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ליל שבת קודש פרשת תצווה, שושן פורים, שנת תשפ"א לפרט 
קטן, לפני קבלת שבת מסר ראש הישיבה שליט"א דרשה מלאת 

חיזוק, בעניין להודות ולהלל להשם יתברך.

 אמר ראש הישיבה שליט"א: אנו עומדים כעת בגזה לילה קדוש הלילה 
כיום  הוא  הכיפורים  שיום  נז:(  דף  כא,  )תיקון  זוהר  בתיקוני  כתוב  פורים,  של 
– פורים, כי כשרוצים לומר שזה כמו זה, אז הקטן נתלה בגדול,  הפורים כ 

שהקטן הוא כמו הגדול, יוצא שיום הפורים יותר גדול מיום הכיפורים.

צדיקים יכלו לראות ביום הזה כל מה שיקרה בכל השנה הבאה עד יום 
זכרונו לברכה,  זוכר את הפורים האחרון אצל מוהרא"ש  הפורים הבא, אני 
הולך כבר  זיע"א: "מוהרא"ש  אז מוהרא"ש  שנת תשע"ד לפרט קטן, אמר 
יקרה  מה  ראה  מוהרא"ש  וכו',  וכו'  מוהרא"ש..."  עם  "נגמר  מהעולם....." 

איתו בשנה הקרובה שהוא עומד להסתלק.

נדרי'  כל  'דרשת  כיפור שאומרים  יום  בליל  הקהילות  בכל  היות שנהוג 
בשביל לעורר את הציבור לעשות תשובה, אני רוצה למסור היום דרשה.

זה שאנחנו לא מודים  כולנו, צריכים לעשות תשובה על  ורבותי!  מורי 
מספיק לרבנו של עולם, האדם מסתובב עם קושיות על השם יתברך, 'למה 
זה קרה?' 'ולמה ככה קרה?', יש טענות על השם יתבך, 'למה יש לי כאלה 
חיים?' וכו' וכו', אנחנו צריכים היום לעשות תשובה על זה, מהיום לעזוב 
את כל הטענות על השם, ולהתחיל להתבונן על הטוב והחסדים שהם עושה 

עמנו.

האדם אינו קולט על מה הוא צריך להודות להשם, הוא לא קולט שהשם 
יתברך עושה איתו בכל דקה כאלו חסדים עצומים, ברוך השם אני חי, ברוך 
השם אני יכול לנשום, ברוך השם אני יכול ללכת וכו' וכו', ובמקום זאת הוא 

רק עסוק בקצת שחסר לו.

השבוע קרתה טרגדיה נוראה, ילד נדרס על ידי אוטובוס ולצערנו נפטר מן 
העולם השם ישמרנו; מה יודע בן אדם, מה הולך לקרות איתו בדקה הבאה, 
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מה הולך לקרות עם אישתו והילדים שלו, הוא עסוק בליב עם אישתו היכן 
ללכת לאכול סעודת פורים, מהיכן אתה יודע מה יקרה איתך בדקה הקרובה, 
במקום כל הטענות שלך על כל אחד תתחיל להודות להשם, ברוך השם יש 
לי ילדים – זה מספיק לי, אני כבר לא צריך שום דבר, כבר לא איכפת לי היכן 
הולכים לאכול סעודת פורים, ברוך השם אני חי, ברוך השם אישתי והילדים 

חיים.

לים  הלכה  משפחה  הזה,  העניין  על  שתחי'  שלי  מאימא  משל  שמעתי 
להתאוורר וכו' והילדים שיחקו בחוף הים עם חול, ולפתע קרה דבר נורא, 
הילד הקטן נכנס למים והים התחיל לסחוף אותו פנימה עמוק יותר ועמוק 
יותר, עד שהוא היה עמוק עמוק בתוך הים, וכבר לא יכלו להוציא אותו, כל 
המשפחה התחילה לצעוק: "מה עושם? הוא הולך לטבוע רחמנא לצלן...." 
פתאום השם ער והגיע גל והים פלט את הילד לחוף, וברוך השם הוא ניצל 
ממוות בטוח, כל המשפחה נשמה לרווחה, והתחילו להודות להשם על הנס 
הגדול שקרה להם, פתאום האימה שמה לב שהכיפה החדשה והיפה שקנתה 
לו מזמן נשארה במים, והתחילה לבכות "חבל על הכיפה, היפה והחמודה 
שקניתי לו, אני קניתי לו, ועכשיו זה נסחף בים ולא נוכל להציל את זה....", 
האמא הרי לא ממש שפויה בדיותה, הרי השם יתברך עזר והציל לה את הילד 
ממוות לחיים, והיא עומדת ובוכה על מה? על כיפה?!, הסיפור נשמע מאוד 
מוזר אבל אנחנו בכלל לא יותר טובים ממנה, השם מעניק לנו כל כך הרבה 
וכו',  וחזקים  בריאים  אנחנו  מידה,  בלי  טוב  לנו  מעניק  הוא  רגע  כל  טוב, 
טוב',  לא  'זה  דברים קטנים שמפריעים?  על  לא מפסיקים להתלונן  ואנחנו 

'וזה לא טוב', אז אנחנו בכלל לא יותר טובים מאותה אישה....

יתברך,  להשם  להודות  יחד  כולנו  נתחיל  בואו  הישיבה:  ראש  ואמר 
כל  'נשמת  רבה  בלבביות  להגיד  התחיל  הישיבה  וראש  'נשמת',  נגיד  בואו 
חי' בניגון המיוחס לחסידי האדמו"ר הצמח צדק זצ"ל )שראש הישיבה שר 
בימים הנוראים על "ממקומך"( ראש הישיבה תרגם את כל נשמת לאידיש 
מאוד יפה, באמצע עצר ראש הישיבה והתחיל לומר את הקטע "אילו פינו 
מלא שירה כים", "אין אנחנו מספיקים להודות" וכו', שמעתי מאבי שיחי' 
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)כעת, הגה"צ גאב"ד קארלסבורג שליט"א( שלכאורה קשה סתירה, כי כאן 
אומרים שכמה רק נהיה גדולים אין אנחנו מספיק חשובים להודות להשם, 
ויברכו  יודו  הם  הן  וכו',  בנו  שפלגת  אברים  כן  "על  בהמשך  אומרים  אבל 
מלכנו  שמך  את  וימלכו  ויקדישו  ויעריצו  ויורממו  וישררו  ויפארו  וישבחו 
תמיד", יוצא שאנו כן ראויים להודות לשמו הגדול והקדוש, וענה אבי שיחי', 
אנחנו אומרים להשם יתברך, שאכן באמת אנחנו לא ראויים להודות, אבל 
אותנו  ואתה שומע  לך,  להודות  יכולים  הזכיה שאנו  לנו את  נתת  זאת  בכל 
כשאנו מודים לך, זה מה שאומרים: "על כן איברים שפלגת בנו" אתה נתת 
לנו את האפשריות להודות לך כי אלו האיברים שלך שנתת בנו, "ורוח ונשמה 
שנפחת בנו", זה הרוח והנשמה שלך שנפחת בנו, "ולשון אשר שמת בפינו", 
זה שלך הלשון שלך ששמת בפינו, אתה נתת לנו את כל האיברים כדי שנוכל 
וישבחו  יודו  ועל כן "הן הם  יוצא שאתה רוצה שנודה לך,  להודות לך, אז 
ויפארו את שמך מלכנו תמיד" אז אנחנו כבר כן יכולים להודות לך כי אתה 

נתת לנו רשות ואת הזכות שנוכל להודות לך.

הבחור... ני"ו ביקש ממני שאמסור את השיעור שיהיה לו לזכות למצוא 
את זיווגו בקרוב, אז אני מקווה שהיה לכם הרהורי תשובה מהשיעור, וכולנו 
קיבלנו על עצמנו להתחיל להתבונן בטובות שהשם עושה עימנו, ולעזוב את 
כל הטענות והקושיות שיש לנו על השם יתברך, שזה יהיה לזכות בשבילו, 

שיוושע וימצא את זיווגו בקרוב, ויזכה לדורות ישרים ומבורכים, אמן.

ף
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שבת קודש פרשת תצווה, שושן פורים, שנת תשפ"א לפרט קטן, 
למד הראש ישיבה שיחות הר"ן סימן קלא.

לשון רבינו זכרונו לברכה: ּכׁשּכתבּתי ְ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 ּוְמַמְׁשְמִׁשים ָלבֹוא ְיֵמי ַהּפּוִרים 
ָהֵאֶּלה ]ִּכי ַהּתֹוָרה ַהּזאת ֶנֶאְמָרה ָסמּוְך ְלפּוִרים[ ְוִיְהיּו ִיְׂשָרֵאל ְמַרְּקִדים ְוִיְמֲחאּו ַּכף 
ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַיְמִּתיקּו ַהִּדיִנים ְוָחַזר ְוָכַפל ְּדָבָריו ְוָאַמר ְּבֶפה ָמֵלא: ָּכְך ָאַמְרִּתי ְוַכָּוָנת
ֹו ָהְיָתה ְלָהִעיר ְלָבֵבנּו ֶׁשֵּנַדע ְוָנִבין ֶׁשָּכל ִּדְבֵרי ּתֹוָרתֹו ַהְּקדֹוָׁשה ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵּיׁש ָּבּה 
ְוָרִזין ִעָּלִאין ְוסֹוֵדי סֹודֹות ֲעֻמִּקים ּוְרָחִבים ִמִּני ָים  ְונֹוָרא ְמאד ְמאד  ַעְמקּות ָּגדֹול 
ְּבָכל ִּדּבּור ְוִדּבּור ַאף ַעל ִּפי ֵכן ִעָּקר ַּכָּוָנתֹו ֶׁשִּנְׁשַמע ּוְנַקֵּבל ְּדָבָריו ַהְּקדֹוִׁשים ִּבְפִׁשיטּו
ת ִלְׁשמר ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקֵּים ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ּתֹוָרתֹו ִּבְפִׁשיטּות ּוִבְתִמימּות ְּכמֹו ְלָמָׁשל ַהּתֹו
ָרה ַהָּקדֹוׁש ַהּזאת ֶׁשֶּנֱאַמר ָׁשם ֶׁשַעל ְיֵדי ַהְמָחַאת ַּכף ְוִרּקּוִדין ִנְמָּתִקין ַהִּדיִנים ָהְיָתה 
ַּכָּוָנתֹו ִּכְפׁשּוטֹו ֶׁשְּיַחְּזקּו ַעְצָמן ִלְׂשמַח ִּביֵמי ִׂשְמָחה, ְּכגֹון ּפּוִרים ַוֲחֻנָּכה ְוָיִמים טֹו
ִבים אֹו ֲחֻתָּנה ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה ָּכל ִמיֵני ִׂשְמָחה ֶׁשל ִמְצוֹות ֶׁשְּיַחְּזקּו ַעְצָמן ְּבִׂשְמָחה ְּגד
ֹוָלה ַעד ֶׁשִּיְזּכּו ְלִהְתעֹוֵרר ְלִרּקּוִדין ְוַהְמָחַאת ַּכף ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַיְמִּתיקּו ַהִּדיִנים ִּכי ָּכל 
ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ֹלא ַּבָׁשַמִים 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 ְּכֶׁשְּיֻקַּים ַהְּדָבִרים ִּכְפׁשּוָטן ֶּבֱאֶמת ּוִבְתִמימּות ְוֵכן ְּבָכל ַהְּדָבִרים ַהֶּנֱאָמִרים 
ָׁ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 ָיֶפה ְּבָכל 
ּתֹוָרה ְותֹוָרה ְוָתִׂשים ִלְּבָך ְלָהִבין ְּבָכל ָמקֹום ָהֻעְבּדֹות ְוָהֵעצֹות ְוַהּמּוָסר ְוַהִהְתעֹוְררּות 
ַהּיֹוְצִאים ִמָּׁשם ַעל ִּפי ְּפׁשּוָטן ֶׁשל ְּדָבִרים ּוְתַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבֵרְך ֶׁשָּיִאיר ֵעיֶניָך ִלְזּכֹו
ִנְצָרִכים  ֻּכָּלם  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  ְּדָבָריו  ִּכי ָּכל  ְלַמֲעֶׂשה  ַהְּדָבִרים ֵהיֵטב  ְלָהִבין  ָלֶזה  ת 
ַוֲאִפּלּו ִּבְקָצת ְמקֹומֹות ֲאֶׁשר ְלפּו ִיְתָּבֵרְך  ּוֻמְכָרִחים ְלֻעְבּדֹות ְוֵעצֹות טֹובֹות ְלָעְבדֹו 
ם ִ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 ֶׁשהּוא ָׁשם ְוִאם ָּתִׂשים ֵעיְנָך ְוִלְּבָך ָׁשם ֵהיֵטב ְּבַוַּדאי ִּתְמָצא ַּגם ָׁשם 
ֵעצֹות ּוְדָרִכים טֹוִבים ְלִפי ַמְדֵרָגְתָך ִּכי ָּכל ְּדָבָריו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ֵהם ְּכָלִלּיּות ָּגדֹו
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ַּדְרָּגה  ְּבָכל  ֶׁשָּבעֹוָלם  ָאָדם  ְּבֵני  ּוִמָּכל  ֻּכָּלּה  ַהּתֹוָרה  ִמָּכל  ָּכלּול  ְותֹוָרה  ְוָכל ּתֹוָרה  ל 
ְוַדְרָּגה ִמן ַּתְכִלית ָקֶצה ָהֶעְליֹון ַעד ַּתְכִלית ָקֶצה ַהַּתְחּתֹון ַהְינּו ֶׁשִעם ָּכל ּתֹוָרה ְותֹו
ָרה ְוִׂשיָחה ֶׁשּלֹו ָיכֹול ַלֲעבד ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבֵרְך ַהָּגדֹול ְּבַמֲעָלה ְּבַתְכִלית ַהַּמֲעָלה ְוֵכן 
ִיְתָּבֵרְך  ֲאִפּלּו ַהָּקָטן ְוַהָּפחּות ְּבַתְכִלית ְּדיֹוָטא ַהַּתְחּתֹוָנה ָיכֹול ַּגם ֵּכן ָלׁשּוב ְלַהֵּׁשם 
ְוִלְמצא ֵעצֹות ְלַנְפׁשֹו ַעל ְיֵדי אֹוָתּה ַהּתֹוָרה ְּבַעְצָמּה ִּכי ֵהם ְּכָלִלּיּות ִנְפָלא ְמאֹד. עד 

כאן לשון רבנו.

חס  ישראל  עם  על  דינים  כשיש  אומר:  רבנו  ואמר,  הישיבה  ראש  פתח 
ושלום, אפשר לסלקם על ידי ריקודים ומחיאות כפיים. זה נאמר הן לגבי דינים 
שישנם בעולם הזה, לדוגמא ווירוס הקורונה השם ישמרנו, צריך לראות להיות 
בשמחה, לרקוד ולמחאו כפיים, וככה הוא ילך מעמנו בקרוב, אבל עיקר הכוונה 
היא דינים שבבית, מה זה 'דינים'? מוהרא"ש זכרונו לברכה אומר: המילה 'דין' 
באידיש משמעותה מכווץ, כשהמח מצומצם ומכווץ, זה נקרא שיש דינים, בית 
שאין בו שלום, שהבעל והאישה רבים אחד עם השני ישנם דינים בבית, אז צריך 
לשמוע בקול רבנו, לשיר, לרקוד, ולמחאו כפיים עם הילדים, וככה זה יסתלק, 

ויותר לא יימצאו שם דינים.

חסידי ברסלב נוהגים כשהם מגיעים הביתה בערב, אזי עושים ריקוד, הם 
שרים ורוקדים עם הילדים, סיפר לי אברך, שהמשכיר שלו אמר לו: יותר אני 
לא משכיר למשפחות ברסלביות, הם לא מפסיקים לשיר ולרקוד כל היום, תמיד 
חושב  אני  הישיבה:  ראש  הוסיף  הרועשת....!;  מוזיקה  את  לבחוץ  שומעים 

שעדיף לשמוע מוזיקה מדירה מאשר צעקות מאחד על השני...

מוהרא"ש אומר: "זה הסימן איך יכול האדם למדוד את עצמו איפה הוא 
נמצא, האם בצד הקדושה או חלילה בצד הטומאה, שיבדוק אם הוא בשמחה, 
אבל  הקדושה,  בצד  שהוא  סימן  זה  טוב,  רוח  במצב  הוא  בשמחה,  הוא  אם 
לחזור  צריך  סימן שהוא  זה  אז  רע,  רוח  הוא במצב  הוא בעצבות,  אם חלילה 

בתשובה."

איטי  ניגון  איזה  ביום  פעם  להדליק  טוב  ולכן  להישבר,  ביום אפשר  פעם 
הזמן  שאר  אבל  להשם,  לבכות  התבודדות,  לעשות  שנוכל  הלב,  את  שפותח 

ביום, צריך להדליק שירים שמחים, שיהיה שמח בבית.
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היית מדבר טשינג טשאנג טשו

יהודי',  אני  השם  'ברוך  עושה,  שאתה  טוב  דבר  כל  עם  לשמוח?  מה  עם 
'ברוך השם אני שומר שבת', 'ברוך השם אני מניח כל יום תפילין', - אתה צריך 
להתחיות עם כל הדברים האלו, כל הדברים האלו צריכים לשמח את האדם, אני 
שומר את המצוות הקדושות של השם, מוהרא"ש היה תמיד נוהג לומר בדרכו 
גוי, היית סיני, שעין אחת מסתכלת  נולד  הנעימה: מה היית עושה אילו היית 
לכאן ועין אחת לשם, היית מדבר צ'ינג צ'אנג צ'ו, או היית פורטוגזי, וכדומה - 

לא היו לך חיים, ברוך השם שלא עשני גוי, תשמח שנולדת יהודי ולא גוי.

נשיקת הלילה טוב 

בריאים  לגדול  יכולים  הם  אז  שם,  בית ששמח  נחמד,  בית  צריכים  ילדים 
ויראי שמים, היום יש מנהג חדש, כל המחנכים והמטפלים אומרים זאת, לפני 
זה  טוב",  לילה   " ולומר;  נשיקה  לתת  לילדים  להיכנס  צריך  לישון  שהולכים 
נקרא "נשיקת לילה טוב".....; אני לא יודע מה זה, אני מעולם עוד לא נתתי לילד 
שלי נשיקה, רבנו אומר: "ילד לא מנשקים, ולילד לא מרביצים", זה קשור אחד 
לשני, הורים שאצלם בבית כל הזמן יש מתח באוויר, לא נותנים לילדים לנשום, 
צועקים מרביצים לילדים, ההורים הם מרגישים אשמים, ' מה עשיתי עם הילד 
שלי?' לכן הם צריכים לנשק כדי לא להישאר עם הרגשה לא טובה, יוצא שאם 

לא היו מרביצים לא היה צריך לנשק.

אותו דבר הפוך, הורים שמנשקים כל הזמן את הילדים, כלומר שהם משחקים 
עם הילדים כמו חברים, אז הילדים הופכים למופרעים, והם לא מקשיבים בקול 
ההורים, עד שמתחילים להרביץ להם, אז יוצא שאם לא היו מתחילים לנשק אז 
לא היו צריכים להרביץ. לכן אומר רבנו "ילד לא מנשקים, ולילד לא מרביצים" 

אם לא מנשקים לא צריך להרביץ, ואם לא מרביצים אין צורך לנשק.,

אנחנו עדיין עומדים באמצע פורים, זה פורים המשולש, אנו הולכים לשמוח 
ולרקוד במוצאי השבת, צריכים לנצל זאת היטב, לשמוח, לרקוד ולמחאו כפיים, 
ואז נסלק את כל הדינים. השם יעזור שנציית לרבינו, ואז יהיו לנו חיים יפים, 

אמן. 


