה זה לא  יש להדגיש כאן
משנה מה שלומדים, אפילו דברים בהלכות 
קרבנות והלכות פרה אדומה שלא נוהגים 
היום, עצם לימוד התורה לדעת את 'בחוקותי 

להיות עמלים בתורה, לימוד התורה  -תלכו'
 שבכתב עם התורה שבע"פ ביחד. 

עונה לו במשל הידוע שהשועל  רבי עקיבא
עבר ליד הנהר וראה את הדגים בורחים, שאל 
אותם למה אתם בורחים, והם אמרו ששמו 
לב שיש שם דייג והוא שם מלכודת ואנו 
בורחים ממנו. אז שאל אותם השועל, הרי 

ובדים רק בתוך המיים, תנו קפיצה הדייגים ע
אחת ליבשה כאן אין דייגים ואין שום סכנה, 
כמו שאני חי. אמרו לו הדגים: שועל אתה 
טיפש ולא פיקח, מה במקום חיותנו, היכן 
שהחמצן שלנו נמצא, אנחנו בסכנה. אז 
ביבשה לא נוכל לחיות כלל, המים לדגים 

                                                           
 ס"א ע"ב ברכות ב

כמו אוויר לנשימה, אם כן שם בכלל לא נוכל 
חיות. את זה אמר רבי עקיבא לפפוס. פפוס ל

אתה חכם? אם נפרוש מהתורה הרי זה מוות 
בשבילנו, אתה באמת רוצה שנצא מלימוד 

 התורה? זה גרוע יותר!

להדגיש איך  נביא סיפור נוסף מהגמרא,
מי שלומד תורה ביותר עמל, ובדרגות הכי 
גבוהות שנהיה מין יצור גבוה כזה שלא ניתן 

ש בני אדם הדומים למלאכי כלל להבין. ממ
 השרת.

של תורה חשוב  וכדי לדעת את הערך
להסתכל על אלה שקיימו את 'כי הם חיינו' 
במציאות. רבי יוחנן לדוגמא, האריך ימים. 
הרושמים עפ"י סדר הדורות, להם יצא שלפי 
אלה שרבי יוחנן חי בתקופתם, הוא שימש 
בתפקיד ראש ישיבה לפחות שמונים שנה. 

ים שהיה בימי ר' יהודה הנשיא כיון שרוא
ואחר כך בימי רב ושמואל, אח"כ בימי רב 
חסדא והגיע לימי רבי זירא, האריך ימים 

 תקופה של שמונים שנה.

 

  את כל הון ביתו באהבהאת כל הון ביתו באהבה

 

]שה"ש רבה ח, ז[ מסופר שרבי  גבמדרש
יוחנן שגר בטבריה, יצא פעם עם אחד 
התלמידים אל מחוץ לעיר, שם עברו בין 

והפרדסים. טבריה, כנרת... עברו ליד  השדות
פרדס אחד, אמר ר' יוחנן לא' התלמידים: 
הפרדס הזה היה שלי, היו לי הורים עשירים. 

ומדוע עכשיו זה לא  -שאל אותו התלמיד
כי רציתי לעסוק בתורה ולכן  -שלך, ענה לו

מכרתי אותו שאתפרנס ממנו. עוברים ליד 
ד, זה שדה פאלחה, ואומר לו ר' יוחנן לתלמי

היה שדה של אבותי, אבא קיבל ירושה 
מהסבא עוד לפני חורבן בהמ"ק ומכרתי. וכך 
עברו דרך הרבה חלקות והיה אומר לו, זה 

 היה שלי וזה היה שלי. 

ואמר אז מה  התחיל התלמיד לבכות
נשאר לך אם אתה מוכר את הכל? צריך 
להשאיר רכוש. ענה לו רבי יוחנן אני מכרתי 

! מכרתי דברים של עולם רכוש וקניתי רכוש
הזה שנברא רק בששה ימים וקניתי תורה 
שבכתב ובע"פ, שאותה עד שמשה רבנו 
הצליח ללמוד אותה צריכים היו ללמד אותו 
ארבעים יום. ארבעים יום זה יותר מששה 
ימים, אז סחורה שהייצור שלה לוקח 
ארבעים יום היא יותר בעלת ערך מאשר 

                                                           
 ח, ז שה"ש רבה  ג

ים. סחורה שלוקח לטרוח בה ששה ימ
ממילא, סחורה של מ' יום היא יותר בעלת 
ערך, קניתי סחורה יותר חשובה, כך אמר ר' 

 יוחנן.

 

  קבר י' בנים והמשיך בעסק התורהקבר י' בנים והמשיך בעסק התורה

 

בעולם אנחנו לא יודעים את דרכי השם 
הזה ואת הסבל של ר' יוחנן, כי ר' יוחנן 

היה מוציא מהתיק  דכשהיה בא לנחם אבלים
ן חייבים שלו עצם, זו הייתה שן )שאי

זה נשאר לי מהילד העשירי  –לקבור(, ואמר 
שנפטר לי, בחייו נפטרו לו עשרה בנים, והיה 
אומר לאבלים, אתם חושבים שהתייאשתי 
מהחיים? המשכתי להגיד שיעורים. רבי 
יוחנן סבל הרבה, לא רק את הרכוש חיסל, 
לא נשארו לו גינות ופרדסים, אלא עשרה 

לא כתוב כמה ילדים הלכו לו בחייו, אמנם 
נשארו לו, אבל הוא אמר 'דין גרמא 

 דעשיראה ביר' ]זו עצם של בני העשירי[.

שר' יוחנן היה בעל אופי חזק  רואים מכאן
והמשיך ללמוד תורה, והרי תורה לומדים רק 
בשמחה, והוא שם בצד את כל הייסורים 
הקשים שהיו לו, שעשר פעמים ישב שבעת 

ח את ימי אבלות על בן שלו. אבל כשלק
הספר ללמוד תורה, אז, פיקודי השם ישרים 

 משמחי לב.

שר' יוחנן היה שוחה  הגמרא מספרת
בירדן, בשביל הבריאות צריך להתרחץ בנהר. 
ראה אדם צעיר שנתן קפיצה ממקום גבוה 
וממרחק לתוך הירדן כדי לשחות אחריו, 
הסתכל רבי יוחנן בפניו וראה שזה אדם שיש 

ילך לאורייתא, ח -לו נשמה גבוהה, אמר לו
הכח שלך מתאים לעסוק בתורה. היה זה ריש 
לקיש, רבי שמעון בן לקיש שלפני שחזר 
בתשובה היה עומד בראש חבורת לסטים, 
שודדים. וכשריש לקיש ראה את ר' יוחנן, 

היופי  -שהיה בפנים חלקות ללא זקן, אמר לו
 שלך מתאים לאשה, אתה כ"כ יפה. 

על אישה  אם אתה חושב אמר לו רבי יוחנן
אז יש לי אחות יפה יותר ממני שעוד לא 
התחתנה, אם תהיה תלמיד טוב נחתן אותך 

עשינו עסק. ומתוך שלא  -איתה. אמר לו
לשמה בא לשמה, עזב הכל, בא לביהמ"ד 
והתחיל להבין, רבי יוחנן לא טעה והוא נהיה 
התלמיד הכי גדול עד שנהיה תלמיד חבר. ר' 

ות בגמרא. יוחנן וריש לקיש מוזכרים רב

                                                           
 ה' ע"ב  ברכות ד



 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

וברגע שאמר ריש לקיש אני מקבל עלי 
לעסוק בתורה, רצה לתת קפיצה כמו מקודם 
את המרחק הגדול ולא הצליח. מה יש? הוא 
אמר שעכשיו הוא עבר למקצוע אחר, קודם 
הייתי קפצן לקפוץ מקומות ועכשיו קפצתי 

 לים התלמוד.

הוא התחתן עם וכך עברו שנים רבות, 
ו להם ילדים. הוא אחותו של ר' יוחנן והי

למד בביהמ"ד עד שפעם אחת היה מעשה 
שטן, עד כמה צריך להזהר שלא לפגוע 
בכבוד...! הם למדו מסכת כלים, מה נקרא 
כלי שנגמרה מלאכתו ומקבל טומאה ומה 
נקרא כלי לא גמור שלא מקבל טומאה, מתוך 
זה הגיעו למשנה ]כלים פי"ג, מ"א[, 'והסכין 

ש הלכות ממתי זה והפגיון והרומח וכו'', י
נקרא כלי גמור, שכלי שנמצא אצל היצרן 
ועוד לא נגמרה מלאכתו אינו מקבל טומאה 
זה חתיכת גולם ולא צריך להזות על זה 
מאפר פרה אדומה. אבל כלי גמור, כלי 

 מתכת, הם למדו מתי זה נקרא גמר מלאכה.

ואז ריש לקיש  רבי יוחנן אמר כך וכך,
בון, צריך אמר שאחרי שהכלי עבר את הלי

להטבילו במים קרים ואז הוא נהיה חד. אמר 
לו רבי יוחנן, נו... אתה בעל מקצוע משכבר, 
אתה הרי מומחה לנשק זה היה המקצוע 
שלך, פגיון, רומח וחרב. לא עלה בדעתו של 
ר' יוחנן שהוא יפגע מזה, הרי הוא חזר 
בתשובה והכל בסדר כעת, הוא רק רצה לומר 

מותך. אבל אדם שאתה בקי בזה והלכה כ
שחזר בתשובה רגיש מאוד כשמזכירים לו 
את העבר. ריש לקיש כעס מאוד, מה הוא 
מזכיר לי את העבר ואמר לר' יוחנן, אם כן 
מה אתה קורא לי 'רבי', הרי גם שם הייתי 

אלוף... גם שם -טבחים, רב-רבי, כמו רב
בקבוצה שלי ובשפה שלהם הם קוראים לי 

 רב. 

לרבי  את זה,אחרי שריש לקיש אמר 
יוחנן נהייתה חלישות הדעת וריש לקיש 
נפטר. זה כשצדיק מקפיד. 'חלש דעתי דרבי 
יוחנן', רבי יוחנן היה מאוד שבור מזה, הרי 
אני עשיתי אותו גדול בתורה והוא זוכר את 
השטויות האלה ואכפת לו שאמרתי את זה? 
כשחלה ריש לקיש באה אחותו של ר' יוחנן 

אליו לבקש שיברך  )אשתו של ריש לקיש(
אותו ושיתן לו רפואה שלמה, יש ילדים. רבי 

 יוחנן אמר שנגזרה גזירה וריש לקיש נפטר.

הלך ר'  כשנסתיימו שבעת ימי האבילות
יוחנן להגיד שיעור, והוא עצוב. שאלוהו 
מדוע. אמר: איזה שיעור בלי ריש לקיש! 

כשהייתי אומר שיעור הוא היה מרעיש 
ארבע קושיות על עולמות, מקשה עשרים ו

כל מילה שלי. ר' יוחנן התחיל לצעוק 'איפה 
ריש לקיש! איפה ריש לקיש! הביאו לר' 
יוחנן אחד שהיה חבר שלו וכבר הפסיק 
ללמוד אצלו, אמרו לו לבוא ולשבת בין 
התלמידים בביהמ"ד ולהקשות קושיות 
בשיעור. ר' יוחנן אמר את השיעור, הגיע רבי 

ית דין, ומסכים אלעזר, מגדולי הדור ואב ב
עם ר' יוחנן, מה שאמרת עכשיו מזכיר לי את 

ריש  -זה... ודומה לדבר הזה... אמר ר' יוחנן
לקיש היה מתקיף אותי, מתנגד לי, היינו 
מתווכחים, זה החיים שלי! עברו כמה ימים 

קיבל  איפה ריש לקיש??ורבי יוחנן לא נרגע... 
דכאון והביאו רופא שאמר שמרוב צער על 

קיש אין לו שליטה על השכל שלו, ריש ל
קיבל מחלת נפש. דכאון על מה שריש לקיש 

 איננו.

שהיו בדרגה גדולה אמרו,  כל גדולי הדור,
זה רבי יוחנן שכולם למדו מתורתו? הרי זה 
חילול השם שיראו אותו בצורה כזו, אמרו, 
רבונו של עולם, מה עדיף? שיחיה כך בצורה 

כבוד, כזאת או שתקח אותו כבר לכסא ה
 שאלקים יבחר. לאחר מכן הוא נפטר.

 
  מה כן שבר את ר' יוחנןמה כן שבר את ר' יוחנן

 

ר"י נשבר, וממה  מה קרה לרבי יוחנן?
הוא נשבר? עשרה ילדים מתו לו והוא לא 
נשבר, אבל אם השיעור לא הולך כמו 
שצריך, ואם בתורה חסר משהו, חסר את 
החיות שבתורה, ריש לקיש חסר, התלמיד 

יבל דכאון. רבי יוחנן חבר שלו... מזה הוא ק
גיבור ולא מתבלבל אבל כשזה פוגע בנשמה 

'כי הם חיינו', מכל הייסורים האחרים  -שלו 
הוא לא מתבלבל, כי המשיך לעסוק בתורה, 
אבל כשאין פה שמחת התורה, אין את 
השמחה שריש לקיש הכניס בו, מזה רבי 

 יוחנן נשבר... מכאן אנו רואים את הגדלות.

שואל כאן קושיה,  ביץרבי חיים שמואל
מה הייתה הבעיה הגדולה, הרי כתוב 
בתשובות ר' שרירא גאון שחכמי הגמרא, 
האמוראים היה להם כח להחיות מתים. ור' 
יוחנן עצמו כשנפטר רב כהנא שהגיע מבבל, 
הוא החייה אותו, כמו שכתוב שבעלי 
הדרגות הגבוהות בקדושה זוכים לגילוי 

. אם כן למה אליהו ולרוה"ק ולתחיית המתים
לא עשו משהו כדי להחיות את ריש לקיש? 
אלא שאם היו מחיים אותו ומביאים אותו 
לרבי יוחנן אז ריש לקיש שוב היה נזכר שרבי 

יוחנן הקפיד והיה מת שוב. לא היה שייך 
 לעשות את זה.

 

 

  הוא לא סובל, רק הגוף סובל!הוא לא סובל, רק הגוף סובל!

 

'כל העוסק בתורה יסורין  אומרת ההגמרא
'. יסורים הם דבר מצוי אצל עם בדילין הימנו

ישראל, הגמרא לא מבטיחה שהייסורים 
יסתלקו, כי לפעמים הם לא מסתלקים, 
לפעמים, בזכות לימוד התורה ראינו הרבה 
פעמים שהייסורים כן מסתלקים אבל לא 
תמיד. לפעמים כשיש לאדם עוגמת נפש 
ממשהו, יסורי נפש, יסורי גוף, אבל 

עסק התורה זה כשעוסקים בתורה ויודעים ש
דבר חשוב כ"כ יותר מכל הדברים שבשבילם 
סובלים ייסורים, אז זה נהיה 'בדלים הימנו', 
זה נבדל ממנו. הגוף סובל ייסורים והאדם לא 
סובל מהם, האדם מתגבר עליהם ויכול 
לעבור עליהם. זו טעות שבני אדם חושבים 
שבגלל שיש לי דברים שמטרידים אותי לא 

חר לתפילה זה תירוצים אעסוק בתורה או אא
 של היצר הרע.

כוחות  הקב"ה נותן לאדם כוחות,
להתגבר. נשיג ברכה מיוחדת בזכות התורה, 
כי זכות התורה היא גדולה ולא רק על מי 
שלומד תורה, אלא על מי שמסייע שאחרים 
ילמדו תורה. אם בממונו או בדיבורו, 'עץ 
חיים היא למחזיקים בה', מי שמחזק את 

רה זה נותן לו עץ חיים, את הזכות לימוד התו
הגדולה הזאת של לומדי התורה ממש זה 

 נותן לו.

שכל אחד  יהי רצון שתתקיים התפילה
ואחד מתפלל בסוף שמונה עשרה. 'שיבנה 
בהמ"ק במהרה בימינו... ותן חלקנו 
בתורתך'. ומה זה 'ותן חלקנו'? אנחנו לא 
יודעים מה גודל החלק שלנו, האם נבקש את 

ל רבי עקיבא איגער? אני הרי לא החלק ש
רעק"א, אבל חלקנו, דהיינו החלק שאני יכול 
בכוחות שלי להשיג אותו, תן לי את החלק 
הזה ותעזור לנו שנצליח בחלק הזה, אמן 

 ואמן.

                                                           
 ה' ע"א ברכות ה


