
  

    

  

  

ֵלכוּ " ֻחּקַֹתי ּתֵ   "ִאם ּבְ

  .כתב רש"י: שתהיו עמלים בתורה

מסופר על הגאון רבי אריה לייב הכהן, בעל 'קצות החושן', כי בעת ששימש מרא דאתרא, בעיירה ששמה 

, בחודשי ללימודו קרש רחב שהיה מונח על גבי חביות, שימש לו כשולחןו ,רב, חי שם בדוחק 'ראזינטאור'

החורף שרר קור נורא בביתו, עד כדי כך, שהדיו בו כתב את ספריו קפא, עד שהוצרך לחממו תחת הכרית 

נכתב הספר 'קצות החושן', וכך אמר רבי אריה לייב: את סיפרי 'קצות החושן',  , ובדיו זהשמראשותיו

בשנות עניותי, לכן זכה והתקבל יותר בעולם התורה, מאשר הספר 'אבני מילואים', אותו חיברתי חיברתי 

  (חיים שיש בהם)                                                              .   בגיל מאוחר יותר בשנות עשירותי

שמריהו גריינמן, מיהר לבדוק מה רבי ומסופר על מרן החזון איש: שבאחד הימים נשמעה חבטה מחדרו, 

פתח את הדלת, גילה את הרב שוכב על הריצפה, בהלה עזה תקפה אותו, אך  ארע, ולתדהמתו, כאשר

ומד את כוחי, ומותיר עד אפיסת הכוחות, ואני א תורה אני לומדהרגיעו, ואמר לו: בדרך כלל 'החזון איש' 

    , וכוחי לא עמד לי.הפעם טעיתי באומדן הגיע למיטה, ולשכב עליה,לכח, רק בשביל  קצת לעצמי

  

ְריוֹ " ן ּפִ ֶדה ִיּתֵ ָ   "ְוֵעץ ַהׂשּ

יש לשאול: מדוע בקללה הפסוק אומר "ועץ הארץ לא יתן פריו", ומדוע לא השתמש באותו הלשון "ועץ 

את האדמה סביבו, : לפי כשהעץ נותן פריו, אז עובדים 'אזניים לתורה'ותירץ בספר  השדה לא יתן פריו"?

, "ועץ השדה יתן פריו", אבל כשאין העץ נותן פריו, אז אין עובדים את האדמה, והיא 'שדהוהיא נקראת '

  הגדל פרא. 'עץ הארץ'עץ מעצמו, ואפילו העץ הנשאר מן השנים הטובות, נעשה לה עזובה, ואם יעלה ב

  

ַאְרְצכֶ " ם ָלֶבַטח ּבְ ְבּתֶ ָאֶר  .םִויׁשַ לֹום ּבָ י ׁשָ   "ץְוָנַתּתִ

יבו אותנו, הרי ממילא יש שלום בארץ, השאילה מתבקשת: אם נשב לבטח בארצינו, והאויבים לא יחר

  מדוע צריכים אנו ברכה מיוחדת, של "ונתתי שלום בארץ"?ו

ן: ברכה אחת היא שיהיה שלום בגבולות, ונשב לבטח בארצינו, וברכה נוספת שיהיה שלום "תירץ הרמב

  איש ברעהו. חלילה נו, ולא נלחםיבינ

בספר שבט יהודה מסופר: כי כאשר טיטוס הרשע צר על יושלים, ובנה עליה סוללות להפקיע את חומתה, 

הבאתי נגדכם סוללות, כי כל אחד מכם  לה מלחמת אחים, אמר אותו רשע: לשוואבתוך העיר השתולו

  .הוא סוללה לחבירו

  

  בחקתי

  ב"פשת אייר



ם ַלְחְמֶכם ָלׂשֹבַ "   "עַוֲאַכְלּתֶ

לכשתכעוס  ,ל שליש ושתה שליש והנח שלישולרב נתן אכאמר ליה אליהו ": (ע'.) מבואר בגמרא בגיטין

  ."ךואתעמוד על מיל

שיש בידו  אמנם מייבוא לידי סכנה,  וביאר רש"י: כיון שאם אדם יאכל וימלא כרסו, אם יכעס חס ושלום 

לו לאכול כדי שביעה, וזה  ם כזה מותרדוה, אינו בא לידי כעס, כי כעס נמשך מן הגאוה, ואומידת הענ

של המילים "יאכלו ענוים וישבעו", שענוים יכולים לאכול כדי שביעה, וזה הברכה שנאמר כאן,  הפירוש

  (דגל מחנה אפרים)                                   .למידת הענווה, ואז "ואכלתם לחמכם לשובע" הם שיזכו

  

ִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹר ְוָהָאֶרץ ֶאְזכֹּ " ִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת ּבְ ִריִתי ַיֲעקֹוב ְוַאף ֶאת ּבְ י ֶאת ּבְ   "רְוָזַכְרּתִ

ה ה' צור עולמים", והנה האבות - ה, כנאמר: "כי בי- כתב החיד"א: העולם הזה והעולם הבא נבראו בשם י

שנה, יצא עישיו לתרבות רעה,  15כשהיה יעקב אבינו בן ש לפי שנה, 15הקדושים חיו יחדיו תקופה של 

קן את כל העולמות, שנבאו לתשנים? כדי  15ובאותו היום, מת אברהם אבינו, ומדוע חיו יחדיו דוקא 

   .15, ובאות ה', שעולים למנין באות י'

בו מבטיחה התורה שהקב"ה יזכור ברית אברהם יצחק ויעקב, ישנן חמש עשרה  ,רמז לדבר: בפסוק זה

  מילים.

  

ִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹר ְוָהָאֶרץ ֶאְזכֹּ " ִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת ּבְ ִריִתי ַיֲעקֹוב ְוַאף ֶאת ּבְ י ֶאת ּבְ   "רְוָזַכְרּתִ

  נאמרה הזכירה ביצחק? אלא אפרו של יצחק נראה לפני, צבור ומונח על המזבח.הקשה רש"י: למה לא 

 - "הארץ"החיד"א כתב ליישב: שאפרו של יצחק בעצם רמוז בפסוק עצמו, במה שנאמר "והארץ אזכור", 

  במילים, "והארץ אזכור". וזכר, מזהו אפרו של יצחק, אם כן זכר עקידת יצחק - ר"אזכו"פר, הוא הע

  

  "הּוא ּוְתמּוָרתֹו ִיְהֶיה ּקֶֹדשׁ ְוָהָיה "

: אף על פי שכל חוקי התורה גזירות הם, ראוי להתבונן בהם, וכל מה (הלכות תמורה ד', י"ג)כתב הרמב"ם 

 הוא מה שאמר הכתוב "והיה הוא ותמורתו יהיה קדש", ויש לבאר: יתן לו טעם, תן לו טעם,שאתה יכול ל

  ערכך עליו". כענין שנאמר "ואם המקדיש יגאל את ביתו, יוסף חמישית כסף

ירדה תורה לסוף מחשבת האדם, וקצת יצרו הרע, שטבעו של אדם, נוטה להרבות קנינו ולחוס על כי 

, ממונו, ואף על פי שנדר והקדיש, אפשר שרוצה לחזור בו, ויפדה אותו בפחות משוויו, לכן אמרה תורה

  אם פדה לעצמו יוסיף חומש.

מכיוון שאינו יכול לפדודה, יחליפנה בפחותה ממנה, ובו, וכן אם הקדיש בהמה בקדושת הגוף, שמא יחזור 

, לפיכך כתב הכתוב, שלא יחליף, ואם החליף 'טוב הוא'יאמר פה, ואם תיתן לו הרשות להחליף הרע בי

   (תורתך שעשועי)                                           קנסו הכתוב ואמר: "והיה הוא ותרומתו יהיה קדש". 


