
 
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ  )'יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 
 שבועהת הגיגים מפרש

 )  ב'כודברים ( "לוקיך-א' והלכת אל המקום אשר יבחר ה "

ביל  את כל החרדה הזאת בש'מדוע החריד עלינו ה, מתנה לכה�ה� א� הביכורי� , עלול אד� לחשוב בלבו 
: לכ� אומר הכתוב,  ואשב בביתיוההלא טוב כי אהנה מנכסי לכה� ואכבד, �אשכול ענבי� אחד להטריחני כל כ

כי עיקר ההקפדה על שכר ההליכה שהוא יותר , "לוקי� לשכ� שמו ש��א' והלכת אל המקו� אשר יבחר ה"
מצוות שההליכה היא משכר שלא כמו ביתר ה .ותיקר בעיני נפש� היות� הול� למקו� הנבחר, מעיקר המתנה

ושכר הליכה טפל לגבי עיקר  , שהעיקר היא התפילהתהכנסת המצווה ולא גו  המצווה כמו מי שהול� לבי
 המצווה היא ההליכה כי דבר מועט הוא עיקר הביכורי� לעומת הטפל לעלות למקו� , בביכורי�,כא� ,המצווה

ואות� שהיו  ,כי הרחוק יותר יש לו יותר טרחה, ולהיות ששכר ההליכה אינו שווה לכל נפש. 'אשר יבחר ה
אל המקו� אשר יבחר "לכ� מוסי  הכתוב שכוונת� תהיה ליל� , סמוכי� לירושלי� לא תכבד בעיניה� ההליכה

אלא תחשוב שאפילו , שא  א� נפל בגורל� נחלה סמו� לירושלי� כוונת� תהיה לא בשביל שהוא קרוב ,"'ה
 )פחד דוד(              . ושב ל� מחשבה כמעשהמקצה אר" ישראל היית הול� ויח

 

  )ו' כודברים ( "וירעו אותנו המצרים ויענונו"
" למה הרעות לעבד�" ו)כב' ה, שמות( "למה הרעות לע� הזה"כמו , לנו צרי� לומר וירעו הלפי משפט הלשו� הי 
למית שתגנה אות� על שה� מעני� חששו מדעת הקהל העוהמצרי� , אלא? אותנו מדוע נאמר וירעו ,) יא'יחויקרא (

ובזה , לעשות� רעי� וחטאי�וכל דבר רע אחריות על  ישראל הטיל עללכ� השתדלו ל, אומה שלמה על לא דבר
 דושב, כלומר, רעי�ה עשו אותנו בתחילהש �" ירעו אותנו המצרי�ו"וזהו ,  על אשר ירעו לה�צדקהימצאו ה

 )תוספת ברכה(       ) להיו�מתאי� ג�כמה מוכר ו (. לענותנומצאו התנצלות �" ויענונו"עלינו רעות ולכ� 
,  להיות שרויי� בתנאי� בלתי נסבלי� אותנוהעבודה הקשה שעינו אותנו ואילצו,  עשו אותנו רעי�""""וירעו אותנווירעו אותנווירעו אותנווירעו אותנו""""

 ) הקדושאלשי�ה(      . גרמה לנו להיות רעי� וחסרי רחמנות זה לזה
 

 )ז' ודברים כ(" לוקי אבותינו-א' ונצעק אל ה"
החליט שיתפלל בשבת בבית מדרשו . שנסע לרגל מסחרו לוינה והוצר� לשהות ש�, �מעשה בסוחר חסיד קרלי 

 להתפלל �מנהג קרלי: הבקשבפיו ו, ביו� רביעי נכנס אל הקדש פנימה לקבל ברכת שלו�. ורטקוב'של הרבי מצ
 ?איזו דר� זו לצעוק בתפילה : פידהשמע הרבי והגיב בק. לא יקפיד א� כ� ינהגשהרבי מובקש , בקול ובצעקה

לא אוכל ,  חשב החסיד בלבו, לשנות� כ� מנהגנו ואי,ויש להתפלל בשקט ובמורא, והרי עומד אתה לפני מל�
והשתדל בכל כוחו לכלוא , הל� להתפלל ש�,  לו מקו� אחרהאבל כשהגיעה שבת ולא הי, לבוא לש� להתפלל

. צעק בכל כוחו, נפרצו הסכרי� ונשכח עול� ומלואו" שמת כל חינ"אבל בהגיעו ל.  רגשותיו�התלהבותו ולרס
 נכנס שוב אל הקדש פנימה ובקש מחילה. וחשש מהקפדתו, לאחר התפילה חלשה דעתו שהפר ציוויו של הרבי

וטובה תפילה בצעקה  , הצעקה אחת מלשונות התפילה�אדרבה, על מה ולמה: השתומ� הרבי. על התנהגותו
כשבא , הלא תבי�: חיי� הרבי וענה... והלא הרבי אמר: לא ידע החסיד נפשו מרוב תדהמה. מתפילה קרה וקפואה

אבל . חובתי להודיעו שאיו זה מעיקר התפילה וצביונה, יהודי ביו� רביעי ומודיע מראש שכונותו לצעוק בשבת
 )לולי תורת�(        .  נאה ומשובח ממנו� אי�כשעומד הוא בתפילה ולבו עובר על גדותיו ונגדש בצעקה 

 

 )מח' דברים כח(" ועבדת את אויביך בחוסר כל,  כלמרב"
 )רבנו בחיי(". בחוסר כל" את האויבי� יעבדו" מרב כל"ה "הקבאת לא עבדו , ה� מדה כנגד מדה, ה"מדותיו של הקב

 

  .   ישראל עמו חולי שאר בתוך א"שליט טוב מזל בן אליהו צמח מרדכי ג"הרה אתלרפו  
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  )י' דברים כח(" נקרא עליך ויראו ממך' עמי הארץ כי שם הוראו כל "
    .)..)..)..).ברכות וברכות וברכות וברכות ו" (" (" (" (אלו תפילי� שבראשאלו תפילי� שבראשאלו תפילי� שבראשאלו תפילי� שבראש""""

בחדר זה ישבו תלמידי הגאו� .  בתחילה אל חדר המבואהנכנס התפרצה אל ביתו של הגאו� מוילנהשחבורת שודדי� 
 .והזהב שבביתהפליאו בה� מכותיה� ודרשו את הכס  , פתאו� התנפלו עליה� השודדי�. ולמדו תורה

לשמע הרעש והמהומה . בחדרו הפנימי ישב הגאו� רבי אליהו עטו  בטלית ועטור בתפילי� והתבודד בלימוד התורה
ברגע בו ראו השודדי� את דמותו של רבי אליהו הרימו רגליה� ונמלטו , והנה. ק� ממקומו ויצא אל חדר המבוא

 "?מדוע נמלטו השודדי� כשנכנס רבנו לחדר: "התפלאו התלמידי� ושאלו את רב� .מהבית כל עוד נפש� ב�
נקרא עלי� ' וראו כל עמי האר" כי ש� ה'': על הפסוק בפרשת כי תבוא: "הצביע הגאו� על התפילי� של ראשו ואמר

, ורי� בתפילי�ה� ג� אנחנו עט: "התפלאו התלמידי� עוד יותר  ".אלו תפילי� שבראש: דרשו רבותינו'' ויראו ממ�
אלו תפילי� "אלא  " הראששעלאלו תפילי� "לא נאמר : "הסביר הגאו� מוילנה "?מדוע לא פחדו השודדי� מאתנו

. עליו ג� לחוש את משמעות� ותכנ� בתו� ראשו, לא די בכ� שאד� נושא את התפילי� על ראשו, דהיינו" 'שבראש
 )צדיקי�מעשיה� של (         ".'נקרא עליו ש� ה, ורק אז, אז

 

  ) ט'כזדברים ( "ר משה והכהנים הלוים אל כל ישראלבויד"
  ?מה הסיבה , בתורההוגמתדלא מצאנו ש דברו אל ישראל היא חריגה הלוי�העובדה שהכהני� ו
 ואחת , אחת כשיצאו ממצרי�,)ע� ישראל (ה"שלש בריתות כרת הקב "רש תנחומא דאיתא במדנראה לי על פי מה 

ה "בחטא העגל בטלה הברית בי� הקב, זאת אומרת. "ני אותה שכרת עמ� בחורב בטלו בעגלמפ  ואחת כא�,בחורב
דהיינו " היינו בכריתת ברית"אומר הספורנו " היו� הזה נהייתה לע�: "הפסוקעל ו .שכרתו בחורבלע� ישראל 

 הברית הבטללא מה� , חטאו בעגללא שלוי� ה הכהני� ולכ�ו. תחת זו שבטלה בחטא העגלחדשה ברית ת יתכר
  )חכמהמש� (                    . ישראלברי� אל דהמבצד ולכ� ה� . הנהראשו

 

 )יא'  כו דברים(" לקיך-א' ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה"
שלפעמי� יש , אלא, בדר� כלל כשיש לאד� כל טוב אי� צור� לצוותו שישמח משו� שממילא הוא שמח, יש לתמוה

 )י' קהלת רבה ג(כל זה איננו שמח בחלקו ה� מצד מה שאמרו במדרש בו, לאד� שפע וכל טוב ולא חסר לו מאומה
וממילא כל עושרו וטובו אינ� משמחי� , וה� מסיבות אחרות שגורמות לו לעצב, "אד� שיש לו מנה רוצה מאתי�"ש

 .בכל הטוב שיש ביד� תשמח" 'ושמחת בכל הטוב אשר נת� ל� ה"ולש� כ� ראתה התורה צור� להזהירנו , את ליבו
 )משכיל אל דל(                    

ואינ� נצר� לידי  ,הוא הנות� ל� מפרי עבודת�' בשעה שה, "'אשר נת� ל� ה" ?"בכל הטוב"מתי אתה יכול לשמוח 
 )רבי משה לייב מסאסוב(                ."מעשרה קבי� של בני אד� 'טוב קב אחת בנחת מאת ה". מתנת בשר וד�

 

 )  טו'כחדברים ( "אלה והשיגוךל הקללות הכובאו עליך  " 
 הוא לפי והטע�. ח קללות"ט קללות ואילו במשנה תורה נאמרו צ"בפרשת הקללות שבתורת כהני� לא נאמרו אלא מ 

קוד� הערבות  . גריזי� והר עיבלהרשאות� שבתורת כהני� נאמרו קוד� הערבות אשר קבלו עליה� ישראל בשבועת 
 אז ה� ראוי� לאות� מכות אבל הצדיק אשר יחטאו שא� כול� דווקאר  בלשו� רבי� לומ"וא� לא תשמעו" :נאמר

כל אחד יסבול עונו ועו� חבירו לכ�   אבל הקללות שבמשנה תורה נאמרו כבר לאחר הערבות. ימלטנפשובתוכ� את 
  )כלי יקר(          . עו� חבירוכנגד  ועונובאו במספר כפול כנגד 

 

  ) לז'כחדברים ( " שמה'ר ינהגך הל העמים אשכוהיית לשמה למשל ולשנינה ב"
 סבל מאוד משכניו הגויי� אשר לעגו לו על �  טר� המיר את דתו: כ�י�'משומד אחד התאונ� לפני רבי חיי� מוולוז 

בסו  המיר . א� ג� זה לא הועיל, החל לחלל שבת �משראה שזה אינו מועיל . יהדותו ועל כ� החל לאכול עמ� יחד
.  עדיי� ממשיכי� ה� ללעוג ולבוז לו�א� ע� כל זאת . עתה יפסיקו להציק וללעוג לו כי הנחהאת דתו והשתמד ב
והיית לשמה "זאת ובכל , "י� אחרי� ע" ואב�הועבדת ש� אל"�אפילו ש: דבר זה מרומז בתורה, אמר לו רבי חיי�
 .ימשיכו ללעוג ולבוז ל�, "למשל ולשנינה

 

  ) מז'כחים דבר( " ובטוב לבבהיך בשמחקל-א' הת את דבעתחת אשר לא "
 הולכ� קש', הי� לפני ביושה שרידי� יחידי� לה רק יחידי סגובה שזוכי� ההוב גהיא מדרגה השמחב' הודת ב עהנה 

, התוכחהתחול עליו , מחיוב מצוה או מיראה, ד בתמימותב ורק עוהשמחב הודב שאינו מגיע למדרגת עהכי ז, לומר
 תחת אשר ב כתוהושיעורו כמו שהי, ופ�הוא מה הזהפסוק הכי לשו� , הועל כ� נרא. אמר כללהא נית� ללוזה 

 )תוספת ברכה(              .ראויה לתוכחהזו ת ו רשעת דרג,' את הת שלא עבדהזיית שמח בה', הדת את ב לא עהבשמח
 

   .  ה.ב.צ.נ.ת ל"תש לולא 'כו ע"נלב  ל"ז שלום בת רחל  נ"לע  
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