 יו"ל ע"י מכו אהל אברה -להוצאת ספרי מורינו הרב הגאו ר' אברה ב ציו בייער שליט"א -
רב דשכונת ריב"ל ב"ש

ממורינו הגאון הדיין שליט"א
כשאד מרגיש שחסר עדיי שלימות בעבודה הסיבה היא שלא נתדבק בצדיקי הדור  /כשאינו הול להצדיק אז אינו
יודע מאומה אעפ"י שלומד תמיד ומתפלל ועושה כל המצות אבל אינו יודע לעשות באהבה וביראה  /אעפ"י כשמדבק
בצדיק מחויב הוא בעצמו ללמוד בהתמדה ולהתפלל בכוונה גדולה ולעשות כל המצות שיש באפשרי לעשות  /כשאינו
מתדבק בהצדיק אלא יושב בביתו אז אינו נחשב לכלו  /רק ע"י התדבקות בצדיקי הדור אפשר לבוא למעלת הצדיקי
ולעבוד את ה' באהבה וביראה  /אע"פ שאינו במדריגת הצדיק אעפ"כ יתדבק בבחינת מחובר לטהור טהור  /כח הצדיק
לתת טע בתורה ומצות להרימ למעלה  /עובדא נורא בעני הנ"ל
בספר הק' אהבת שלו מבאר עני
מעלת דביקות בצדיקי והחסרו
כשאינו מדבק עצמו בצדיקי על
פירוש רש"י מה שמועה שמע ובא
קריעת י סו ומלחמת עמלק.
כשאד מרגיש שחסר עדיי שלימות
בעבודה הסיבה היא שלא נתדבק
בצדיקי הדור
וזל"ק יש לפרש על דר זה ,דהנה יש
לפעמי שאד לוח נגד היצר הרע
ומסג את עצמו בכל מיני סיגופי
בכדי לזכ את נפשו מחומריותה ולא
עלתה בידו ,רק עדיי הוא צרי לסג

וזתודה"ק דיש לדקדק למה לא נאמר
הדר אשר ילכו בה ,כמו שנאמר
והמעשה אשר יעשו.
כשאינו הול להצדיק אז אינו יודע
מאומה אעפ"י שלומד תמיד ומתפלל
ועושה כל המצות אבל אינו יודע
לעשות באהבה וביראה
ונראה לי על פי מה שאיתא באבות על
דברי התנא א אי אני לי מי לי
וכשאני לעצמי מה אני ,ולהבי זאת
אפשר לומר ,דכשאד רוצה לעבוד
הבורא ב"ה ,צרי ליל לצדיק והוא
יורה לו את הדר אשר יל בו ,אי
שילמוד לשמה ויתפלל ויעשה כל
המעשי בדחילו ורחימו ,אבל כשאינו

עצמו .והטע לזה הוא ,מחמת שעדיי
לא כיתת רגליו ללכת לצדיקי אמת
וחסר ידיעת בית רבו ,ולזה אינו יודע
איזה דר ישכו אור האמיתי ואיזה
מקו מנוחתו.

אעפ"י שלומד תמיד ומתפלל ועושה

וכעי זה מצאנו בספר הק' ליקוטי

כל המצות ,אבל אינו יודע לעשות

מהרי"ל תלמיד מהרה"ק רבי ר'

באהבה וביראה .ולא פרחת לעילא

אלימל זי"ע עה"פ והודעת לה את
הדר ילכו בה ואת המעשה אשר
יעשו.

כנודע עיי בתקוני זהר ,תקו י ,כה.

הול להצדיק ,אז אינו יודע מאומה,

אעפ"י כשמדבק בצדיק מחויב הוא
בעצמו ללמוד בהתמדה ולהתפלל
בכוונה גדולה ולעשות כל המצות שיש
באפשרי לעשות

אמנ אעפ"י כשמדבק בצדיק ,מחויב
הוא בעצמו ללמוד בהתמדה ולהתפלל
בכוונה גדולה ולעשות כל המצות שיש
באפשרי לעשות ,והצדיק יורה דרכו
אי להתנהג ושיעשה לשמה באהבה
וביראה ,ולא יסמו על זה לבד
כשמדבק בהצדיק ולא יעשה כלו
לעצמו ,זה אינו.
כשאינו מתדבק בהצדיק אלא יושב
בביתו אז אינו נחשב לכלו
וזהו הפירוש א אי אני לי מי לי,
פירוש ,כשאי אני בעצמי עושה
מעשי טובי ולעבוד את הבורא
ית"ש ,מי לי ,פירוש ,מי יעשה מעשי
טובי בשבילי .וכיו שכ ,תאמר לא
אל אל הצדיק אלא אהיה בביתי
ואלמוד תורה ואעשה מעשי טובי
בעצמי ,לכ אמר וכשאני לעצמי מה
אני ,פירוש ,כשתעשה בפני עצמ ולא
תדבק עצמ בצדיקי ,מה אני,
פירוש ,אתה בבחינת מה ,שאי אתה
יודע מה לעשות ואי לעשות המעשי
טובי.

המש על הפרשה
ולזה ביקש יתרו אשר ייטיב לנפשו,
ולזה בא אל משה להתדבק בצדיקי
עכתדה"ק.

כח הצדיק לתת טע בתורה ומצות
להרימ למעלה
וזה המרומז בפ' כל זכר בבני אהר

ובאמת בספר הק' תפארת שלמה
בפרשת צו מרחיב עוד בעני התדבקות
בצדיקי דאע"פ שהוא אינו במדריגה

בחי' דכר ומשפיע הוא הכה בחי'
להיות כמוה להעלות אותו ע עבודתו.

מעשי טובי בדר שלו ,אבל כל זמ
שאינו מדבק עצמו בצדיקי אינו יודע
מאומה ,ואינו מכיר את הדר אשר

הנכונה עוד להתדבק בהצדיק אעפ"כ
יתדבק בבחינת המחובר לטהור טהור
וזל"ק עה"פ כל זכר בבני אהר

ובגמ' ילי מהכא טע כעיקר כי כ
הוא כח הצדיק לתת טע בתורה
ומצות שלו להרימ למעלה.

הול בו אי שיתנהג עצמו בדרכי ה'
שיעשה כל המעשי באהבה וביראה
ובדביקות רב .ובזה מפרש והודעת

יאכלנה וגו' כל אשר יגע בה יקדש.

עובדא נורא בעני הנ"ל
וכמו ששמענו מאת הרב הצדיק המנוח
מהו' חייקא המדורא זלה"ה שהיה
עוסק בתעניות וסגופי כמה פעמי
משבת לשבת והיה נעור אל לילות
לעסוק בתורה ועכ"ז לא הרגיש בנפשו
תיקו השלימות עד אשר בא אל הרב
הקדוש המגיד מוהד"ב ממעזריטש

רק ע"י התדבקות בצדיקי הדור אפשר
לבוא למעלת הצדיקי ולעבוד את ה'
באהבה וביראה
ובאמת שכל אחד יש לו עבדות ודר
אשר הול בה ,איש לפי שכלו ולפי
ערכו ,דהיינו שלומד תורה ועושה

לה את הדר ילכו בה ,פירוש בדר
שה תלמוד ותודיע לה אי שילכו
בדרכ לה' באמת .והמעשה אשר
יעשו ,פירוש ,אז ידעו אי להתנהג
ולעשות כל המעשי לש שמי
באהבה וביראה ,אמ ע"כ תדה"ק.
פי' נאה בדברי רש"י הק'
ובזה הדר ישכו אור דברי האהבת
שלו בכוונת רש"י ז"ל שמע קריעת
י סו ,רומז למדרגה גדולה וגבוהה,
דהיינו שהגיע למדריגה גבוהה וא על
פי כ מלחמת עמלק ,והיינו שצרי
עדיי למלחמת היצר הנקרא עמלק,

ופרש"י להיות כמוה כו'.
אע"פ שאינו במדריגת הצדיק אעפ"כ
יתדבק בבחינת מחובר לטהור טהור
התורה מרמזת לנו בזה גודל מעלת
דיבוק חכמי וצדיקי הדור כי כל
המסתופ בציל ומתאבק בעפר
רגליה .א כי הוא אינו במדריגה

החסד כו '.כל אשר יגע בה יקדש

הנכונה עכ"ז א הוא מחובר לטהור יש

זלה"ה ותיכ נגמר תיקונו הראוי .כי
הטע שנות הצדיק בעבודתו היא
העיקר כנ"ל עכ"ד התפארת שלמה.

במשנה במס' זבחי פ"ט הקרני

והשי"ת שנזכה להתדבק בצדיקי
ולעלות ממדריגה למדריגה ונזכה
לעשות נחת רוח בוראנו אמ.

לו תקומה להיות לו עלי' ע"י הצדיק כי
כל המחובר לטהור טהור ,וכמ"ש
והטלפי כ"ז שה מחוברי יעלו
פרשו לא יעלו רמז על הנ"ל א הוא
מחובר לצדיק יעלו עמו א שהוא
בשפל המדריגה.

הא דמשה רבינו ע"ה קרא לבניו גרשו

ראשו שבבניו את עינו לראות אור עול,

הערות ביכורי דוד" לספר "פרדס יוס"

ואליעזר שמות הללו ,כי פחד שמא יטעו
בניו לחשוב את אר מדי לארצ
ומולדת ,ולא ירצו לעזוב את מדי אר

קרא לו משה ש מזכיר גלותו באר נכרי,
שמו יעיד עליו כי אר מדי ע כל הטובות
שינק ממנה איננה ארצו ,ושאיפתו תהיה

ל -ל ,ע' רי"ז

ילדות ,אשר לא ידעו בה כל עתי ומחסור,

ללכת יחד ע כל ישראל אל ארצו ,וכדי
להראות לבניו כי כל זמ שישראל שרוי
בגולה חייו ה בסכנה ,קרא לבנו השני

אבל בניו נכדי יתרו כה מדי ,אולי לא
ימירו אר מדי באר אבות נחלת כל
ישראל ,עי"ז מיו הולד ביו שפקח

אליעזר לזכר הנס שהצילו ה' מחרב פרעה,

על אות שבמצרי לא דאג כלל ,עני
ולחצ יזכיר ויעורר געגועי לאר אבות,

א שנתגדל בבית פרעה רצה להרוג אותו.

הכתב סופר זצ"ל סיפור דבר צחות מהשר
הצדיק ההוא ר' שמעו וואל בארא
ראטשילד מפפד"מ ז"ל ,כי פע אחת'
כשבא לבקרו כפע בפע ומצא והכיר
שהכתב סופר זצ"ל מעונה ביסורי ,לא
עיכב זמ רב ועמד מכסאו ליל לדרכו אז
שאלו הכתב סופר זצ"ל מדוע שינה את
טעמו למעט ביקורו ולקצר .את ישובו

המש פניני

הדר אשר ילכו זה ביקור חולי .ואמר

להנהיג למעלה מ הטבע ויתעורר יתרו
שוב לחפש אחר ענינו ולתמוה ולזה תיכ
אחר שאירע לו העני זה מיהר לתק עניניו
ושלח אותו אל ארצו וזה חיבור הפסוק
וישלח משה את חותנו אחר עני
שלמעלה .תשואת ח

פירושו בדר צחות ,א באי לבקר אתה

פירש אאמו"ר מאור הגולה )הגה"ק בעל

אד הבריא אי קפידא :א מאריכי

"חת סופר"( זצ"ל ,דברי חז"ל מובא

הזמ לישב אצלו ,כי אי לו הצטרכויות

בפירש"י על התורה על הפסוק וירד משה
מ ההר אל הע ללמד שלא פנה אל עסקי
ביתו תחילה ,וכתב אאמו"ר זצ"ל ,אעתיק

אצלו? והשיב השר החסיד ז"ל בצחות
לשונו :חז"ל דרשו )ב"ק צ"ט (.על הקרא
שנאמר במשרע"ה "את הדר אשר ילכו
ואת המעשה אשר יעשו" ודרשו ,את

שונות ואי מעכבי על ידו בשו דבר,
אבל כשבאי לבקר את החולה .אי מ

הנה מבואר שלמד הגר"א שהעניי
אוכלי מבעוד יו כשאי צרי נר כדי
לראות ,וכ למד הגרע"א בתוספותיו
למשניות )פ"י דפסחי מ"א( ש הביא
בש ספר ברית שלו )פר' בא( דמש"כ
ש במשנה :ואפילו עני שבישראל לא
יאכל עד שתחש ,ר"ל אפי' אותו עני
שאוכל תמיד מבעוד יו בגלל שאי לו נר,
א בערב פסח יאכל רק בלילה עכ"ד והוא
כהנ"ל.
ד ג ע"ב
איתא בגמרא ברכות )ג ב( כשעלה עמוד
השחר נכנסו חכמי ישראל ואמרו אדונינו
המל עמ ישראל צריכי פרנסה ,ואמר
לכו והתפרנסו זה מזה ואמרו אי הקומ
משביע את הארי ואמר לה לכו ופשטו
ידיכ בגדוד וכו' עיי ש .וקשה מאוד
להבי דבריה הקדושי וכי לא ידע דוד
המל ע"ה"ה שאי הקומ משביע את

הראוי להתעכב אצלו זמ הרבה ,כי אולי
יש לו איזה צור צנועי אשר לא נייח לו
לגלות לפני המבקר ,ע"כ מ הראוי והשכל
שהמבקר בעצמו יבי זאת ועד מהרה ישי
לדר פעמיו ,והיינו שדרשו חז"ל "את

אד לא יעשה כ אפילו למל בו"ד :ואי
יעלה על הדעת שמשה רבינו יעשה כ
לממ"ה הקב"ה ,אבל העני להיותו הול

הדר אשר ילכו" זה ביקור חולי ,ההליכה

ובא ומצות קדוש ופרישה בידו ,וידוע כי

מ החולה זה ג"כ בכלל ביקור חולי הוא

העיקר בזה במחשבה ועיו ויש -קונה

וצור אלי' שלא להיות לעול ולמשא עליו

עולמו ברגע אחת ממש וא"כ היה מהראוי

עכ"ד ודפח"ח" .חוט המשולש החדש"

להקדי הציווי לבניו ובני ביתו ,וע"י

הארי .ותו קשה מדברי הש"ס משמע

)מהד' מכו חת"ס( ע' רמ"ח
וישלח משה את חותנו ויל לו אל ארצו
פסוק זה אי לו המש למה שלמעלה
הימנו וג למעלה יוקשה לכאורה שיתרו
החכי יותר ממשה רבינו ע"ה שקיבל

קדימת שעה ההיא יכולי ה לקד פני ה'

שבכל יו השיב לה כ ,והלא כבר שמע
ביו אתמול שאי ביכולת להשיג
פרנסת זה מזה .ועוד הרי ג הוא עשה כ
בברחו מפני שאול והתפרנס הוא ואנשיו
במה שהלכו לשלול שלל .והעני הוא ,כי
עיקר דר האמת להשיג די מחיית ביתו
הוא הבטחו בה' המחיה את כל ,ויקוי בו

שמעו סופר" ח"א ,ע' קנ"ד

מקרא שכתוב והבוטח בה' חסד יסובבנו

ברכות ד ב ע"ב

)תהלי לב ,י( .ובלבד כאשר יפרנס את
עצמו בהיתר ונסתפק במיעוט ושמח
בחלקו ואז טוב לו וה' ייטיב לו באחריתו.

ממקור החכמ' ונראה דכוונת משה הי'
בשופטו בעצמו את ישראל בכדי שיוכלו
להתנהג למעלה מי הטבע וכדאיתא
שרצה משה להנהיג את ישראל שידורו בג
עד בחיי חיות ונודע שכל דבר שלמעלה
מ הטבע חס מלהזכיר להקשות ולתמוה
על דבר שלא להתיש כח העני הלז ולזה
תיכ כשתמה יתרו על הנהגתו של משה
ואמר לו נבול תבול ג אתה ג הע אשר
עמ כי כבד ממ הדבר לא תוכל עשהו
לבד מיד נחלש כחו שהי' בו קוד והוצר
להעמיד שופטי וחש על ענינו אולי
שיתרחש שוב שעת הכושר שיוכל

ל לשונו אות באות :אי צרי לומר שלא
פנה אל עסקי עוה"ז שבביתו ,כי ג שו

ולהשיג השגה מה יותר משאר הע ,ואי
בזה עול כי היא ממצות האב על הב ללמדו
תורה ,ומ"מ לא שינה מרע"ה להקדי
מעלת בניו על בני ישראל ח"ו אפילו כרגע,
עכ"ל הטהור .מתו מכתב הגאו רבי
שמעו סופר זצ"ל אבד"ק קראקא "רבינו

ברש"י :משהעני  -שאי לו נר להדליק
בסעודתו עכ"ל.

והגר"א ביאר )ע"ד

הלצה( עפ"י דאיתא ביומא )עד ע"ב(
דהסומי אוכלי ואינ שבעי ,כיו
שאינ רואי מה שאוכלי ,וא"כ העניי
שאי לה נר ,צרי להקדי סעודת כדי
שלא יאכלו בחוש ויהיו שבעי עכ"ד.

אבל מי שאי לבבו חזק באמונת ה' כל כ
אשר ישיג די פרנסתו בקרב ביתו בלי רוב
טירחא ויגיעה אזי צרי האיש הזה לעשות
תחבולות כל אחד לפי ערכו .והנה א זה
האיש כשיעסוק במלאכתו או במשא ומת

המש פניני
באמונה בלי שו רמיה ג הוא בכלל עובד
את ה' באמונה .כמו שאמרו חכמינו ז"ל

פרנסה .תמי ,היינו א איש כזה הוא

)כתובות נ א( על הפסוק )תהלי קו ,ג(

הול בדר תמי .מתי תבוא אלי ,דהיינו

עושה צדקה בכל עת ,זה המפרנס אשתו

מתי יגיע הפרנסה אלי בלי שו טרחה.

ובניו .אבל העיקר דר הבטחו הוא לבטוח

אתהל בת לבבי ,פירוש שחיזק את לבבו

בה' באמת ולהסתפק במיעוט כנ"ל .וכ
מבואר בספר חובת הלבבות )בפתיחה
לשער הבטחו( על פי מעשה שהיה פרוש
אחד נוסע למרחקי למצוא שמה די
מחיית ביתו ופגע באד אחד מ עכו"
ואמר לו הפרוש הבט נא וראה אי את
משתגעי לעבוד למי אשר אי בו כח
להושיע אתכ ,ואמר לו העכו" ואתה

באמונת ה' באמת כנ"ל .בקרב ביתי,
דהיינו על ידי חוזק הבטחו מצוא די
פרנסתי בקרב ביתי :אוהב ישראל ליקוטי
חדשי תהלי
ד ד
הרה"ק ר' שלמה זלמ זללה"ה

למי תעבוד ,ואמר לו הפרוש עבד אלהי

)תהלי קא ,ב( אשכילה בדר ,היינו דר

מוויעליפאליע אמר על מה שאחז"ל -כנור
היה תלוי למעלה ממטתו של דוד )ברכות
ד'( ,בזה"ל -א פייער האט גיברענט ביי

אנכי הוא האל המחיה את כל ומפרנס לכל,

דוד'ס בעט )ודרש כנור מל' נורא אש(,

אמר לו העכו" הלא מעשי יכחישו את

והב" .שלשלת הזהב ע' צ"ד
שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת
אוי לבני שבעונותיה החרבתי את ביתי
וכו' אלא בשעה שישראל וכו' ועוני יהא
שמיה הגדול מבור הקדוש ברו הוא
מנענע ראשו ואומר אשרי המל שמקלסי
אותו בביתו כ מה לו לאב שהגלה את בניו
ואוי לה לבני שגלו מעל שולח אביה
בזה דיתכ שבשעה שישראל מצויי
בגלות בי האומות וסובלי צרות ורדיפות
ואעפ"כ ה נשארי באמונת ונכנסי
לבתי כנסיות ובתי מדרשות ואומרי אמ
יהא שמיה רבא מבור אפשר שיש
להקב"ה נחת רוח מזה יותר מבשעה
שישראל הקריבו קרבנות בבית המקדש
שאז עסקו בעבודת ה' מתו הרווחה וזהו
שאמרו שבשעה שישראל נכנסי לבתי
כנסיות ולבתי מדרשות שה בגלות ואי
לה בית המקדש ואעפ"כ נכנסי לבתי
כנסיות ועוני יהא שמו הגדול מבור
ומקדשי ש שמי ברבי הקב"ה
מנענע בראשו ואומר אשרי המל

דברי א אתה עובד ה' באמת מדוע
הרחקת נדוד לחפש טר בית הלא אלהי
אשר בטחת בו יש בו כח לפרנס אות
בבית ,מיד הל אותו פרוש לביתו עד כא
לשונו .הרי מבואר דעיקר דר בטחו הוא
להסתפק במיעוט בלב שמח ואז יקוי בו
והיה ראשית מצער ואחרית ישגה מאוד
)איוב ח ,ז(.
ולפי זה יבואר על נכו דברי חכמינו ז"ל
שבאו לפני דוד המל ע"ה בכל יו
כשהגיע זמ תפלת שחרית ואמרו לו עמ
ישראל צריכי פרנסה ,היינו לעורר עליה
שפע וברכה על ידי תפלתו .והשיב לה
לכו והתפרנסו זה מזה ,דהיינו שיסתפקו
במיעוט כנ"ל ואז ייטיב לה באחרית.
והשיבו כי יש ביניה שאי לבב חזק
באמונה והבטחו ושיסתפקו בהמיעוט,
ולזה השכילו באמר אי הקומ משביע
את הארי כנ"ל .ולזה השיב לה לכו
ופשטו ידיכ וכו '.וזה הוא פירוש הפסוק

שמקלסי אותו בביתו כ אשרי המל
שא בשעה שבניו ה בגלות מקלסי אותו
שג מתו עומק השעבוד אינ שוכחי
מהקב"ה ונשארי נאמני לבורא אול
ישראל אומרי על זה מה לו לאב שהגלה
את בניו כלומר מה חסר לו לאב הוא
הקב"ה כביכול במה שהגלה את בניו הלא
בניו ממשיכי לעברו במסירות נפש ג
בתו הגלות המרה וזה גור נחת רוח
גדולה לפניו יתבר ונמצא שלא חסר כלו
מהנחת רוח אבל ואוי לה לבני שגלו
מעל שולח אביה שרק לנו ישראל אוי
ואבוי שגלינו מעל שלח הקב"ה ואנו
בגלות המרה דרשות חת סופר ח"א
ד ח
ר' אמי ורב אסי )ברכות ח ,א( אע"ג דהוה
להו תליסר בי כנישתא לא הוי מצלי אלא
היכי דהוי גרסי כדכתי' לשמוע אל הרנה
ואל התפלה במקו רנה ש תהיה תפלה.
יבואר לפי דרכינו דהנה הצדיקי העוסקי
בתורה לשמה ה משמחי כל העולמות
וממשיכי שפע רב בלימוד לעול
התחתו עולי ויורדי ,ובאמת אי שיעור
להיחודי והכוונות אשר הצדיקי עושי
ע לימוד כי כל התורה שבע"פ המה
מלאי רזי דאורייתא וסודות נעלמי רק
לפי ראות העי ה מלובשי בלבוש עוה"ז
כמו שני אוחזי בטלית וכדומה.
והצדיקי משיגי את הכל ופועלי כל
טוב בלימוד כמו בשעת התפלה ,וז"ש
ונהני ממנו עצה ותושיה כו' אשר עד"ז
תקנו ברכת כהני סמיכה לברכת התורה.
כי הלימוד צרי להיות עד"ז לבר את
ישראל בכל הטוב .וז"ש )נדרי פח( דבר
זה שאלו לנביאי' ולחכמי עד שפי'
הקב"ה בעצמו על שלא ברכו בתורה
תחילה עיי בר" ש בש ר"י החסיד

המש פניני
ע"ש .ולפי הנ"ל יאמר שלא ברכו להמש

וז"ש ר' אמי ורב אסי )ברכות ח ,א( לא הוי

השפעות וברכו' מבריכה העליונה בלימוד

מצלי אלא היכא דהוי גרסי .ר"ל בשעה

כנ"ל כי לא כוונו בזה ע"ז אבדה האר.

שלמדו היו מתפללי' בכוונה לטובת הדור

להמשי השפעות טובות לבנ"י מעולמות
העליוני וזהו במקו רנה ש תהיה
תפלה .ר"ל שיהיה למוד בכוונת התפלה
כנ"ל" .תפארת שלמה" ח"ב ,ע' שצ"א

ממורינו הגאון הדיין שליט"א

הלכות שהחיינו
ש .א לא ביר שהחיינו באכילה ראשונה
הא מבר אח"כ באכילה שניה?

ובפרט בברכת שהחיינו שהיא רשות.
אבל כל זמ שעסוק עדיי באכילה
ראשונה ,א על פי שאכל יותר מטעימה

ת .אכל ושכח ולא ביר שהחיינו ,י"א יבר

וא יותר מכזית ,כל זמ שעדיי לא שבע

על מה שיאכל אח"כ ,וי"א דאי לבר

מאכילת הפרי ודעתו לאכול עוד ,יוכל

מאחר שכבר אכל וסב"ל ולא יבר ,אלא
ישמע ברכת שהחיינו מאחרי או יפטור
זה בפרי חדש אחר ,וא לא מצי למעבד
הכי יבר בלי ש ומלכות ויהרהר ש
ומלכות בלבו:
להלכה א לא ביר באכילה הראשונה
שוב אינו מבר.מ"א קיצור שולח ערו
סי' נט

לבר שהחיינו ,קצוה"ש סי' ס"ג סק"ט.
ש .למה אומרי שלש לשונות שהחיינו
וקימנו והגיענו?
ת .כנגד הללי נפשי את ה' אהללה ה' בחיי

סימ נ"ו שנוהגי באכילת פרי חדש לבר

אזמרה לאלהי בעודי .רוקח סימ שע"א,

ברכת הפרי ואחר כ שהחיינו יעו"ש .דר

אליה רבה אות ו'.

החיי אות א',

ש .מה מברכי לכתחילה שהחיינו ואח"כ
ברכת הפרות או מבר קוד ברכת הפרות

אבל המנהג לבר ברכת הפרי קוד.
שהחיינו

תמה המשמש וכי מה כלו היה
לומד כ"ה שעות ביממה הסביר לו
המהר"מ שיק אלמלא ידעתי מראש
שיסתמאו עיני הייתי ממעט כלשהו
בלימוד חדש ומרבה לחזור ולשנ
דברי שכבר למדתי וכ שמעתי
מפיו אומר אלי דע בני מלימוד
גרידא אי יודעי את התורה העיקר
לחזור ולגרוס מה שלמדת ממעינות
הנצח על פרקי אבות עמ' ק"ד
בר"ח אייר שנת תרל"ח ,חודשיי
אחרי הבר מצוה הוליכה אמו את
רבנו לעיר רחוקה ממקו מגוריו
בקצה השני של המדינה ,לישיבתו
הגדולה של המהר" שיק זי"ע

לחוסט .תשעה חודשי למד רבנו
אצל רבו הגדול הזה ,כי בר"ח שבט
תרל"ט נתבקש רבו המהר" שיק
לישיבה של מעלה .רבנו דיבר
פעמי אי ספור בהתלהבות
ובגעגועי על תשעת החודשי
שלמד אצל המהר"ס שיק .הרבה
פעמי נדמה היה לנו ,תלמידיו,
שהוא מדבר מהת נאי ואמוראי,
ואולי ממשה רבנו ע"ה .לא פע
אמר ,שכל חיותו וכל ישותו
ברוחניות נובע ממה ששאב בתשעת
ירחי אלו שלמד אצל מורו רב של

כ "ו שבט
הגה "ק רבי שאול ברא זי "ע
גאב "ד קאשוי

וכותב רבי שאול ברא מקאשוי
מגדולי מרביצי תורה במדינת
הונגריה אפילו התמיד אד בלימודו
תכלית ההתמדה ולא ביטל מדברי
תורה אפילו רגע אחד לא יהיה לבו
של ע עצמו ומעשה רב יוכיח הוא
רבינו מהר"מ שיק שבחדשי חייו
האחרוני כבה מאור עיניו ויב בלי
הפוגות שאל אותו משמשו לבכיה
מה זו עושה השיבו אהה אילו ידעתי
שאבוא לידי כ כמה הייתי לומד

ואח"כ שהחיינו?
ת .המ"ב כתב דלכתחלה

נכו לבר

שהחיינו קוד ואח"כ יבר ברכה הראויה
לה
אבל יש אומרי שמבר תחלה ברכת
הפרי ואחר כ שהחיינו .הלכות קטנות
חלק א' סימ רל"ו ,יד אהר בהגהות
הטור .וכ כתב החיד"א בספר יוס אומ

המש הילולא דצדיקי
כל ישראל ,כפי שתיאר אותו תמיד
רבנו.
בקי זה נסע המהר" שיק למקו
הבראה על כמה שבועות[ .בדר כלל
לא היה נוסע להבראה ,אבל היתה זו
שנתו האחרונה בחיי חיותו של
המהר" שיק זי"ע לנסיעה זו לקח
אתו את תלמידו הצעיר העילוי
מנייטרא .יותר מארבע שבועות היה
אז רבנו ב השלוש עשרה יחד ע
רבו יומ ולילה ויש אתו בחדר
אחד .רבנו דיבר מזה הרבה פעמי
אי המהר" שיק היה נזהר מלדבר
אפילו מלה אתת בלשו גרמנית או
לועזית אחרת .רק בלשו יידיש
דיבר ,ואפילו מילה שהיו רגילי
לבטא אותה בלשו יידיש בדיוק כמו
בגרמנית ,עיק הוא את מבטא
המילה ,כדי לשנותה מלשו גרמנית.
במקו ההבראה שהיה אז המהר"
שיק ע תלמידיו היו נמצאי
מעיינות שהשתמשו במימיה לצרכי
רפואה ,לרחיצה ולשתיה .כפי הנוהג
וג לפי עצת הרופאי במקומות
ההבראה ,היו צריכי לשתות כמה
כוסות "ממעיני הישועה" הללו
בבוקר קוד האכילה .ג היו
צריכי לשתות לאט לאט בשעת
טיול על השדרות שהיו נמצאי
קרוב מהמעיינות .בלשו הגרמנית
נקרא מקו הבראה" ,קור אורט"
והטיול על שתיית המי היו עריכת
ה"קור ".וזה היה נקרא בפי כל
"קור" בשורוק תחת הו ',אפילו
ביידיש .המהר" שיק הל לעשות
טיולי אלו השכ בבוקר בעלות
השחר ,כי לא היה רוצה לטייל ש

בזמ שהיו כבר מבריאי אחרי,
וע"כ התחיל הטיול השכ וגמרו
אחרי שעתיי עוד טר הגיעו
המבריאי הראשוני .הרבי קרא לי
כל יו" ,שאול קי מיר וועל מאכ
די קי"ר ",בחיריק תחת היו"ד .כדי
לא לדבר מלה גרמנית" .מה הנכ
חושבי ",ממשי רבנו" ,היתה הקור
הזו כל בוקר כשהתחלנו לטייל,
התחלתי אני להגיד לרבי ארבע חמש
דפי גמרא ותוס' ע מהרש"א
ומהר" בע"פ ,הרבי הגיד את
הראשוני על דפי אלו ,אח"כ
המשכתי שוב בגמ' ותוס' ע
מהרש"א ומהר" בע"פ והרבי ע
הראשוני .ובאופ לימוד זה טיילנו
כל בוקר שעתיי ,ולמדנו כל יו
עשרי עד שלושי דפי גמרא
תוס' ע המפר שי .חזרנו הביתה
להתפלל ע מני עוד בזמ ק"ש
כמוב .ומכיו שבמקו הבראה הזה
לא הטרידו את הרבי הרבה ,למדנו
בלי הפוגות .וזכיתי לשמוע מרבי
הרבה מאד מה שתלמידי מובהקי
לא זכו לראות ולשמוע".
בעת שהגה"ק רבי שאול ברא
זצוק"ל הרב מקאשוי הסתופ בצל
קדשו של הרה"ק רבי יחזקאל זיע"א
משינאווא שמע את הרה"ק
משינאווא שר בסעודה שלישית
מזמור לדוד' בניגו מסויי שמצא
מאוד ח בעיניו והחליט כי כשישוב
לביתו יחל א הוא לזמר ניגו זה על
מזמור לדוד' אול בשבת הבאה
כשרצה הרב מקאשוי לזמר בבית
מדרשו מזמור לדוד' פרח מזכרונו

הניגו ששמע בשינאווא והצטער על
כ צער גדול בליל מוצאי שבת
נתגלה אליו הרה"ק רבי יחזקאל
משינאווא בחלו הלילה ואמר לו
שלא יצטער כי הוא ילמדו עתה את
הניגו ושוב לא ישכחהו ואכ הוא
למד שוב את הניגו בעת החלו
ויותר לא נשכח ממנו שאול בחיר ה'
כתב בספר שאול בחיר ה' תולדותיו
והנהגותיו בקודש של הגאו הצדיק
רבי שאול ברא ז"ל ד ק"צ מאד
הקפיד רבינו שלא לומר על איש
ישראל שהוא חולה אלא לומר שאינו
בריא וכ היו נוהגי אצל רבינו
כשהיו אומרי בקריאת התורה מי
שבר לרפואה היו אומרי הוא יבר
את פלוני ב פלונית בלי להזכיר את
המילה חולה פע אחת היה אחד
שלא ידע מזה ואמר ירפא את
החולה רבינו גער בו באמרו מי התיר
ל לומר על יהודי שהוא חולה אחר
כ הוסי רבינו ואמר ידוע
שהמקטרגי חוטפי כל מילה
שאינה הגונה היוצאת מפי איש
הישראלי וזה יכול ח"ו להזיק למי
שמתפללי בעבורו ועל כ צרי
מאד להיזהר על כל מוצא פיו
ומצאתי שכבר הזהיר על זה הגאו
האדמו"ר ממונקאטש ז"ל בספרו
חמשה מאמרות מאמר נוסח
התפילה אות י"ט בברכת מי שבר
שעושי לחולה הזהיר אאזמו"ר
הקדוש בעל ש שלמה זי"ע ואחריו
בנו אאמו"ר הקדוש בעל דרכי
תשובה שלא יאמרו הנוסח יבר
וירפא את החולה פלוני וכו' והטע
על פי מה שאמרו חז"ל בשבת ל"ב
א' לעול יבקש אד רחמי שלא
יחלה שא יחלה אומרי לו הבא

המש הילולא דצדיקי
זכות והפטר ע"ש וכוי שאומרי
החולה הרי מקיימי ומודי שהוא
בחזקת חולה והרי צריכי להביא
זכות ומי יאמר זכיתי לבי טהרתי וכו'
ובפרט לפני מל הכבוד ית"ש ובעת
סכנה ונמצא זה מעורר ח"ו די
כשאומר לשו החולה רק יאמרו בר
וירפא את פלוני ב פלוני עכ"ל ועיי
לו בספרו דברי תורה ח"ה אות י"ר
מה שכתב לבאר על פי זה ודפח"ח
בספר אזור האמונה להרה"ק רבי
משה מקאסוב זי"ע מובא מכתבו
של הרה"ח רבי אהר אהלבוי
תלמיד מובהק וותיק להגה"צ
המסור' רבי שאול ברא זי"ע
אבד"ק קאשוי אל האדמו"ר רבי
אברה יהושע העשיל האגער
מקאסוב נכד לבעל אזור האמונה
והמהדיר של הספר ובו הוא מספר
את אשר שמע מרבו רבי שאול זי"ע
וז"ל בתחילת התישבותו של רבינו
מריז'י בסאדיגורא רעשה כל
המדינה מקדושתו הרמה והיו
מספרי עליו שהוא פועל ישועות
באותות ובמופתי ואז עדיי לא
נתפרס במדינת אונגארי תורת
רבינו הק' הבעש"ט זי"ע ותלמידיו
הק' והיה בי גדולי אונגארי הגאו
המפורס' רבי אברה צוועבניר שאג
זי"ע רבו של מרא דירושליס עיה"ק
הגאו המפורס' רבי יוס חיי
זונענפעלד זי"ע וכאשר שמע הגר"א
שאג אודות רבינו רצה לתהות על
קנקנו מבלי להתוודע לשו אד וכ
עשה נסע לסא"ג ושהה ש כמה

ימי ולא נודע מי הוא ומה הוא אגב
הגר"א שאג היה אז אבד"ק
קויבעלסדור ובמקומו היה מפורס
שהוא יודע כל ה''מרדכי על הש"ס
בעל פה אחרי כמה ימי באה אשה
אחת אל הביהמ"ד בבכי ובצעקה
שבעלה נפלה מאד והוא נוטה למות
והיא מבקשת שהצדיק יבקש רחמי
עליו אמר לה רבינו לכי לביתי
ובעלי יתרפא אבל האשה אינה זזה
מש עד שהצדיק יבטיח לה וכ
עשה רבינו ואמר לה לכי לשלו
ו"אני מבטיח שיהיה לבעלי רפואה
שלימה ורבינו אמר זאת בעת שאחז
התפילי בידיו הקדושי כאשר ראה
זאת הגר"א שאג ניגש לרבינו ואמר
לו רבי וכי דינא הכי הא ספרי חיי
ומתי פתוחי לפניכ אמנ אני
יודע שתפילת צדיק עושה רוש
אבל להשבע שבועה בנקיטת ספר
אולי נגזר על האיש הזה אמר לו
רבינו בלשו"ק מתפלא אני עליכ
קויבעלסדורפיר רב הלוא העול
אומרי על כבודו שספרי ה"מרדכי
ידועי לו בעל פה והלוא מבואר
מפורש במרדכי שנשבעתי עפ"י
הלכה ועמד הגר"א שאג נבהל
ונשתומ מהיכ נודע לו בכלל מי
אני ושאני בקי במרדכי ועתה שכבר
יצא מפיו הקדוש דברי כאלו רצה
מאד להיזכר במרדכי כזה שהוא
המקור למעשהו ולא עלה לו והציע
לפניו רבינו דברי המרדכי הנ"ל
שמבואר כיו ש"רוב מתי היה
מותר לו להישבע וסיי רבינו ואמר
גלייבט'ס מיר קויבעלסדורפיר רב
נישט נאר דער רוב נאר אלע וואס

אי האב ציגעזאגט איז מקויי
געווארי מעג אי שווערי.
ע הסיפור הנ"ל היה רבי שאול
ברא זי"ע מתר מה שיש לדקדק
בהא דאמר יעקב אבינו לבנו יוס
אל נא תקברני במצרי ויאמר אנכי
אעשה כדבר ויאמר השבע לי
וישבע לו וישתחו ישראל על המטה
ופירש"י ז"ל על ראש המטה על
שהיתה מטהו שלימה ולא היה בה
רשע שהרי יוס מל הוא ועוד
שנשבה לבי הגויי והרי הוא עומד
בצדקו ויש להבי א אי ביקש יעקב
אבינו מיוס שישבע על העתיד אולי
לא יהיה ביכלתו דאולי נגזר על
יעקב אבינו שייקבר במצרי עד
צאת מש ב תיכ כשנשבע יוס
מיד השתחוה ישראל על שלא נמצא
פסול בזרעו ויוס עמד בצדקו אשר
מזה נראה כי שבועתו של יוס
מוכיח שלא נמצא בו פסול ויש
להבי מאיפוא הוא הוכיח את זה א
ע הנ"ל יבואר שפיר כי יעקב אבינו
רצה לבחו מה נעשה ע בנו האהוב
אחר שהיה לחוד באר הטמאה
שני הרבה על כ אמר לו השבע לי
שלא תקברני במצרי כלומר התוכל
לישבע שכל דיבורי יתקיי כאשר
הבטחת וא הוא מסוגל באמת
לישבע על זה הרי בוודאי אי שו
ספק ששמר בריתו מעול כי ברית
הלשו מכוו כנגד ברית המעור
וכאשר ראה יעקב שיוס נשבע
שיתקיי הבטחתו מיד וישתחו
ישראל ונת שבח והודיה להשי"ת
דעל א שיוס מל במצרי
אעפי"כ עמד בצדקו.
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