דברות קודש מכ"ק מר אדמו"ר שליט"א
נעילת חג השבועות שנת תש"ע לפ"ק
ומשה עלה אל האלהי ויקרא אליו ה' מ ההר לאמר כה תאמר
לבית יעקב ותגיד לבני ישראל ,ופירש"י כה תאמר ,בלשו הזה וכסדר
הזה ,ודקדק א"ז זללה"ה בעצי חיי מהו עני כסדר הזה.
ב( במדרש ילקוט )במדבר רמז תרפד( בשעה שקבלו ישראל את
התורה נתקנאו בה אומות העול  ,מה ראו להתקרב יותר מ
האומות ,סת הקב"ה פיה ואמר לה הביאו לי ספר יוחסי שלכ
כש שבני מביאי ,שנאמר )במדבר א יח( ויתילדו על משפחות
לבית אבות  .ודקדקו המפרשי מה עני היחס לקבלת התורה ,הלא
בברית שכרת משה רבינו ע ישראל על קיו התורה והמצוות נאמר
)דברי כט ט( מחוטב עצ עד שואב מימי .
ונראה בהקד מה דאיתא במס' שבת )ד! פח (.אמר ריש לקיש
מאי דכתיב )בראשית א לא( ויהי ערב ויהי בקר יו הששי ,ה"א יתירה
למה לי ,מלמד שהתנה הקב"ה ע מעשה בראשית ואמר לה א
ישראל מקבלי התורה את מתקיימי וא לאו אני מחזיר אתכ
לתוהו ובוהו .וכ הוא במס' עבודה זרה )ד! ג .(.והקשו ש בתוס' )ד"ה
יו הששי( תימה למ"ד )שבת פז (.בשבעה בחדש נתנו עשרת
הדברות ,מאי יו הששי ,ותירצו היתה ראויה לינת בששי ,אלא
שהוסי! משה יו אחד מדעתו .והקשה החת סופר בדרשותיו
)לשבועות ד! רפה (:דתירו #זה הוא פלאי ,שהרי עכ"פ לא נתקיי
התנאי ,ואי נתקיימו שמי ואר #ביו הששי כיו שעדיי לא ניתנה בו
תורה.
ויתבאר על פי מה שכתב החת סופר בתורת משה )פ' וירא עמוד
סח( דבר נפלא בעני עקידת יצחק ,דגדול נסיונו של יצחק משל
אברה  ,שאברה שמע מפי הקב"ה בעצמו ,והוא בחינת תורה
שבכתב מה ששמענו מפי הגבורה ,ויצחק לא שמע אלא מפי אברה
חכ ונביא ,וכעי מאמי לתורה שבעל פה מה שקבלנו מ החכמי ,
ולפי זה נסיונו של אברה אינו מעורר אלא זכות תורה שבכתב ,א
מסירת נפש יצחק לשמוע אל אביו ולהאמינו כי כ צוה לו הקב"ה,
היינו מסירות נפש על תורה שבעל פה ,עכ"ד.
ועל דר זה היה ג מדריגת בני ישראל ביו ששי בסיו שאז מסרו
נפש להאמי ולקיי תורה שבעל פה ,והוא על פי מה שכתב א"ז
זללה"ה בעצי חיי )לשבועות אות יא( בעני מה שהוסי! משה יו אחד
מדעתו ,דהיינו לקיי מצות פרישה ו' עונות שהוא מדרבנ ,דמ התורה
אי צרי לפרושי רק שלש עונות )יו"ד סימ קצ"ו סי"א( ,נמצא שבאמת
היו ראויי לקבל התורה בו' בסיו ,כיו שלא נצטוינו מפי הקב"ה רק
תורה שבכתב ,ומדאורייתא אי צרי לפרושי רק ג' עונות ,אבל משה
הוסי! יו אחד מדעתו ,לקיי ג פרישה מדרבנ ו' עונות ,עכ"ד.

ולפי זה י"ל כי בני ישראל דור המדבר מקבלי התורה ידעו היטב מ
התנאי שהתנה הקב"ה במעשה בראשית שא לא יקבלו ישראל את
התורה יחזור העול לתוהו ובוהו ח"ו ,ועל כ יחד כול עמדו הכ
לקבל התורה ביו ו' בסיו ,כי בזה תלוי קיו העול  ,אמנ כשבא
משה רבינו וצו וקדשת היו ומחר ,וגילה לה שיש מצוה מדרבנ
לפרושי ו' עונות ,או אז שוב לא חשו בני ישראל על קיו העול  ,כי
וויתרו על קבלת התורה ודחו אותה על יו המחרת כדי לקיי דברי
רבנ ,הג שה ידעו שבזה תלוי ועומד קיו העול ויש חשש שיחזור
כל העול לתוהו ובוהו" ,זאל די וועלט אונטערגיי  ,מיר וועל האב
מסירות נפש אוי קיו מצות דרבנ " ,שהרי חסיד וירא שמי רשאי
למסור נפשו אפילו על מצוה קלה )עיי יו"ד סימ קנ"ז ש" סק"ב(,
ובני ישראל בעמד אצל הר סיני פסקה זוהמת )שבת קמו ,(.והיה
לה די חסיד וירא שמי  ,ועל כ מסרו נפש לקיי מצות דרבנ,
ובזה היה לה לישראל מסירות נפש על תורה שבע"פ ,כמו המסירות
נפש של יצחק אבינו.
וה היו הוא יומא דהילולא של מר הבעש"ט הק' זי"ע ,ונודע מה
שאמר כ"ק מר דו"ז זללה"ה כי עיקר דר החסידות הוא שני דברי ,
הא' לעשות טובה לזולתו ,והב' שיהיו מוכני על מסירות נפש על קוצו
של יו"ד שבשולח ערו  ,ולפי האמור הרי זהו בחינת היו של חג
השבועות מה שבני ישראל מסרו נפש על מילי דרבנ.
ובזה יש ליישב קושית המג אברה )או"ח סי' תצ"ד( היא אנו
אומרי בחג השבועות זמ מת תורתינו ,הא איתא במסכת שבת )ד!
פח (.אמר רבי יוסי יו אחד הוסי! משה מדעתו והסכי הקב"ה על ידו,
ובשולח ערו קיי"ל כרבי יוסי דבעי פרישה ו' עונות ,נמצא שקבלת
התורה היה בשבעה בסיו ולא בששה בסיו .אמנ על פי האמור י"ל כי
באמת ג יו ו' בסיו נחשב לקבלת התורה ,כיו שאז מסרו בני ישראל
את נפש על מצות דרבנ ,נמצא דשפיר הוי זמ מת תורתינ"ו ,שאז
קבלנו על עצמינו אופ קיו דברי התורה ,שנהיה מוכני למסור נפשינו
על כל נדנוד קל של דקדוקי התורה ואפילו במילי דרבנ.
ומעתה יתיישב קושית התוס' אי נתקיימה העול הא לא
נתקיימה התנאי ,אמנ לפי האמור יוב ,כי באמת הג שלא נתנה
תורה לישראל בפועל ביו ו' בסיו ,מכל מקו הרי בו ביו קבלו בני
ישראל על עצמ לקיי כל התורה כולה במסירות נפש ואפילו מצוה
דרבנ ,והוא עיקר קבלת התורה להיות מוכ על מסירות נפש בשביל
התורה ,ובזה נתקיימה התנאי ונתקיימו שמי ואר.#
ובדר זה יתבאר מה שאמר הקב"ה למשה רבינו כה תאמר לבית
יעקב ,בלשו הזה וכסדר הזה ,הכוונה שכסדר הזה שעשו בני ישראל

ביו ו' בסיו שהיה לה מסירות נפש על דברי חכמי  ,ככה יתנהגו בני
ישראל כל הימי שיהיה לה מסירות נפש על קוצו של יו"ד
שבתורתינו הקדושה.
ולפי זה יבואר ג המדרש בשעה שקבלו ישראל את התורה
נתקנאו בה אומות העול ואמרו מה ראו אלו להתקרב יותר מ
האומות ,כלומר האי זכו בני ישראל להגיע למדריגה גבוה הלזו להיות
מוכני על מסירות נפש ג על מצוה קלה מדרבנ ,שהאומות העול
ג אלמלי היו מקבלי התורה לא היו מגיעי למדריגה גבוה הלזו ,ועל
זה נתקנאו אי זכו בני ישראל לאותו מדריגה גבוה ונעלה ,סת הקב"ה
פיה ואמר לה הביאו לי שטר יוחסי שלכ כש שבני מביאי ,כי
בני ישראל ה זרע יצחק יחידו שנעקד על גבי המזבח ,ועקידתו היה
מסירות נפש על תורה שבעל פה ,ובכח מסירות נפשו על תורה שבעל
פה זכו בניו אחריו למדריגה גבוה הלזו שיהיה לה מסירות נפש על
תורה שבעל פה.
ועל פי זה יש לפרש מה שכתב הטור )או"ח סימ תי"ז( בש אחיו
רבינו יחיאל ז"ל שהמועדי נתקנו כנגד אבות ,וחג השבועות הוא כנגד
יצחק ,ולדרכינו יש לומר כי בכוחו של יצחק אבינו ,שהיה לו מסירות
נפש על תורה שבעל פה ,זכו בני ישראל להיות לה מסירות נפש על
קיו מילי דרבנ בחג השבועות.
והנה כתב החת סופר ש  ,כי בזכות זה שמסר יצחק אבינו את
נפשו על תורה שבעל פה ,מזה אוכלי ישראל בעול הזה ,דלא כרת
הקב"ה ברית ע ישראל אלא על תורה שבעל פה )גיטי ס ,(:עי"ש.
ויתכ לומר דהכי נמי בזכות מסירות נפש של בני ישראל בו' בסיו על
תורה שבעל פה ,אוכלי בני ישראל בעול הזה.
ועל פי זה יש לפרש מה דאיתא במס' פסחי )ד! סח (:אמר רבי
אלעזר הכל מודי בעצרת דבעינ נמי לכ מאי טעמא יו שניתנה בו

תורה הוא ,רב יוס! ביומא דעצרתא אמר עבדא לי עגלא תלתא אמר
אי לאו האי יומא דקא גרי כמה יוס! איכא בשוקא .ולדרכינו הכוונה
הכל מודי בעצר"ת ,היינו ו' בסיו ,דבעינ נמי לכ"  ,והיינו על דר
שאמרו )ביצה כח (:לכ לכל צרכיכ  ,ברכה והצלחה ופרנסה בריוח,
שזוכי להנות מטוב עול הזה ,מאי טעמא יו שניתנה בו תורה,
וקבלוהו בני ישראל במסירות נפש על דברי חכמי  ,על כ בזכות זה
בעינ נמי לכ  ,וזוכי לכל טוב עול הזה .ולזה אמר רב יוס! עבדא לי
עגלא תילתא ,כי מותר לו להנות מטוב עול הזה בהרחבה ,ועוד אמר
אי לאו הא"י יומ"א של ו' בסיו ,שהיה לה לישראל מסירות נפש על
דברי חכמי  ,כמה יוס! איכא בשוק"א ,היינו כמה היה צרי לטרוח
ולסובב בשוק כדי להמציא טר! לביתו ,אבל בזכות היו הזה שהיה
לבני ישראל מסירות נפש על תורה שבעל פה ,על ידי זה זוכי להנות
מטוב עול הזה בהרחבה גדולה ,ועל כ אינו צרי להיות בשוקא
להתפרנס בדוחק ,כי בזמ שישראל עושי רצונו של מקו מלאכת
נעשית על ידי אחרי )ברכות לה.(:
ובעמדינו בעת נעילת החג הקדוש הזה ,הנה חג השבועות הוא זמ
קבלת התורה מחדש בכל שנה ושנה ,ע"ד בכל יו יהיו בעיני
כחדשי  ,כולנו זכינו לקבל התורה ואמרנו נעשה ונשמע ,וקבלנו עלינו
עול התורה למסור עצמינו במסירות נפש על קוצו של יו"ד ,ולהיות דבוק
בתורה באהבה ובנפש חפיצה וחשוקה ,ולכ לעת כזאת כולנו מקבלי
עלינו בלב ונפש ללמוד התורה הקדושה ולשמור דיני התורה הק' ה
דאורייתא וה דרבנ ,וכל מה שהוסיפו חכמי ישראל במש הדורות,
ובזכות זה יעזור השי"ת שיהיה לכ לכל צרכיכ  ,שיושפע מחג
הקדוש הזה כל השפעות טובות בגשמיות וברוחניות ,בני חיי ומזוני
רוויחי וכל מילי דמיטב לנו ולכל ישראל בכל מקומות מושבותיה
להוושע בכל טוב ,עדי נזכה לביאת גואל צדק במהרה בימינו אמ.

ברכת הקודש מוצאי יו טוב
א גוטע ווא ,א גוטע חודש ,א געזונט זומער מיט א גוט געבענטשט יאר,
עצרת נמי ראש השנה )מגילה לא ,(:ממילא איז א צייט צו וואונטש א גוט
געבענטשט יאר.
דער אייבערשטער זאל העלפ ס'זאל קומע א געזונט זומער פאר גאנ
כלל ישראל ,פאר די איד וואס זענע דא או פאר די איד וואס זענע נישט דא,
בכל מקומות מושבותיה!.
מע האט געזאגט אי די תפלה פו אהבה רבה ,מע בעט זי ביי! הייליג
באשעפער ,ות בלבינו בינה להבי ולהשכיל לשמוע ללמוד וללמד לשמור
ולעשות ולקיי! ,ולקיי! איז עקסטער ,אויסער לשמור ולעשות ,איז ולקיי!.
קע זיי ס'איז געווע אזא הייליגע יו! טוב שבועות ,או מע האט געזאגט
נעשה ונשמע ביי! בארג סיני ,יעדעס יאר יו! טוב שבועות זאג איד מיט א
פרישע חיות מיט א פרישע השתוקקות צו! הייליג באשעפער ,מע זאגט
מיט גאנצ האר נעשה ונשמע ,מע איז נאכאמאל מקבל דע! עול התורה
והמצות מחדש ,בכל יו! יהיו בעיני כחדשי!.
ווע ס'קומט מוצאי יו! טוב ,דאר" מע געדענק די אלע דברי! טובי!
וואס מע האט זי מקבל געווע דע! יו! טוב שבועות ,מע האט זי מקבל

געווע צו זיצ או צו לערנע ,בחורי! או קינדער או כולל אינגעלייט ,צו
לערנע בהתמדה ,או בעלי בתי! זאל זי קובע עתי! זיי לתורה ,או צו
דאווענע ערלי ,צו זיי ערלי או אפגעהיט.
דאס זעלבע מיט די נשי! צדקניות ,האב מקבל געווע זי צו פיר ערלי
באשייד או צניעות'דיג אזוי ווי דער אייבערשטער האט געזאגט ,כה תאמר
לבית יעקב ותגיד לבני ישראל ,ער האט מצווה געווע סיי פאר בית יעקב אלו
הנשי! ,ותגיד לבני ישראל ,וואס ער האט געזאגט דברי! קשי! כגידי פאר די
מענער.
זאל דער אייבערשטער העלפ אז מע זאל קענע מקיי! זיי או אויספיר
די אלע דברי! טובי! וואס מע האט זי מקבל געווע ,מע זאל זי פיר ערלי
או אפגעהיט ,עס קומט א זומער ,אפגעהיטענע אויג אפגעהיטענע מחשבות,
זי צו פיר מיט טהרה או קדושה או מיט צניעות.
אי דע! זכות וועט דער אייבערשטער העלפ מיר וועל אלע זוכה זיי
אנטקעג צו גיי דע! גואל צדק במהרה בימינו אמ.

לע"נ הגה"ק רבי יצחק אייזיק בהגה"ק ר' פינחס הלוי זצ"ל  -ט' סיו
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