
שההארות  מבארים,  החסידות  ספרי 
מאירים  ואסתר,  מרדכי  בימי  שהיו  והניסים 
ומסביר  בימינו.  גם  הפורים  בימי  ומשפיעים 
ימי  יתבטלו  לא  שלכן  משמואל",  ה"שם 
על  זכר  אינו  פורים  כי  לבוא,  לעתיד  הפורים 
העבר בלבד, אלא בכל פורים הוא כאילו היום 
פח.(  )שבת  חז"ל  שאמרו  מה  וכן  הנס.  נעשה 
'הדור קבלוה בימי אחשורוש', בכל פורים הוא 

ברצון  התורה  קבלת  זמן 
ישמע  ממש,  מחדש 

חכם ויוסיף לקח.
ה"שם  ומוסיף 
משמואל" עוד, שבפורים 
הוא  "ונהפוך  נאמר 
היהודים  ישלטו  אשר 
בשונאיהם",  המה 
הגזירה  שבשעת  וכמו 
ציווי  בלשון  המן  אמר 
לתלות  לאחשוורוש 
שנה  כל  כך  מרדכי,  את 
ושנה בפורים יש בחינת 
יהודי  וכל  הוא",  "נהפוך 

 - הקב"ה  המלכים  מלכי  למלך  לומר  בכוחו 
על  כדרך הצדיקים שגוזרים  ובציווי  באמירה 
הקב"ה והוא עושה - לתלות את המן ולמחות 
ליבו של עצמו על כל פנים.  את שמו, מתוך 
אך האמירה צריכה להיות לא מהשפה ולחוץ 
ורצון  חשק  ובאותו  נפשו,  אוות  בכל  אלא 
נמרץ שהיה אז להמן לתלות את מרדכי. ואז 
שאמרו  וזהו  פירות,  תעשה  אמירתו  בוודאי 
החסידים בדורות הקודמים שבפורים יכול כל 

יהודי להיוושע.
זי"ע  מקארלין  אהרן  רבי  הרה"ק  דרש  וכן 
המשנה:  לשון  את  אהרן",  "בית  בספרו 
שמי  יצא",  לא  למפרע  המגילה  את  "הקורא 
שקורא את המגילה באופן שחושב שהמעשה 
ולא  בעבר,   - "למפרע"  היתה  הנס  והשפעת 
שהארתה משפיעה גם היום, דינו ש"לא יצא" 

ידי חובת קריאתה.

את  בכך  ביאר  זי"ע  הבושם"  וה"ערוגת 
היהודים  וקיבלו  "קיימו  במגילה  הפסוקים 
ימי  את  עושים  להיות  זרעם  ועל  עליהם 
שנה  בכל  וכזמנם  ככתבם  האלה  הפורים 
ושנה", דהיינו כפי הדרגות וההארות שמרדכי 
היהודי בקדושתו הכניס בשעתו ביו"ט פורים, 
אם  אפילו   - ודור"  דור  בכל  ונעשים  "נזכרים 
מקום  מכל  מאוד,  הנמוכים  אחרון  דור  יגיע 
של  הארה  ירגישו 
כן  וכמו  הפורים.  ימי 
ומשפחה  "משפחה 
ועיר  ומדינה  מדינה 
אם  אפילו  היינו,  ועיר", 
נמוכה,  במשפחה  הוא 
ובמדינה רחוקה, ואפילו 
בעיר מלאה גייסות, מכל 
מקום ירגישו את הארת 
להיות  הפורים  ימי 
"וימי  ונעשים.  נזכרים 
הפורים האלה לא יעברו 
ימי  היהודים",  מתוך 
 - דייקא  האלה  הפורים 
אפילו  ואסתר,  מרדכי  שתיקנו  דרגה  באותה 
כראוי, מכל מקום  זכים  יהיו  לא  היהודים  אם 
לא יעברו ולא תיחלש מעלתם והשפעתם של 

ימי הפורים, וזכרם לא יסוף מזרעם.
זי"ע:  ויותר מכך כתב ה"שפת אמת" מגור 
הדורות,  לכל  להרע  רשעים  היו  ועמלק  המן 
כמו שראינו שגזר לאבד את כל היהודים מכל 
הדורות, ובכל דור חייב אדם לראות כאלו גזר 
אשר  המן  "ארור  שאומרים  כמו  דורנו,  על 
היה מרדכי  זה  דייקא. לעומת  ביקש לאבדי" 
הצדיק-יסוד-עולם לכל הדורות, כמו שכתוב 
)אסתר י, ג(: 'דובר שלום לכל זרעו', שיש צדיק 

שהמן  ולפי  לדורות.  קבוע  צדיק  ויש  לשעה, 
לנו  נתן  הדורות,  כל  את  לאבד  רצה  הרשע 
כמו  הדורות,  לכל  אלו  בימים  ישועה  הקב"ה 
שכתוב )ט, כח(: 'והימים האלה נזכרים ונעשים 

בכל דור ודור'.

ואתה תצוה את בני ישראל )שמות כז, כ(.

יתברך  מפניו  לירא  עליהם  כיצד  ישראל  את  לצוות  עליך 

בשעה שהם אומרים לפניו "ברוך אתה".

"תורת אבות" סלונים

כתית למאור )כז, כ(, וברש"י: ולא כתית למנחות.

אך  הקב"ה,  לפני  הלב  את  ולשבר  לכתת  צריך  בוודאי 

למנחות'  'ולא  ובשמחה,  בהתחזקות  בהארה,   - 'למאור' 

שיישאר חס ושלום שרוי בעצבות ובמרה שחורה.

הרה"ק רבי משה מקאברין זי"ע ]"אמרות משה"[

שפה יהיה לפיו )כח, לב(.

נרמז כאן שהכהן ישים חומה ושמירה חזקה לפיו סביב, כי 

מאחר שהוא המעתיר על עם קודש אין ראוי שייצא מפיו דבר 

וזכותו  ככהן,  הוא  הרי   - ה'  עבד  שהוא  אדם  כל  וגם  מגונה. 

עומד לרבים, לכן יקדש את פיו בקדושה יתירה.

השל"ה הקדוש

ונשמע קולו בבואו אל הקודש... ולא ימות )כח, לד(.

ומתדבק  עצמו  את  מקדש  היה  בעבודתו  גדול  הכהן 

לגמרי.  במציאות  יכול להתבטל  כך שהיה  כדי  עד  בהקב"ה, 

קולו  ונשמע  סביב,  הפעמוני-זהב  עם  המעיל  את  לבש  לכן 

נשמתו  תפרח  שלא  כדי  אותו  שיעוררו  הקודש,  אל  בבואו 

מגודל הדבקות.

הרה"ק רבי יששכר דוב מבעלזא זי"ע ]"מהרי"ד"[

ושמעו הולך בכל המדינות )אסתר ט, ד(.

מלכות  עול  להשפיע  ישראל'  'שמע  באמירת  שזוכה  יש 

שמים רק לעצמו בלבד, ויש שזוכה גם לבני ביתו, ויש שזוכה 

"ושמעו"  הצדיק  מרדכי  ואצל  עירו.  בני  כל  על  גם  להמשיך 

בכל  הודיע   - המדינות"  בכל  "הולך  שלו  הקריאת-שמע   -

המדינות כי ד' הוא האלקים!

הרה"ק רבי מרדכי מנדבורנא זי"ע ]"מאמר מרדכי"[

ממעיינות החסידות

ונכתב בספר
ימי  את  לקיים  וגו'  ספרים  וישלח 
הפורים האלה... כאשר קים עליהם מרדכי 

היהודי ואסתר המלכה )אסתר ט, ל-לא(.
הפורים  ימי  את  לקיים  זו  שליחות 
לא  ואסתר,  מרדכי  עליהם  קיים  כאשר 
והבטחה,  ברכה  אלא  דרישה,  היתה 
שבאותה הארה רבה וגבוהה כאשר קים 
עליהם מרדכי ואסתר, כן יזכו לקיים את 
הפורים בכל שנה ושנה, וגם עתה תופיע 

עלינו תשועת עולמים.
"תפארת שלמה" לפורים

בכל פורים יש הארה כמו בימי מרדכי ואסתר
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5:33  ............ הנרות:  הדלקת 

5:52 ......................... שקיעה: 

6:09  ................... החמה:  נץ 

8:29  .............. מג"א:  סזק"ש 

9:05  ............... גר"א:  סזק"ש 

סוף זמן תפילה: ........... 10:04

12:31  .............. גדולה:  מנחה 

5:53  ...................... שקיעה: 

מוצאי ש"ק '50 דקות': ..... 6:43

מוצש"ק זמן רבנו תם: .... 7:05

זמנים לשב"ק פרשת תצוה

ליקוטים יקרים



לאחר הסתלקות רבנו, סיפר יהודי: בני, בצעירותו, 
סטה מדרך הישר, והתחבר לחברים שאינם ראויים. 
בכל פעם שהייתי מגיע לבאיאן הייתי מזכירו לפני 
הרבי, והרבי בירך שיחזור למוטב, אך המצב לא היה 

טוב.
לימים, החליט בני שברצונו להיות רופא, ולשם 
כך נרשם לבית ספר בקראקא. אני ניסיתי לדבר על 
ידענו  בני  וגם  ואני  מאחר  לשם,  ילך  שלא  בני  לב 
שכדי שיוכל להתקבל לבית ספר זה ולהיות רופא, 
עליו ח"ו להמיר את דתו, אך בני לא אבה לשמוע 
ונסע ללמוד בבית הספר, ואף קבעו לו תאריך שבו 
ימיר דתו, רח"ל. בצר לי, נסעתי שוב לרבי לבאיאן, 
מגודל  אך  שוב.  ברכני  והרבי  זו,  צרתי  על  ובכיתי 
כאבי, העזתי פני ואמרתי: רבי כבר שבעתי מברכות, 
עתה צריך אני משהו למעשה. הרבי שמע את דברי, 
קם ממקומו והחל להסתובב בחדר. באותם רגעים 
בפני  לעמוד  התביישתי  דברי,  על  חרטה  נתקפתי 

הרבי. 
לאחר רגעים ספורים ניגש אלי הרבי ואמר: סע 
לומד  שבו  הספר  לבית  סביב  תסתובב  לקראקא, 
בנך, ואמור ג' פעמים את שמי "יצחק בן מרים", ולך 

משם מיד. 
וציווה  לפני צאתי מן החדר, קרא לי הרבי שוב 
עלי לשמור ולא לספר את הדבר. נסעתי לקראקא, 
והתחלתי  הרבי,  של  שמו  את  פעמים  ג'  אמרתי 

קורא  קול  שמעתי  ספורות  דקות  לאחר  ללכת. 
לאחורי  הסתובבתי  עצור".  אבא,  "אבא,  אחרי: 
ימצאו  נברח שלא  בוא  לי:  בני, שאמר  את  וראיתי 

אותנו.
בדרכו סיפר לי, שלפתע נתקף חרטה על מעשיו, 
אותי.  ראה  ופתאום  לברוח,  והחל  מהחלון  קפץ 
עזבנו את גאליציה ועקרנו לתוככי רוסיה. בני, חזר 

לדרך המוטב, ויהודי כשר הוא היום.
לימים, כשסיפר הרה"ק רבי יצחק מבוהוש זצ"ל 
סיפור זה, אמר שזהו מופת גדול שלא נראה כמותו 
אזי  קדוש,  כך  כל  היה  שרבנו  שע"י  דור.  באותו 

הזכרת שמו לבד עוררה האדם לתשובה!

ְהֶיה  תִּ "זֹאת  ב(  יד,  )ויקרא  הכתוב  את  פירש  רבנו 
יוֹם ָטֳהָרתוֹ ְוהּוָבא ֶאל ַהּכֵֹהן", ותרגם  צָֹרע בְּ ּתוַֹרת ַהמְּ
כשיהודי  דסגירו".  אורייתא  תהיה  "דא   - אונקלוס 
כשחוטא  אך  בתשובה,  לשוב  צריך  הוא  ח"ו  חוטא 
כל כך עד שנסגרו לפניו שערי תשובה, העצה היא 
הרי  ובשבת  שבת,  בחינת  שהוא  הצדיק  אל  שיסע 
כתוב )יחזקאל מו, א( "וביום השבת יפתח", וממילא 
בפסוק  הרמז  זהו  תשובה.  שערי  לו  יפתח  הצדיק 
אורייתא  תהיה  דא   - המצורע"  תורת  תהיה  "זאת 
נסגרו בפניו שערי  דסגירו; מי שע"י חטאיו הרבים 
כשרוצה   - טהרתו"  "ביום  היא  עצתו  תשובה, 
להיטהר, והובא אל הכהן - אל הצדיק, כי הוא יפתח 

לפניו שערי התשובה.

לזכר עולם יהיה צדיק

לימוד התורה בפורים
זמן  הוא  שפורים  פח.(  )שבת  חז"ל  אמרו 

סופר"  ה"חתם  וכתב  ברצון.  התורה  קבלת 

גדולה  )'דרשות' דף רה:( שלכן השמחה בפורים 

כל כך.

רמה(  )עמ'  סופר"  חתם  ואגדות  ב"דרשות 

ליליג  מענדלי  מהו'  הרב  מרבי  "קבלתי  כתב: 

פרנקפורט- דק"ק  בביהמ"ד  רב  שהיה  זצ"ל, 

זצ"ל,  יעקב'  'שב  בעל  דמיין, שקיבל מהגאון 

שכל העוסק בתורה בין קריאת המגילה בלילה 

בן  שהוא  לו  מובטח  ביום,  המגילה  לקריאת 

עולם הבא!

זי"ע  מקָאצק  מענדיל  מנחם  רבי  הרה"ק 

אברהם  רבי  הרה"ק  חתנו  אודות  סיפר 

למה  זי"ע,  נזר"  ה"אבני  בעל  מסָאכטשוב 

זצ"ל  נחום  זאב  רבי  מביאלא  הרב  אביו  זכה 

גדול כזה כמו הרה"ק מסאכטשוב, מפני  לבן 

דבר  בעולם  אירע  הפורים  ביום  אחת  שפעם 

טרודים  היו  והלומדים  הצדיקים  שכל  נורא, 

פורים,  של  היום  במצוות  אחת  בשעה  כולם 

ולא היה נמצא בעולם אף אחד שעסק בתורה 

שהיה יושב  בשעה ההיא, זולת הרב מביאלא 

רעש  והיה  במרום  נשמע  תורתו  קול  ולומד. 

העולם  כל  היה  הוא  אלמלא  כי  מזה,  בשמים 

התורה  עסק  בלי  שעה  באותה  עומד  כולו 

זו,  מתנה  השמים  מן  לו  ניתנה  לכן  הקדושה. 

פני העולם  וקדוש שיאיר  בן צדיק  לו  שיהיה 

באור תורתו וקדושתו )"אביר הרועים"(.

הרה"ק רבי יצחק מבאיאן זי"ע
י"ז באדר תרע"ז, 100 שנה להסתלקותו

השפעת קדושתו

"והובא אל הכהן"

שנה   2371 לפני  ת"ו:  אלפים  ג'  באדר  י"ג-ט"ו 
אירע נס פורים ע"י מרדכי הצדיק ואסתר המלכה.

"יום  נקרא  זה  יום  ת"ר:  אלפים  ג'  באדר  י"ג 
הפילים  חיל  ומפקד  צבא  היה שר  ניקנור  ניקנור". 
בחיל אנטיוכוס-אפיפנס, וכנראה היה ממונה מטעם 
בישראל,  להילחם  בא  הוא  יהודה.  ארץ  על  המלך 
ואמר  וירושלים  יהודה  על  ידו  הניף  ויום  יום  ובכל 
מלכות  יד  כשגברה  וארמסנה".  לידי  תיפול  "מתי 
"חדשה".  היישוב  ליד  אותם  נצחו  חשמונאי,  בית 
בשערי  ותלאוהו  במלחמה,  נהרג  הרשע  אף 
ירושלים ואמרו: פה שדיבר בגאווה ויידים שהניפו 

על ירושלים - תיעשה בהם נקמה )תענית יח:(.

ט"ז באדר ג' אלפים ש"צ: כורש מלך פרס הכריז 
ביום זה על נתינת רשות לבניית בית המקדש השני. 
ביום זה החלו לבנות את חומת ירושלים שנפרצה 
יום- הוא  זה  נכתב שיום  ונסתרה. במגילת תענית 

טוב שאסור גם בהספד.

קורא הדורות

רבנו ה"פחד יצחק" נולד בסאדיגורא בשנת תר"י, לאביו הרה"ק רבי אברהם יעקב 
הצ' מרת מרים בת  ולאמו הרבנית  זי"ע,  ישראל מרוזין  רבי  בן הרה"ק  מסאדיגורא 

הרה"ק ה"בית אהרן" מקארלין זי"ע.
בהיכנסו בבריתו של אברהם אבינו נקרא בישראל "יצחק", ולימים אמר אביו: קראתיו בשם יצחק ]בבחינת 

גבורה[ ע"ש יצחק אבינו, וגם נולד בראש השנה יום הדין, ואפילו הכי מופלג הוא בטוב ליבו.
יתברך  מהבורא  העילאית  ביראתו  ניכר  ממש,  מקטנותו  יצחק",  "פחד  העילאי  בתואר  התעטר  בכדי  לא 
ובדביקותו העצומה. הרה"ק רבי דוד מטאלנא התבטא עליו כשראהו בילדותו בסאדיגורא: "כולו רוחני, הוא 

נראה כנשמה שעיטרוה בגוף". גם כל מי שהביט בצורתו הק' אחזתו אימה ויראה.
יוחנן מראחמיסטריווקא,  רבי  בגיל ט"ו הקים את ביתו עם הרבנית הצדקת מרת מלכה ע"ה בת הרה"ק 

כשבחתונה השתתפו כל צדיקי בית רוז'ין, טשערנאביל, קארלין, ורבבות חסידים. 
לאחר נישואיו, המשיך להתעלות בקדושה בבית חותנו. שנים ספורות לאחר הסתלקות אביו בשנת תרמ"ג, 
החל להנהיג עדה בעיר באיאן. אלפי חסידים ובראשם פארי הרבנים בגאליציה פולין ורוסיה אשר חרדו למראה 

צורתו הק', חסו בצילו, וידועים היו חסידי באיאן בהתבטלותם ובאמונתם הזכה והברורה ברבם.
אור  כי תשא  פרשת  במוצאי ש"ק  ונחלש.  חלה  לוויען, שם  רבנו  עבר  הראשונה,  העולם  בפרוץ מלחמת 
לשיבסר אדר, קרא רבנו לכל יוצאי חלציו, רבנו שכב במיטתו ופניו הק' מאירים, וזימר חרישית את ה"דביקות 
ניגון" הידוע בבית רוזין. כך עלתה נשמתו לגנזי מרומים. כשהגיעה הבשורה הנוראה לגיסו בן דודו ומחותנו 
נוכל  שלא  בכדי  מאתנו  אותו  חטפו  הוי,  הוי,  ואמר:  כפיו  את  ספק  זי"ע,  מטשארטקוב  ישראל  רבי  הרה"ק 

להתפלל עליו!...
למחרת התקיימה הלוויתו, בהשתתפות אלפים ובראשם צדיקי הדור שהתגוררו אז בווינה, ולקול בכי הקהל 

הענק הוטמן באוהל מיוחד בביה"ח בוויען. 
ר'  ישראל מבאיאן-לייפציג, הרה"ק  ר'  נחום מבאיאן-טשערנאוויץ, הרה"ק  ר' מנחם  יוצאי חלציו: הרה"ק 
אברהם יעקב מבאיאן-לעמבערג הי"ד, הרה"ק ר' מרדכי שלמה מבאיאן-ניו יארק, וחתנו הרה"ק רבי דוב בער 

מטשארטקוב, זי"ע.
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