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שבת קודש פרשת תצוה, שושן פורים, שנת תשפ"א 
לפרט קטן, ביי סעודה שלישית האט דער ראש ישיבה 

שליט"א פארגעלערנט שיחות הר"ן סימן קלא.

לשון רבינו זכרונו לברכה: ְּכֶׁשָּכַתְבִּתי ְלָפָניו ַהּתֹוָרה ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים 
]ִסיָמן י ֵחֶלק ִראׁשֹון ִמִּלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן[ ַהַּמְתֶחֶלת: ְּכֶׁשֵּיׁש ִּדיִנים ַחס ְוָׁשלֹום, 
ַעל ִיְׂשָרֵאל, ַעל ְיֵדי ִרּקּוִדין ְוַהְמָחַאת ַּכף ַנֲעֶׂשה ַהְמָּתַקת ַהִּדיִנים ְוכּו' ָאַמר 
ִלי: ָּכְך ָאַמְרִּתי ֶׁשַעְכָׁשו ִנְׁשָמע ְּגֵזרֹות ַחס ְוָׁשלֹום, ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוִהֵּנה הֹוְלִכים 
ָסמּוְך  ֶנֶאְמָרה  ַהּזאת  ַהּתֹוָרה  ]ִּכי  ָהֵאֶּלה  ַהּפּוִרים  ְיֵמי  ָלבֹוא  ּוְמַמְׁשְמִׁשים 
ַהִּדיִנים  ַיְמִּתיקּו  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַּכף  ְוִיְמֲחאּו  ְמַרְּקִדים  ִיְׂשָרֵאל  ְוִיְהיּו  ְלפּוִרים[ 
ְוָחַזר ְוָכַפל ְּדָבָריו ְוָאַמר ְּבֶפה ָמֵלא: ָּכְך ָאַמְרִּתי ְוַכָּוָנתֹו ָהְיָתה ְלָהִעיר ְלָבֵבנּו 
ֶׁשֵּנַדע ְוָנִבין ֶׁשָּכל ִּדְבֵרי ּתֹוָרתֹו ַהְּקדֹוָׁשה ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ַעְמקּות ָּגדֹול 
ְּבָכל  ָים  ִמִּני  ּוְרָחִבים  ֲעֻמִּקים  סֹודֹות  ְוסֹוֵדי  ִעָּלִאין  ְוָרִזין  ְמאד  ְמאד  ְונֹוָרא 
ַהְּקדֹוִׁשים  ְּדָבָריו  ּוְנַקֵּבל  ֶׁשִּנְׁשַמע  ַּכָּוָנתֹו  ִעָּקר  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ְוִדּבּור  ִּדּבּור 
ִּבְפִׁשיטּות ִלְׁשמר ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקֵּים ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ּתֹוָרתֹו ִּבְפִׁשיטּות ּוִבְתִמימּות 
ְּכמֹו ְלָמָׁשל ַהּתֹוָרה ַהָּקדֹוׁש ַהּזאת ֶׁשֶּנֱאַמר ָׁשם ֶׁשַעל ְיֵדי ַהְמָחַאת ַּכף ְוִרּקּוִדין 
ִנְמָּתִקין ַהִּדיִנים ָהְיָתה ַּכָּוָנתֹו ִּכְפׁשּוטֹו ֶׁשְּיַחְּזקּו ַעְצָמן ִלְׂשמַח ִּביֵמי ִׂשְמָחה, 
ִׂשְמָחה  ִמיֵני  ָּכל  ָּבֶזה  ְוַכּיֹוֵצא  ֲחֻתָּנה  אֹו  טֹוִבים  ְוָיִמים  ַוֲחֻנָּכה  ּפּוִרים  ְּכגֹון 
ְלִרּקּוִדין  ְלִהְתעֹוֵרר  ֶׁשִּיְזּכּו  ַעד  ְּגדֹוָלה  ְּבִׂשְמָחה  ַעְצָמן  ֶׁשְּיַחְּזקּו  ִמְצוֹות  ֶׁשל 
ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ֹלא ַּבָׁשַמִים  ַיְמִּתיקּו ַהִּדיִנים ִּכי ָּכל  ְיֵדי ֶזה  ְוַעל  ְוַהְמָחַאת ַּכף 
הּוא ֵלאמֹר, ֶׁשֵאין ִמי ֶׁשָּיכֹול ִלְזּכֹות ָלֶזה ְלַהְמִּתיק ַהִּדיִנים ַעל ְיֵדי ַהְמָחַאת 
ַּכף ְוִרּקּוִדין ִּכי ִאם ְּגדֹוִלים ְּבֵני ֲעִלָּיה ַרק ָּכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ֵיׁש לֹו ּכַֹח ַהֶּזה 
ַהֶּנֱאָמִרים  ַהְּדָבִרים  ְּבָכל  ְוֵכן  ּוִבְתִמימּות  ֶּבֱאֶמת  ִּכְפׁשּוָטן  ַהְּדָבִרים  ְּכֶׁשְּיֻקַּים 
ָׁשם ְּבַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ַהַּנ"ל ְוֵכן ָּכל ַמה ֶּׁשֶּנֱאַמר ְּבָכל ּתֹוָרה ְותֹוָרה ִּכי ֹלא 
ַהִּמְדָרׁש הּוא ָהִעָּקר ֶאָּלא ַהַּמֲעֶׂשה )ָאבֹות א יז( ְוִׂשים ֵעיְנָך ֵהיֵטב ֵהיֵטב ְוִתְסַּתֵּכל 
ְוָהֵעצֹות  ָהֻעְבּדֹות  ָמקֹום  ְּבָכל  ְלָהִבין  ִלְּבָך  ְוָתִׂשים  ְותֹוָרה  ּתֹוָרה  ְּבָכל  ָיֶפה 
ּוְתַבֵּקׁש  ְּדָבִרים  ֶׁשל  ְּפׁשּוָטן  ִּפי  ַעל  ִמָּׁשם  ַהּיֹוְצִאים  ְוַהִהְתעֹוְררּות  ְוַהּמּוָסר 
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ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבֵרְך ֶׁשָּיִאיר ֵעיֶניָך ִלְזּכֹות ָלֶזה ְלָהִבין ַהְּדָבִרים ֵהיֵטב ְלַמֲעֶׂשה ִּכי 
ְוֵעצֹות טֹובֹות  ְלֻעְבּדֹות  ּוֻמְכָרִחים  ִנְצָרִכים  ֻּכָּלם  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  ְּדָבָריו  ָּכל 
ְלָעְבדֹו ִיְתָּבֵרְך ַוֲאִפּלּו ִּבְקָצת ְמקֹומֹות ֲאֶׁשר ְלפּום ִריֲהָטא ְּבַהְׁשָקָפה ִראׁשֹוָנה 
ֵאין ְמִביִנים ֵהיֵטב ֵאיְך נֹוֵגַע ָהִעְנָין ַהֶּזה ָלֻעְבָּדה ְלִפי ַמְדֵרָגתֹו ַאף ַעל ִּפי ֵכן 
ֶּבֱאֶמת ֵיׁש ָׁשם ֵעצֹות ִנְפָלאֹות ְוִהְתעֹוְררּות נֹוָרא ָלׁשּוב ֵאָליו ִיְתָּבֵרְך ִמָּמקֹום 
ֵעצֹות  ַּגם ָׁשם  ִּתְמָצא  ְּבַוַּדאי  ֵהיֵטב  ְוִלְּבָך ָׁשם  ֵעיְנָך  ָּתִׂשים  ְוִאם  ֶׁשהּוא ָׁשם 
ּוְדָרִכים טֹוִבים ְלִפי ַמְדֵרָגְתָך ִּכי ָּכל ְּדָבָריו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ֵהם ְּכָלִלּיּות ָּגדֹול 
ְוָכל ּתֹוָרה ְותֹוָרה ָּכלּול ִמָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה ּוִמָּכל ְּבֵני ָאָדם ֶׁשָּבעֹוָלם ְּבָכל ַּדְרָּגה 
ְוַדְרָּגה ִמן ַּתְכִלית ָקֶצה ָהֶעְליֹון ַעד ַּתְכִלית ָקֶצה ַהַּתְחּתֹון ַהְינּו ֶׁשִעם ָּכל ּתֹוָרה 
ְּבַתְכִלית  ְּבַמֲעָלה  ַהָּגדֹול  ִיְתָּבֵרְך  ַהֵּׁשם  ֶאת  ַלֲעבד  ָיכֹול  ְוִׂשיָחה ֶׁשּלֹו  ְותֹוָרה 
ֵּכן  ַּגם  ָיכֹול  ַהַּתְחּתֹוָנה  ְּדיֹוָטא  ְּבַתְכִלית  ְוַהָּפחּות  ַהָּקָטן  ֲאִפּלּו  ְוֵכן  ַהַּמֲעָלה 
ָלׁשּוב ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבֵרְך ְוִלְמצא ֵעצֹות ְלַנְפׁשֹו ַעל ְיֵדי אֹוָתּה ַהּתֹוָרה ְּבַעְצָמּה ִּכי 

ֵהם ְּכָלִלּיּות ִנְפָלא ְמאֹד. עד כאן לשון רבינו.

האט דער ראש ישיבה שליט"א אנגעהויבן, דער רבי זאגט: ווען עס 
איז דא דינים אויף אידישע קינדער חס ושלום, קען מען עס אוועקנעמען 
דורך טאנצן און פאטשן. דאס איז געזאגט געווארן סיי לגבי דינים פון 
וויירוס השם ישמרינו, דארף מען  די וועלט, צום ביישפיל די קאראנע 
זיין פרייליך, טאנצן און פאטשן, און אזוי וועט עס אוועק גיין  זען צו 
בקרוב, אבער דער עיקר מיינט עס דינים פון שטוב, וואס זענען 'דינים'? 
מיינט  אידיש  אויף  'דין'  ווארט  דאס  זאגט:  לברכה  זכרונו  מוהרא"ש 
צעקוועטשט; ווען דער מח איז מצמום, צעקוועטשט, דאס הייסט אז עס 
איז דא 'דינים'; א שטוב וואו עס איז נישט דא קיין שלום, מאן און ווייב 
קריגן זיך איינער מיט'ן צווייטן זענען די 'דינים' אינדערהיים, דארף מען 
פאלגן דעם רבי'ן, זינגען, טאנצן און פאטשן מיט די קינדער, דורך דעם 

וועט עס אוועקגיין, עס וועט זיך דארט מער נישט געפונען קיין דינים.

פארנאכטס  אהיים  קומען  זיי  ווען  זיך  פירן  חסידים  ברסלב'ער 
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מאכן זיי א ריקוד, זיי זינגען און טאנצן מיט די קינדער. א אינגערמאן 
דערציילט מיר, זיין לענדלארד האט אים געזאגט: "מער נעם איך נישט 
אריין קיין ברסלב'ע משפחות אין מיינע דירות, זיי הערן נישט אויף צו 
טאנצן און זיך פרייען א גאנצן טאג, שטענדיג הערט מען ארויס די הויכע 
מוזיק...!"; האט דער ראש ישיבה שליט"א צוגעלייגט: איך מיין עס איז 
ענדערש ארויסצוהערן די הויכע מוזיק פון א דירה ווי איידער ארויסהערן 

די הויכע געשרייען פון איינער אויפ'ן אנדערן...

זיך  קען  מענטש  א  אזוי  ווי  סימן  דער  איז  "דאס  זאגט:  מוהרא"ש 
ער  די טומאה,  ביי  ושלום  קדושה אדער חס  די  ביי  איז  ער  צי  מעסטן 
זאל קוקן צי ער איז פרייליך, אויב איז ער פרייליך, ער איז אין א גוטע 
גוסטע - דאן איז דאס סימן אז ער איז ביי די קדושה, אבער אויב איז ער 
בעצבות, ער איז אין א שלעכטע גוסטע - דאן איז דאס א סימן אז ער איז 

דארף תשובה טון".

איין מאל אין טאג קען מען זיך צוברעכן, דעריבער איז גוט אנצוצינדן 
זאל  וואס עפענט דאס הארץ, מען  ניגון  ווארעמע  א  א טאג  איין מאל 
די  אבער  אייבערשטן,  צום  אויסוויינען  זיך  התבודדות,  מאכן  קענען 
איבריגע צייט פון טאג דארף מען אנצינדן לעבעדיגע ניגונים, עס זאל 

זיין פרייליך און ליסטיג אינדערהיים.

וואלסט גערעדט טשינג טשאנג טשו

מיט וואס זאל מען זיך פרייען? מיט יעדע גוטע זאך וואס מען טוט. 
'ברוך השם  היט שבת',  איך  'ברוך השם  איד',  א  בין  איך  'ברוך השם 
איך טו יעדן טאג אן תפילין' - מיט די אלע זאכן דארף מען זיך זייער 
מחיה זיין, די אלע זאכן דארפן דערפרייען דעם מענטש, דאס איז דאך 
די גרעסטע שמחה פון א מענטש ברוך השם אז איך היט די תורה, איך 
היט די הייליגע מצוות פונעם אייבערשטן. מוהרא"ש פלעגט אלץ זאגן 
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אויף זיין געשמאקן וועג: "וואס וואלסטו געטון ווען דו וואלסט ווען 
געבוירן געווארן א גוי, וואלסט געווען א כינעזער, וואס איין אויג קוקט 
א  אדער  טשו,  טשאנג  טשינג  גערעדט  וואלסט  דארט,  איינס  און  דא 
פארטאגעזישער, וכדומה - וואלסטו דאך נישט געהאט קיין לעבן, ָּברּוְך 
ַהֶׁשם ֶׁשֹּלא ָעַׂשִני ּגֹוי, פריי זיך אז דו ביסט געבוירן א איד און נישט קיין 

גוי.

די גוטע נאכט קיש

פרייליך,  איז  עס  וואו  הויז  א  הויז,  געשמאקע  א  דארפן  קינדער 
דעמאלט קענען זיי אויפוואקסן געזונט און ערליך. היינט איז דא א נייע 
מנהג, אלע מחנכים און טערעפיסטן זאגן דאס, בעפאר מען גייט שלאפן 
דארף מען אריינגיין צו די קינדער זיי 'קישן' און זאגן: "א גוטע נאכט", 
דאס רופט זיך: "די גוטע נאכט קיש"...; איך ווייס נישט וואס דאס מיינט, 
דער  קינדער,  מיינע  פאר  קיש  א  געגעבן  נישט  קיינמאל  נאך  איך האב 
רבי זאגט: "א קינד קישט מען נישט, און א קינד שלאגט מען נישט"; 
דאס איז געבינדן איינס מיט'ן צווייטן, עלטערן וואס עס הערשט ביי זיי 
אין שטוב א אנגעצויגנקייט, מען לאזט נישט די קינדער אטעמען, מען 
שולדיג  עלטערן  די  זיך  פילן  דאן  קינדער,  די  שלאגט  מען  און  שרייט 
'וואס האב איך געטון מיט'ן קינד?' דערפאר דארפן זיי קישן נישט צו 
נישט  ווען  וואלט  ווען מען  בלייבן מיט'ן שלעכטן געפיל, קומט אויס 

געשלאגן וואלט מען נישט געדארפט קישן.

און די זעלבע זאך איז פארקערט, עלטערן וואס קישן שטענדיג די 
קינדער, דאס הייסט זיי שפילן זיך מיט די קינדער ווי חברים וכו', דאן 
ווערן די קינדער זייער צעווילדעוועט און זיי פאלגן נישט ווען מען רעדט 
צו זיי וכו', ביז מען הייבט זיי אן שלאגן, קומט אויס ווען מען וואלט 

ווען נישט אנגעהויבן מיט'ן קישן וואלט מען נישט געדארפט שלאגן.



אשר היה אל יואל

זפרשת ויקרא שנת תשפ"א לפ"ק

דערפאר זאגט דער רבי: "א קינד קישט מען נישט, און א קינד שלאגט 
מען נישט"; אז מען שלאגט זיי נישט דארף מען זיי נישט קישן, און אז 

מען קישט זיי נישט דארף מען זיי נישט שלאגן.

מיר שטייען נאך אינמיטן פורים, עס איז 'פורים המשולש', מיר גייען 
זיך פרייען און טאנצן דעם מוצאי שבת, דארף מען דאס גוט אויסניצן, 

זיך פרייען, טאנצן און פאטשן, וועלן מיר אוועקנעמען אלע דינים.

דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן פאלגן דעם רבי'ן, וועלן מיר 
האבן א שיינע לעבן, אמן.


