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צדיקא קדישא וא� לא יכולי אנו לתאר מה שאירע עמו 
ז שנותיו היפות והטובות ביותר בצוותא חדא "שתחילה היו לו י

דו אביו תורה ומסר לו כל מה ה ולימ"ע יצחק ויעקב אע
שהוא קיבל אצל ש ועבר וברגע חדא התהפ� הכל ונפסק 

ה ונהרס מישיבת יעקב אבינו ולא סת "והפרידוהו מיעקב אע
נפילה נפל אלא נפל למקו חוש� א שמוציגע נידעריגע 
מצרי כשהוא יחידי במערכה ואי� לו למי להשיח לבו ולדבר 

כ לכזה יוס� הצדיק "ל אחד וכששדבר זה יכול לכאוב לכ, אליו
ז הוא עמד בכל הניסיונות וזכה לבוא לתכלית "ועכ, ק"קוה

ת שזה יהיה שהוא שיבר ש את "ז סיבב השי"שלה שעבו
 טומאת מצרי ועשה דר� שישראל בבוא אחריו לש
למצרי יוכלו בכללות ופרטות להחזיק עצמ בקדושה 

�וזה ודאי , ש"יר וטהרה אוי� די אידישע וועג מיט תורה או
וברור שאי� לנו השגה מה פעל ש כי בשר וד קע� עס נישט 

ת "ז ש השי"באגריפ� מה פעל ש א� זה אנו יודעי שעיד

ש� : )א-בראשית רבה פט(מדרש ב' כדאי )איוב(ש ק� לחוש� 

, ש"עיי "זמ� נת� לעול כמה שני יעשה באפילה ,ק� לחוש�
ג לצרות יש לה שיעור כי , כ נהיה אור מואר לגמרי"שאח

וכ� לגלויות יש שיעור וכשמגיע זמ� להגאל מהצרות אזי מיט 
אצל ' כמימריה במהרה נגאלי מה כדכ' איי� סעקע� וברגע א

צ "כ אצל פרעה כשהגיע זמ� יצימ"ויריצוהו מ� הבור וכ"יוס� 
ולא יתמהמהו רגע  שדחק הוא ועמו בישראל שימהרו לצאת

  .יותר במצרי' א
אי� לנו השגה מה עשה יוס� הצדיק ואיזה גלות עבר שוהג� 

ז הוא תמיד נשאר יוס� הצדיק יוס� צדיקא קדישא "ג ועכ"ברו
 אבל זה רואי מכא� שאד אינו יודע מה סיבה לדברי קשי

כ לבסו� זוכה לראות אי� שזה "שעוברי עליו אבל לאחמ
וכמו שאירע ליוס� הצדיק במעשה דאשת , נהיה לו לטובה

' ר שנת� לו שר הטבחי כל מה שיש בביתו והיה לו בחיפוטיפ
ז נתהפ� "ועכ, מצליח בידו' ד שכל מה שהיה עושה ה"של ס

הכל והוציאוהו מש ונתנוהו בבית האסורי אלא שבאמת 
משו שכשהיה בביתו של , ליוס� הצדיק זה היה טובה גדולה

' פוטיפר היה לו ביטערע צרות ע אשת פוטיפר כדאי
, ל ע הגלות הרוחנית הנוראה שהיתה לו ממנה"חבמדרשי ר

 אבל כשנכנס לבית הסוהר נהיה לו רוהיגקייט שש היו יכולי
בהתבודדות בלי אשת פוטיפר ונתפטר ' לעבוד את ה

' וש בבית הסוהר ה, מביטערע ניסיונות וחוש� של מרשעת זו
וש לא היתה למרשעת , נת� את חינו בעיני שר בית הסוהר

ל עוד ניסיו� שהיה נראה רע "אבל ג ש הי, עליו זאת שליטה
שאחריו הובלו לש שר הי ושר האופי ועליו היה ' לכאו

ת כחפצו "כ שוב הפריעוהו מלעבוד את השי"מוטל לשרת א
אלא שלבסו� ראה שא� מזה , במנוחת הנפש שצרי� לשרת

ז פתר לה חלומותיה והזכירו שר "יצא לו טובה עבורו שעיד
 ז יצא ממאסר לחירות עול ונעשה "לפני פרעה ועידהמשקי

כ שוב ראו שמה שהיה נראה רע א� זה היה "א, מל� במצרי
ז שוב עבר עליו מה שנראה רע שהוא ביקש משר "לטובתו ועכ

ולא זכר המשקי שיזכירהו לפרעה להוציאו מש אבל כתוב 
שוב הוא דבר שאינו ' כ לכאו"א שר המשקי� את יוס� וישכחהו

אבל באמת היה , ז היה עוד שתי שני במאסרו"בתו שעידלטו
זה לטובתו כי אמנ שר המשקי לא התכוו� לטובת יוס� 

 י ארורי הרשעי שאי� טובת שלימה"הצדיק אלא כדפירש
� - עברי , שוטה ואי� ראוי לגדולה -נער : מזכירו בלשו� בזיו
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        וישבוישבוישבוישבפרשת פרשת פרשת פרשת 

  ב"ארה -ע"תש דחנוכה' וישב ב ק"מוצש

בפרשתינו פרשת וישב ראינו א פלא  הנה
שהכל , ורואי דבר מופלא כא�,דיגע זא� 

כמו שתחילת , י חלומות"התהל� כא� ע
הפרשה התחיל אצל חלו יוס� הצדיק 

"כ ע "ואח, "והנה אנחנו מאלמי אלומי
 של שר המשקי ושר האופי חלומותיה

כ פרשה "שבה ממשי� מיט חלומות ואח
ל "וי, הבאה שמתחלת ע חלומו של פרעה

העני� שהנה באמת אי� לנו השגה ביוס� 

, אפילו לשוננו אינו מכיר
וכתוב בנימוסי  -עבד 

' וכו עבד מול� י"שא מצרי
שר המשקי היה א , ש"עיי

יענע רשע ולא עניינו כלל 
יוס� הצדיק ולכ� שכח 

הוא עני� ' כ לכאו"וא, ממנו
רע אלא שבאמת היה זה 
טובה גדולה ליוס� כי אילו 

 'ב' המש� בעמ 'ב' המש� בעמ

הזכירו שר המשקי תיכ� בצאתו ממאסרו ובואו לפני פרעה 
אז יתכ� אמנ שהיה מוציאו אז לחירות אבל מל� לא היה 

י שהתעכב עוד שנתיי ואז פרעה חל "נעשה כי דווקא ע
חלומותיו ואז דייקא הזכירו שר המשקי ואז בא יוס� ופתר 

כ "החלומות אז התפעל ממנו פרעה והעלאו למלוכה משא
א היה יוצא יוס� מש תיכ� כשיצא שר המשקי היה שר 
המשקי שוכחו שוב ולא מזכירו לפתור חלו פרעה ולא 

תפעל מיושב כלא שפותר חלומות ושמא לא היה פרעה מ
היה מעלהו לגדולה ולכ� אלו שנתיי ששכח ממנו שר 

באמת היתה לטובתו כי באמת יתכ� , המשקי שנראה כרעה
עוד שאילו הזכירו תיכ� לא היה פרעה מסכי להוציאו ואחר 

כ בחלומותיו לא היה מעלהו למלוכה "א סירב ג אח"שפ
תכ� שאילו הוציאו תיכ� לא היה וג י, אלא ממשי� בסירובו

ז חלומותיו כי כדי שייצא יוס� והרי הוא "פרעה חול אחר
כבר בחו� ואז היה נשאר בחו� אבל לא נעשה מל� ולכ� היה 
 לו טובה ששכחו שר המשקי והתעכב ש עוד שנתיי

כי א כ� היה אומר למל� על יוס� אולי היה מקבל , ימי
ה מיט א טובה פאר יוס� הי וישכחהואיזה בייינדל אבל 

הצדיק שיצא ע חלומות פרעה שלא היה לה שו פותר 
זולתו ולכ� הרג ש פרעה חרטומיו והיה משוגע ממראה 

ולכ� א היה מזכירו , ובזה עלה יוס� לגדולה, עיניו לגמרי
סת כ� זה לא היה טובה גדולה עבור יוס� ורק בגלל ששכח 

שפרעה ' ל הק"בחזוכמו שמסופר , ממנו יצא ממנו כל זה
הרשע יצא מכליו והשתולל ולא יכל להירגע ע חלומותיו 
 וקרא לחכמיו וחרטומיו שיפתרו לו אות וכששמע פתרונ
כעס ביתר שאת והרג בה ואז שר המשקי ראה מה אירע 

לכ� סיפר זאת על יוס� שהוא , כ"והבי� שעוד מעט יהרגהו ג
סיפר זאת  ז"פותר חלומות ויכול לפתור חלו פרעה ועכ

בכזה ביזיו� על יוס� הצדיק בלשונות של גנאי וחסרונות נער 
כ "וכמש, עברי עבד וכל זה כדי שהמל� לא יגדלהו במיוחד

י והוא לימוד המוסר גדול "י אמנ לנו זהו דיוק דרש"רש
ל האט נישט "מאוד שאנו רואי אי� שזה הרשע רח

לו פארגינט ולא חפ� באמת את טובת יוס� הצדיק לעשות 
כ מזה נלמד שמידה טובה מרובה ולכ� א עושי "א, טובה

פ כ� סיבב "ועכ, טובה ליהודי צריכי לעשותה בשלימות
ת שע אלו החלומות שלא היה פותר אות ויוס� "השי

 הצדיק שהיה חכ גדול וקדוש מאוד הוא לבדו ידע לפותר
ויוס� הוא המשביר ' כדכ' ד וכ� נתעלה לגדולה וכו"בס

  .הו היה טובה גדולה מאודל האר� ולכ� עני� וישכחוהשליט ע
' רואי שכל הישועות הגיעו דר� החלומות בחיפ "ועכ

ואמנ סת פשוטי ע , "בחלו אדבר בו" )במדבר(הכתוב 
 לא צריכי להתייחס לחלומותיה א� צדיקי חלומותיה

שחלמו ' ה אמיתיי וכל מה שהיה שייכות לצדיקי אפי
מיתי כעני� חלו פרעה שהיה נוגע ליוס� אחרי ג היה א

י חלומות לרמז "וא� זה כלול בו מה שהיה הכל ע, הצדיק
וממילא עלינו , ז אצל הוא כחלו"שאצל צדיקי כל העוה

כ גדול יש לנו בפשטות "ללמוד שא יוס� צדיקא היה כ
ש וכל המעשיות של אלו "לפחות להתעלות מיט מער יר

י התעוררות שלהבדיל הבלי הצדיקי צרי� להביאנו ליד
ז הצדיק "ז כחלו יעו� ולהתבונ� מה שזכה עיד"העוה

י שהצדיק לא מתחשב ע העול הזה וכחלו "שממילא ע
יעו� והוא אצל הטפל שבטפלי לכ� זכו הצדיקי להיות 

  מילי דהספידא שנשא בקול נהי ובכי אחר מיטתו של חותנו הגדול
 ל בעל להורות נת""מגדולי גאוני פוסקי הדור רבי נת" גשטטנר זצצ "הגה

  א"ט זיע"ר הקוה"ק מר" אדמו"מחותנו של כ
  בני ברק –המדרש קרית אגודת ישראל בבית 

האבידה הגדולה , ישראל אוי נא לנו כי חטאנועטרת תפארת נפלה נפלה נפלה נפלה 
אבדנו את , אלא אבידה לעול� כולו, זוהי אינה אבידה פרטית

ואי� אתנו יודע עד כמה גודל , תפארתנו לקחו מאתנו את פארנו
כי השבר הנורא , אבל יחיד עשי ל� על שבר בת עמי, האבידה

�ס 'איז דא� אוועלט'אוי ס, איננה שבר של יחיד אלא שבר הע
�        .   על כ� האבל היא אבל יחיד של כל יחיד ויחיד, ברא

אוי באיזה , מיתת� של צדיקי� מכפרת .).).).)ק כחק כחק כחק כח""""מומומומו((((אומרי� ל ל ל ל """"חזחזחזחז
איז 'רבותיי ס, אוי איזה כפרה נקיה וטהורה, כפרה יקרה נתכפרנו

, וא! שהכפרה היא כה גדולה, אזא טייערע כפרה אזא ריינע כפרה
ה מיתת� של צדיקי� כשריפת שקול :):):):)ה יחה יחה יחה יח""""רררר((((ל "א� הרי אמרו חז

ק על א! שהיה בזה טובה לכלל "וכמו שבחורב� ביהמ, בית אלוקינו
מכל מקו� העול� שלפני , ל"ישראל שנתכפרו על ידי זה מכליה רח

איננו אותו עול� שלאחר , כשהיה המקדש על תילו, החורב�
בחורב� הגדול ', בשריפה אשר שר! ד, כ� הדבר עתה, החורב�

להעול� , זה לא אותו עול� כשהיה השווער אתנו, שפקד אותנו
זה לא אותו העול� שהיה ע� , שיאמרו השווער זכר צדיק לברכה

להעול� שיאמרו בעל להורות נת� זכותו , א"בעל להורות נת� שליט
        .איז אגוואלדיגע אבידה'ס, העול� השתנה מהפטירה, יג� עלינו
א� הקושי , נפסק שמותר להוסי! בתוארי� ובגדולת הנפטרבהלכה בהלכה בהלכה בהלכה 

�, כי כל מה שנאמר עליו, שלנו בהספדו של גדול הדור היא בהיפ
וכל התוארי� שנתארהו אי� בכוחינו להגדיר את גדלותו ולהביע את 

        .מה שנאמר תמיד יהיה חסר, עוצ� רוממתו בתורה ועבודה
 ה"ברבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנ� ראה הק :):):):)לחלחלחלח    יומאיומאיומאיומא((((איתא איתא איתא איתא 

ל "על השווער זצ, ל� בכל דור ודורעמד ושת, שצדיקי� מועטי�
כי , ע בעצמו שתלו ונטע אותו בדורינו"אפשר לומר עליו שהרבש

ולהספידו לא שיי� כי היה מכסה , הלא גדל לבד ובכוחות עצמו
ורק הוא בעצמו , אי� יכולי� להספידו, טפחיי� מכל מה שעבר עליו
א� ולספר אי� שגדל כיתו� ללא אב ו, היה יכול להספיד את עצמו

וכ� גדל בעת מלחמה וחורב� , עוד בהיותו נער קוד� הבר מצוה
כמה נדודי� עבר הילד , כשהוא מוסתר ומוחבא אצל גויי� כילד גוי

ה בכבודו ובעצמו "ובודאי שהקב, הר� עד שגדל לגדול בישראל
, כי אתה עתיד להיות גדול הדור, עמד לשמרו ואומר לו גדל

        . ל הדר� ילכו בהוממונה על התורה להורות לבני ישרא
 �הרי שא� גדול , חכ� שמת הכל קרוביו :):):):)שבת קהשבת קהשבת קהשבת קה((((ל אומרי� "חזא� א� א� א

כי מ� הסת� אי� מקו� ופינה בעול� , הדור כזה שמת אזי הכל בניו
שלא הגיעה איזה הוראה או הנהגה או הדרכה ופסק של בעל 

סנהדרי� סנהדרי� סנהדרי� סנהדרי� ((((וכל המלמד את ב� חבירו תורה כאילו ילדו , להורות נת�
נו בניו שלמדנו תורתו במישרי� או בעקיפי� מפיו או לכ� כול :):):):)יטיטיטיט

למה , אוי טאטע טאטע, ואנו בניו הצועקי� אבי אבי, מפי כתבו
        . רכב ישראל ופרשיו, על מי נטשת את הצא�, עזבתנו

בכל שאלה , ת"א לעבעדיגע ס, בחייו היה ספר תורה חיהשווער השווער השווער השווער 
וראה וכל ה, וספק היו יכולי� להכנס ולשאלו בעל פה או בכתב

ותשובה שנכתב על שולח� קדשו היה בבחינת אי� בודקי� מ� 
, כול� כאחד קיבלו הפסק, אשר אי� להרהר אחריו, המזבח ולמעלה

ת שבהיכל שיכולי� ללמוד מחיבוריו בכל "ס' ועכשיו הוא לנו בבחי
, יהודי לא אומר רע לו, איז דא� ביטער'אוי ס, מקצועות התורה

הוציאו אותנו מרשות היחיד , אדי לנו מ-אבל מר לנו הימר שד
�עד עתה היינו ברשות היחיד תחת הנהגתו והדרכתו , לרשות הרבי

לא היו שאלות לא היו ספיקות לא היו קשיי� , של יחיד הדור
�כל מי שנכנס לחדרו יצא מחוזק ושמח וטוב , מצוקות ומשברי

, ר שהפרו$ מרובה על העומד"אוי לרה, ר"ועתה הוציאנו לרה, לב
מי , איפה הולכי� עכשיו, אבינו שבשמי�,  א לנו כי חטאנואוי נ

מיט , ויאמר די גוט ווארט, מי יעודד את שבורי הלב, יחזק אותנו
איפה רואי� כזאת היכ� , איי� ווארט היה מיישב ומיישר הכל

        . מוצאי� כזאת
א שאינו "הזכיר מקוד� הגאו� האדיר בעל שבט הלוי שליטוכבר וכבר וכבר וכבר 

, א� כ� מי אנו שנדבר מגדלותו בתורהו, מדבר מגדלותו בתורה
כי נח נפשיה דרבי  :):):):)כהכהכהכהק ק ק ק """"מומומומו((((דאיתא  ל מביא בספרו"השווער זצ

יוחנ� פתח עליה רבי יצחק ב� אלעזר קשה היו� לישראל כיו� בא 
�ויש , י אמרו כ�"ויש להקשות אמאי דוקא על ר ,השמש בצהרי

ה מאות שנ' י חי ג"שר :):):):)חחחח""""ב ד! סב ד! סב ד! סב ד! ס""""חחחח((((שכתב בסדר הדורות  לתר$
י מרוב "כ היה אפשר לחשוב כי ר"וא, מאות שנה' ולחד דעה ד

�ובפטירתו לא בא השמש , זקנותו לא היה בבחינת שמש בצהרי
לכ� קרא עליו דייקא כי בא השמש בצהרי� כי , בצהרי� כי פג תקפו



 

 

 

 ב

 ב

 

, תלמידי חכמי� כל זמ� שמזקיני� חכמה נתוספת בה� .).).).)שבת קנבשבת קנבשבת קנבשבת קנב((((אדרבה היא הנותנת כי איתא 
וא זק� יותר זורח ממנו אור תורתו יותר ובפטירתו האבידה גדולה כי הסתלקותו היא וכל שה

במתניו כגבור , ל היה באמצע זריחתו וכוחותיו"השווער זצ, באמצע הזריחה הגדולה של אור תורתו
כשיעקב אבינו , חידושי תורתו יוצאי� לאור העול� בזה אחר זה, חיל לוח� במלחמתה של תורה

וכשיצא , ועליו איתא שיציאת הצדיק בעיר עושה רוש�, ג שנה היה"נו ב� סיצא מיצחק אבי
ואלו ה� שכבר מופ$ ומודפס וכבר לומדי� , ג חיבורי� היה"ל מביתו לבית עולמו ב� ס"השווער זצ

אוי , כמה כתבי ידות מונחי� בארונו, א� יש כל כ� הרבה אור השמש בצהריי�, בה� בבי מדרשא
�אי� שהתחנ� ושאל מה , אותו בתקופה האחרונה בעת חולשתו הגדולהמי שראה , נעבע� נעבע

ואנו אי� לנו אלא הספר דברי ב� עמר� אשר מונחי� , יהיה ע� כל ספריו שעוד לא יצאו לדפוס
ובאפיסת , ומשה כותב בדמע, כ רצה לסיימ�"וכ, שהיה באמצע הגהתו, עדיי� בביתו על שולחנו

מגיל שש אני כתבתי , שמעתי שאמר לרופא, יה כל חיותוזה ה, הכוחות הגיה הספר כפי יכולתו
        .דביקותו בתורה במדריגה שאי אפשר לתאר, שהיה מגיה בספרי� הערות בצד, חידושי תורה

זה היא מעט מ� האור שזכינו ליהנות ממנו א� הרבה מ� האור שלא זכינו בבחינת הנקודה מרובה כל כל כל כל 
 .).).).)כוכוכוכוק ק ק ק """"ווווממממ((((' איתא  בגמ, מרובה אבל מכוסה ל היתה"נקודה הפנימית של השווער זצ, על הכתב

וביאר השווער  ,הרואה ספר תורה שנקרע חייב לקרוע שתי קריעות אחד על הגויל ואחד על הכתב
כמו , והגויל ה� המעלות הנסתרות מאתנו, ל שהכוונה על הכתב היינו המעלות הגלויות לנו"זצ

, הכתב ה� המעלות שראינו בגלוי אצלו, אוי, הגויל שאי� רואי� עליה� כלו� א� יש בה� קדושה
ואפשר לומר עליו כמו שאמרו על צדיקי� שהסתיר , א� הרבה ה� המעלות שאינ� ידועי� לכל

ח גרידא אלא "ומידותיו לא היו אלו מידת ת, הוא היה הרבה יותר מזה, גדלותו בהוצאת חיבוריו
וחושבני שהוא היה חד , באאוי מי יכול לתאר נקיות הלשו� של האי גברא ר, מידת גדול הדור

אמר רבי יצחק מאי דכתיב האמנ� אל� צדק תדברו�  .).).).)טטטטחולי� פחולי� פחולי� פחולי� פ((((ל "בחז' בדרא בקיו� מאמר דאי
�יכול א! לדברי , ישי� עצמו כאל� ,מה אומנותו של אד� בעול� הזה ,מישרי� תשפטו בני אד

שהוא מרבה מי ששמע אותו בדברו לפני ציבור חשב בודאי לעצמו , צדק תדברו� ל"ת ,תורה
א� מי ששוחח עמו בפרטיות ראה אי� הוא יושב ועושה , בדיבורי� בטבע ופיו אינו פוסק מלדבר

�, כולנו מתמלאי� בחרדה ובפחד, ובקושי היה זוכה לכמה מילי� בודדות שיצאו מפיו, עצמו כאיל
ת שעו' ודורש ג, בזכרינו אי� שכא� במקו� הקדוש הזה היה עומד בשבת תשובה ובשבת הגדול

�, וזיעה של מצוה נוטפי� ממנו, בקול חוצב להבות אש קודש בהלכה ואגדה ומוסר ויראת שמי
א� מלא , והיה שב לביתו באפיסת הכוחות כשטליתו כולו ספוג זיעה, ואורייתא קא מרתחא ביה

וזה היה שמחתו ', וצהלתו בפניו על שזכה להביא לפני ע� הקודש את דבר ד, בשמחה וחדוה
        .הגדולה ביותר

אנשי� שבורי� , שראה אצל גדול הדור בשולח� שבת קודש את האורחי� המסובי� לשולחנומי מי מי מי 
�ומכל שכ� לקרב , אשר מראיה� ומראה לבוש� היה מרחיק את הבריות מלהתקרב אליה�, ונדכאי

�קירב� והזמינ� לסעוד אתו עמו על , ל בגודל רחמנותו ולבו הרחו�"והשווער זצ, אות� אליה
פחד יאחזנו , ירע שהיה לבד בבית הוא בעצמו היה מטפל בה� לארח� ולהאכיל�וכשא, שולחנו

כשהכל עושה בעצמו ג� , טחינת החיטי� ואפיית המצות, בזכרנו עבודתו בקודש באפיית המצות
ומי יבא לתאר , וכל כולו אומר נורא הוד, הכל נעשה כשעל ארשת פניו יראה אופפת, לעת זקנותו

אי� כא� להארי� , ואכילת כזית מצה בהיסיבה ועיניו עצומות, השחר עריכת הסדר שלו עדי עלה
' וכ� הכוחות שהשקיע בהכנות לתפילות הימי� הנוראי� לתקיעת שופר לקריאת המגילה וכו, בזה

כמה עוד נתגעגע , ולא היו יכולי� לדבר אתו בעת עסקו בהכנות, הכל באופ� נשגב ונעלה
ומתחנ� כב� , שומעיו כשהוא שופ� שיח לפני אדו� כללתפילותיו המהדהדי� עדיי� באזני כל 

ואי� לנו השגה כמה היה גדול , והיו חודרי� לליבות בני אד� להרהר בתשובה, המתחטא לפני אביו
ואל לנו לחשוב כי בא , ברח מצל של מחלוקת כמטחוי קשת, כוחו בכוח השלו� כמה השקיע בזה

ל יעקב שביקש רחמי� על עצמו שלא יקרא שמו ומרגלא בפומיה מה שכתוב ע, לא ולא, לו בקלות
הרי בידו תלוי הדבר שלא , ל למה היה צרי� לבקש רחמי� על זה"והקשה השווער זצ, על המחלוקת

ולכ� , אלא העני� הוא שלפעמי� מערבי� את האד� שלא לרצונו במחלוקת, יתערב במחלוקת
לבקש רחמי� בכל עת , מקיי�ובבחינת הוא היה אומר והוא היה , ביקש רחמי� שלא יכשל בזה

�ובכל פרט ופרט שהזכרנו אפשר להארי� א� כא� , שלא יערבו אותו בשו� עני� של היפ� השלו
ל בספרו שהכוונה שכשיצא "וכתב השווער זצ, יציאת צדיק עושה רוש�. המקו� והזמ� לזה אי�

�, תיו של הצדיקשכל אחד יקח וילמד ממעלותיו וממידו, הצדיק מ� העול� הזה צרי� שיעשה רוש
שיקבל על עצמו כל אחד , ולכ� כעת בהסתלקות גדול הדור צרי� שישאיר לנו רוש� לכל אחד

והלא ברור ללא ספק שזה היתה כל , ויהיה נייחא לנשמתו, קבלה טובה בלי נדר לעילוי נשמתו
        . כולו תורה עבודה וגמילות חסדי�, מטרתו

הרי ברור כשמש שהוא כבר עסוק עתה , למנוחות הוא נסע, נסע למנוחות ואותנו עזב לאנחותהוא הוא הוא הוא 
וכל גאוני עול� אשר מדבריה� הביא , �"ס והש"א החת"ש� בשמיא ע� הפני� מאירות הרעק

�בעל , י-מאורות נת� סביבות עוזו פינות צבאיו קדושי� רוממי שד, ופלפל בה� בחיבוריו לאלפי
, המקבלי� פניו בפני� מאירות, י-המאורות נת� הגיע לכא� וסביבות עוזו צבאיו קדושי� רוממי שד

כמה , די לנו די, שי� אנו מהשווער רח� עלינוומבק, א� אותנו עזב לאנחות הרחמנות היא עלינו
אתה היית גדול הדור ורועה צא� , אוי חוס ורח� עלינו, שלוחי� כבר עלו למעלה ועדיי� לא נושענו

אנו מבקשי� ממ� היית שליח , ולא הסתכלת על כלו�, ומסרת עצמ� למע� הכלל, נאמ� לעדתו
אל תת� , שיו אנו מבקשי� תבקע מחיצותועכ, וברור שבתפילת� כא� בקעת רקיעי�, ציבור קבוע

�, אוי כמה צריכי� ישועות אוי כמה צריכי� רפואות, גענוג ע� הצרות, כשל כוח הסבל, דמי ל
מ מ מ מ """"ט מוהרמט מוהרמט מוהרמט מוהרמ""""ק מר� רבינו הקוהק מר� רבינו הקוהק מר� רבינו הקוהק מר� רבינו הקוה""""הרההרההרההרהז "אא, כי כל לבב דוי וכל ראש לחלי, תסמרנה שערות ראש

עיני לאה היו , ואר ויפת מראהא אמר על הכתוב ועיני לאה רכות ורחל היתה יפת ת"זיע מלעלובמלעלובמלעלובמלעלוב
כי רצתה להשאיר את , א� רחל לא הוזילה דמעות עתה, רכות מרוב דמעות על גאולת� של ישראל

�ה ושבו "עד שהבטיח לה הקב, ק ורחל מבכה על בניה"בזמ� חורב� ביהמ, דמעותיה לעת הצור
�פע� לא ניצל  וא!, ל לא השתמש מעול� ע� הכוחות העצומי� שלו"השווער זצ, בני� לגבול

ובוודאי שבכוח התורה שלו יעורר , אבל עכשיו הגיע הזמ� לנצל את כל הכוחות, הכוחות האלו
וכל אחד יוושע במה , ונראה אי� השליח עושה שליחותו, בשמי� שנזכה לישועות תיכ! ומיד

�        . שצרי
� ועל כל פני, השתדלנו לעשות מה שהיה אפשר לעשות, ל"מבקש מחילה מהשווער זצואני ואני ואני ואני 

א� בכל אופ� במש� כל הזמ� שהיינו אתו אולי , חשבנו שאנו משתדלי� לעשות כל מה שאפשר
ואי� צרי� , כי לא היה נפגע, וא! כי ידענו כי אי� מקו� לבקשת מחילה ממנו, חלילה פגענו בכבודו
בכל זאת אני מבקש , לא הרגיש שמישהו פגע בו, אלא שג� לא היה נפגע, לומר שלא היה פוגע

אוי אוי , ועתה כשעולה לשמי�, שימחול לי ולמשפחתי א� היה איזה פגיעה בכבוד תורתו מחילה
ובמקו� קדוש הזה , ט"שתבלח א"בקש רחמי� על הרבנית הצדקנית תליט, תרבה בבקשה, אוי

ויכולי� לומר עליה כמו שאמר רבי , ד יוכיחו את הכוחות שהשקיעה במקו� הזה"אשר כותלי ביהמ
איפה מוצאי� , ל שלה של אותה צדיקת הכל לקחה על עצמה ועל כתפיההכ, עקיבא שלה היא

ובאתנויי גברייהו בי  ,נשי� במאי זכיי� .).).).)ברכות יזברכות יזברכות יזברכות יז((((ל "אשה כזאת אשר קיימה במלואה מה שאמרו חז
וכולה מסורה , ולא היה לא לילה ולא יו� לא גו! ולא נפש ,ונטרי� לגברייהו עד דאתו מבי רבנ�, רבנ�

וכדרכ� של הצדיקי� תמיד צועקת , שיוכל לעסוק בתורה בהרחבת הדעת למע� בעלה הגדול
ובודאי שזכותה רב , מחובתה א� אנו יודעי� שעשתה למעלה, בשברו� לבה שלא יצאה ידי חובתה

  .למאד
ה שנזכה מה כא� עומד ומשמש א! ש� עומד ומשמש ונזכה לכל הברכות והישועות "הקב יעזוריעזוריעזוריעזור

  .אלוקי� דמעה מעל כל פני� אמ� ואמ�' וב מה שכתוב ומחה הויקיי� בקר, והרפואות והצלחות
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        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש        מילי דהספידאמילי דהספידאמילי דהספידאמילי דהספידאמילי דהספידאמילי דהספידאמילי דהספידאמילי דהספידא        --------תתתתתתתת""""""""דדדדדדדד
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שהוא מדה כנגד מדה שא הצרה חשובה לנו כחלו ממילא א� , י חלומות"ע' נושעי אפי

  .י חלו ובזה לבד כבר צדיק ונושע"ה לו עישועתו מספיק
ו "א נראי צרות כחלו רע ח' שהוא ג ללמד ולרמז שאי� ייאוש בעול כלל שאפיוממילא 

שנראה ' ואפי, מ אי� שלא יהיה אי� ייאוש"כ מ"י חלו א"הרי לעומת זה א� יכולי להיוושע ע
ז לא להתייאש לעול "מזה עכ שאי� כא� סיכויי ישועה ולא מיניה ולא מקצתיה שייצא משהו

י עני� שלא נראה "ע' ולא ליפול לייאוש ותמיד יכולי להיוושע בישועה שלימה ובניקל אפי
והעיקר להתחזק בשמחה אמונה וביטחו� וממילא יכולי גיכער , ל"וכחלו בעלמא וכנ

  .להיוושע בכל הענייני בכלל ובפרט
שזה היה עונש על שיוס� הצדיק סמ� עליו  ובפשטות כתוב וישכחהו' נחזור לעני� שכושוב 
קשה שהרי זה היה עני� של השתדלות מה שעשה יוס� הצדיק וכמו שידוע על ' ולכאו

כ מה היה החסרו� שנצטר� להישאר "וא, השתדלנות שכ� עשו בכל דור ודור אצל המלכות
פ "ויל) ו�'סי� 'אד 'עטי 'ש'פת "ר(ס "פשעא' ובתורה אי, שני בבית הסוהר' ז עוד ב"עבו

ע עושה הכל בי� כשהאד לא משתדל ובי� כשהאד עושה השתדלות ג "שהנה באמת הרבש
ת שהאד יעשה איזה "ז רוצה השי"ש ועכ"אז האד לא מועיל כלו והכל מעשה אלוקינו ית

ת רוצה שהכל יהיה מכוסה לכתחילה בדר� הטבע לכ� יש את עני� "השתדלות משו שהשי
אמנ זה הכל אצל , י דר� הטבע"י להדיא את הנס ונראה כישועה עפההשתדלות שאז לא רוא

ל אלא "כ זה ההשתדלות אצל יוס� והצדיקי אי� דומה להנ"פשוטי עמ� ישראל משא
�ולכ� אצלה אי� , השתדלות הוא עני� שונה שה מלאי מדריגות ע קדושה אמונה וביטחו

כ אי� מה להסתיר אבל "בע הוא נס ואההשתדלות עבור להסתיר הנס כי אצלה ברור שא� הט
ת רוצה שא� האד יעשה מצידו איזה פעולת השתדלות ואז "אצל ההשתדלות משו שהשי

י מעשיו ולא רק "י איזה יגיעה ולא מ� ההפקר ויבא ג ע"ת ישלי וימלא לו חפצו ויבוא ע"השי
תחול עליו כ וברכתי� בכל אשר תעשה שצרי� איזה פעולה מהאד ש"י שמי מעי� מש"ע
צ פעולה גדולה שתסתיר "כ אצלה א"א, ד"י השתדלות ראויי לס"ל שע"ז הכא וכנ"ד ומעי"ס

משהו ' כ מספיק אפי"ט אלא מספיק משהו שעשה מצידו וא"הנס ותלבש כל הפעולה בדה
ולכ� על זה דקדקו ע יוס� הצדיק שעשה , שבמשהו שיהיה התחלה לסייעתא שתבוא משמיא

  .  י אצלה עני� ההשתדלות שונהמעט יותר מהנצר� כ
שכשהיה צרי� כס� לדבר מה פנה לעבר החלו� ושהה ש כמה  'ט הק"ממר" הבעשוכמסופר 

א הספיק "ת הכס� שהיה צרי� כי הוא זיע"שתיכ� שלח לו השי' רגעי ותיכ� חזר לעבודתו הק
קליינע  ח ההשתדלות כי אצל אלו הצדיקי מספיק לה ואצלה רק"וע זה יצא יד, לו זה

ולכ� אצל יוס� צדיקא קדישא שהיה בעל אמונה וביטחו� ממילא היה , השתדלות ורק משהו
דר� משל שהיה צרי� רק ללוות את שר , דקותדיגע טעות שעשה השתדלות גדולה מדי

ולכ� אצל יוס� הצדיק לפי בחינתו ההשתדלות המדי גדולה , המשקי עד לדלת ולא יותר
כי הוא היה צרי� , וישכחהות לכ� קיבל והגיע עליו העונש של שעשה זה לא היה צרי� לעשו

  .לעשות רק השתדלות קטנה מאוד
בא חבקוק והעמיד� על אחת כי א יש אמונה  )חבקוק(כ "הוא אמונה וביטחו� כמשוהעיקר 

חובת ק "כמו שמסביר בספה, וביטחו� אז אי� דבר שיכול להזיז האד מאמונתו ואז יש לו הכל
יש לו ביטחו� הוא הרבה יותר עשיר מהעשירי הגדולי שמתעסקי בכס� שמי ש הלבבות

כ "וזהב כי ה רק א יש לה את הכלי לציד יכולי להיות עשירי ולעשות עסקי משא
  .בעל הביטחו� סחורתו תמיד עמו ויכול תמיד להיוושע בכל הישועות

, י"מרח ישמור עלי ועכע ירח ה"ת ולא ירמה א"צריכי לאחוז שבאמת יבטח בהשיובזה 
שהיה פע עסוק בסודות התורה והוקשה לו ' ט הק"מר" הבעשמספרי על ההייליגע זיסע 

משהו והוכרח להוריד את שר התורה כדי שיוכל להבי� את הסודות הגדולי מה שאי� לנו 
וא המלכות , השגה א� בטעות ירד שר של אש ונהיה אש גדולה במקו הזה שיצא מש

והנה זה וודאי מוב� שכל מה , עת מזה ותופסת זאת היה יכול להיות מזה פיקוח נפש לוהיתה יוד
עבר את נהר הדנייסטר וניצל ' נ לכ� ע ש ה"שעשה היה הכל תורת אמת שמשו שהיה פיקו

לעבור את הנהר ולא יכל ' י סוד ש ה"כ היה לבו נוקפו על שנאל� לעשות כ� וע"מהמלכות ואח
 �י אמונה פשוטה "כ את הנהר ע"לעבור כמו, ע תשובת המשקל"קיבל עלהרגיע עצמו ולכ

י הגארטעל הארו� הפטשיילע שנראתה "ועשה זה ע' ת וללא כל השתמשות בשמות הק"בהשי
ג המי העמוקי וכ� עבר כתשובת המשקל את כל הנהר הנורא הזה ללא "כמפה שפרסה ע

אלא בכוח ' ר בלא אניה וכדווכ� עב, שו שמות קדושי אלא בכוח אמונה פשוטה בלבד
�שבזה תלוי הכל וזה כולל הכל שכמה שיותר , "וכל מצוותי� אמונה"' זהו שכ, אמונה וביטחו

האמונה איתנה כ� כל הרוחניות יותר חזקה ואיתנה ונהיי נושעי מיט אלע ישועות ברוחניות 
וצרי� אמונה , "נהוחסד יסובב' הבוטח בה"ואז " ובמשה עבדו' ויאמינו בה"כ "וכמש, וגשמיות

שהוא " וג ב� יאמינו לעול"שלימה ופשוטה במשה רבינו וכל הזיסע הייליגע צדיקי אמת 
  .ע אליי�"זהו קאי על הבוכ, "בטחו� בשלימות"ו, מרומז על כל הצדיקי אמת

כדפירשו  כי בחנוכה יכולי� להיוושע בהכלת כל הישועות "שנפעל אלעס גוט וית� השיר "יה
 נר חנוכה מצוה להניחה למטה מעשרה טפחי� )ו"א ה"ח תרע"ע או"שו(ל "רזצדיקי מה שא

ו ויכולי לזכות לאור התורה ואור "במקומות נמוכי או קשי ח' שזכותה מאיר ומושיע אפי
וחנוכה הוא ש "והוא זמ� תשובה מיוחד להתקרב לאבשב" נר מצוה ותורה אור"ש "המצוות כמ

וית� לנו אמונה ' ר שנזכה להתחזק באמונה פשוטה בה"הי, מזמני העת רצו" הגדולי� ביותר
ע די הייליגע זיסע באשעפער אי� לנו מל� אלא אתה אליי� "פשוטה ובטחו� בשלימות ובבוכ

, ג"ואז יכולי להיוושע בכל הברכות ברו, חסד יסובבנו' והבוטח בה, אוי� אייביג ואי� עוד מלבדו
ה וכל הצדיקי אמת וביטחו� בשלימות הוא "ת ובמשה רבע"אמונה שלימה ופשוטה ג בהשי

  .ל"ע כנ"רק בבוכ
' ה, ת"ל כמה שיותר חזקה השמחה כ� יותר מתחזקת האמונה והביטחו� בהשי"טובה קמועצה 

ש והכל צרי� "או� שטייגע� בנר מצוה ותורה אור מיט יר, ירח שנשוב בתשובה באמת מאהבה
וית� לכולנו שמירה , חה בואו לפניו ברננהבשמ' עבדו את ה, להיות בשמחה ובטוב לבב מרוב כל

 �עליונה בכל מקו הנה לא ינו ולא ייש� שומר ישראל וישמח את כל ישראל בכל מקו וית
חיי בני מזוני רויחי פרנסה , ר תורה וגדולה במקו אחד"לכולנו רפואות ישועות ברכות בגו

 'ד' המש� בעמ
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  'שדי חמד'ע בעל ה"קיהו מדיני זיק רבי חיי� חז"הגה
   )ה"תרס( כסלו ד"כ יומא דהילולא

 מתולדותיו
ב לאביו "רבי חיים חזקיה מדיני נולד בירושלים בשנת תקצהגאון 

שלוחא (ר "דרשן ושד, שהיה תלמיד חכם, רבי רפאל אליהו מדיני

ובסיבת חולי  .של הכוללים בירושלים )בעיקר לאסיפת כספים. דרבנן
וד ע, כמובא בהמשך עקב מעשה שהיה הוסיפו לו את השם חיים

בהתמדתו , בשחר טל ילדותו הצטיין בכשרונותיו הנשגבים
בילדותו יצק מים על יד חכמים , הגדולה ובבקיאותו הנפלאה

 ,מעייניו היו תמיד בלימודיו ובספריו  כל ,ורבנים מפורסמים
לבד שהיה . וישם לילות כימים לשקוד על דלתי התורה והעבודה

ס ופוסקים "וימלא כרסו בש, ם פרטיים בתורהנותן שיעורי
לחתונתו . ראשונים ואחרונים וגם מחכמת הנסתר לא הניח ידו

הגיעו  18 ק שהתקיימה בחודש אלול בהגיעו לגיל"בירושלים עיה
  .של ארץ ישראל כפי שהעיד בעצמו כל גדולי הדור

מאחיו רבי שמואל , את חינוכו התורני קיבל הרב מדיני מאביו
רבי  -ומרבניה הגדולים של ירושלים באותה התקופה  ,מדיני

  .רבי יוסף ניסים בורלא ואחרים, יצחק קובו

כשהוא סמוך , לאחר נישואיו המשיך הרב מדיני לעסוק בתורה
נפטר , בהיותו בגיל עשרים ואחת, ג"בשנת תרי. על שולחן אביו

משענתו הכלכלית נשברה . אביו בבגדאד בעת שליחותו שם
בירת האימפריה , נשלח הרב מדיני לקושטא ובלית ברירה

כדי להסתייע בקרובי משפחתו  ,מאנית ומקום תורה חשוב'העות
 .שם-שדרו

, לאחר שהות קצרה באיזמיר השתקע הרב מדיני באיסטנבול
שימש כדיין , ובשלוש עשרה השנים הבאות עסק בהוראה

ביקורו של יהודי עשיר מחצי האי קרים . ונתפרסם כתלמיד חכם
מדיני הוזמן לשמש כרבה של  הרב -א לתפנית במהלך חייו הבי

  .באזאר-קאראסו-קהילת

הקהילה היהודית בקאראסו באזאר הייתה הגדולה ביותר בצי 
ועם הזמן נעשה הרב , שהיה בשליטה רוסית צארית, האי קרים

מצבה . ביותר באזור מפורסמת ומקובלתמדיני לדמות הרבנית ה
י רע שעה שהרב מדיני בא לתחומה הרוחני של קהילה זו היה בכ

במשך למעלה משלושים שנות . והוא עמד על כך מיד עם בואו
, פעילותו בקהילה זו הוא עסק בתיקון מצבה הרוחני והמוסרי

כמו . בביטול מנהגים חסרי יסוד הלכתי ובקרובם למנהג ספרד
שהפכה למוסד חינוכי רחב , כן ייסד הרב מדיני ישיבה בעיר

  .מימדים

שכמה מהם , בכתיבת חיבוריו ההלכתייםרבינו ו הפנוי עסק בזמנ
רבי רפאל , רבי ניסים צאחציר -הרב מדיני ותלמידיו . נדפסו

לבוק ורבי אברהם ניסים אשכנזי עסקו גם בתרגום של ספרי דת 
 .רהמקומית ובהוצאתם לאו" תאתארית"וחינוך לשפה ה

 לו שנות חייםיוסיפו 
עננה . ואבים ברחובות העירקרים התהלכו מודאגים וכיהודי 

כבדה כסתה את פניהם וכל המביט יבחין כי דאגה עמוקה 
, רבי חזקיהו מדיני חלה במחלת עינים קשה, רבם הנערץ. בלבם

רופאים . ומדי יום מחמיר המצב ואין מוצא מרפא ומזור למחלתו
ניסו לייעץ , כולם בדקו. מקרוב ומרחוק, מומחים הוזמנו לביתו

בני ביתו ומקורביו של . אך מזור ומרפא אין ולמצוא פתרונות
רבי חזקיה לא חסכו במאמצים והזמינו אף את המומחים 

גם הרופא הדגול . אך כל הנסיונות היו לשוא, הגדולים ביותר
אינני יהודי : "ביותר בשטח רפואי זה הניד את ראשו בצער ואמר

של  אך יודע אני ורואה מתואר פניו, ואיני מבין בטיבם של רבנים
עז היה חפצי , ואישיות מופלאה, החולה כי אדם מיוחד הוא

ראו יהודי קרים כי אין ". אך איני רואה כל דרך לכך, לרפאו
בכוחו של בשר ודם להביא מזור ותרופה ועל כן פנו לתרופה 

התאספו . אל סידור התפילה -היהודית העתיקה מדורי דורות 
שפכו את צקון יהודי קרים מגדול ועד קטן בבתי הכנסיות ו

כאשר . לחשם לבורא עולם כי ישלח רפואה שלמה לרבם הנערץ
לערוך שינוי שם ואולי , החמיר המצב הוחלט לנקוט בצעד נוסף

ומני אז נקרא , הוסף לשמו" חיים"השם . כך תקרע רוע הגזרה

, שערי שמים אכן נפתחו. רבי חיים חזקיהו מדיני
 ,ויום לאחר שנוי השם חל שפור מפתיע במצב

עד ששב , מיום ליום התחזק רבי חיים חזקיה
לאיתנו ורק חולשה בעיניו נותרה מאותם ימים 

נותר והפך לחלק משמו של " חיים"השם . קשים
חיים  –ם "ובמשך השנים כונה החח, רבי חזקיה

כאשר הבריא והמחלה נעלמה החל . חזקיהו מדיני
ספרי : כתיבת יצירתו הגדולהרבי חיים חזקיהו ב

 .חמד-שדי"ה

 נפטר בנו יחידו ח"שנת התרכ שנה לאחר בואו
שלוש בנותיו . "אור לי"ולזכרו חיבר את הספר 

, נישאו לבעלי מלאכה מקומיים שהיו מתלמידיו
  .השני חייט והשלישי עושה כובעים, האחד סנדלר

עלה , בהיותו בגיל שלושים ושמונה, ל"בשנת תר
ושב לקרים , הרב מדיני לארץ ישראל לרגל

בעיקר , כשהוא מסתייע רבות, עילותולהמשיך בפ
  .בגבירים ממשפחת פסח, מהבחינה הכלכלית

        בגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיא
 

  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

 )ה"תקל(משנת חכמי ' ב בער ר דב"ב מקרעמני� רבי פייבוש –

יושר דברי אמת ' בארז ב'מז הלר ר אהר� משה הלוי" פייבוש ברבי משול
  )ה"תקנ(

  )ג"תקפ(פ מקארי� "ר' תל –ר שמואל "ל מבאלטא ב"רבי בנימי� זאב וואל� סג
 )ח"תקצ(דברי צדיקי ' רבי דב בער מאושפיצי� ב

  )ב"תרנ(ח "ר ישראל מאיר הח"רבי אברה ב
  )ג"תרנ(י ברו� אמר' ר מנח מנדל מויזני� ב"ב האגר רבי ברו�

  )ב"תשמ( "י-ר דוד טברסקי מרחמסטריוקא"רבי יוחנ� ב
  )ד"אלפי� שי' ב(ה "שמעו� ב� יעקב אע –

�  )ז"תשט( סטאלי�ר ישראל מ"לי� בקארמ פערלוב רבי יוחנ
  )א"תשכ(ר יהודה לייב "רבי צבי פסח פראנק ב

נשטאדט ר צבי מאלטענקו"י ועוד ב"הנוב' ד וורבוי תל"רבי יעקב קאפל חרי� אב
  )ו"תקצ(

  )ד"תרפ(תפארת יוס�  -ד מאטערסדור�"ר בצלאל פרסבורג אב"רבי יוס� ב
  )ד"תרכ(אילה שלוחה  -ר יחזקאל שרגא משינאווא"רבי נפתלי הלברשטא ב

  )ו"תרט(מקור מי חיי  –ר חיי פאדווא מבריסק "רבי יעקב מאיר ב

  )ו"שמ, ה(' ה ימעש' ר אליה אשכנזי ב"עזר בירבי אל –
  )ד"תקי(מעשה רוקח ' בר אלעזר "זלאטשוב בק זבאריש ו"משה רוקח אבד רבי

  )ו"תקס(הרב ייבי  -ר יעקב יוס�"רבי פינחס מאוסטראה ב
  )ב"תרכ(ני� 'ר משה אליקי בריעה מקוז"רבי אלעזר ב

  )צ"תר(כנסת יחזקאל מדעש ' ר משה פאנעט ב"רבי יחזקאל ב
 )ז"תשנ(בי� ר אריה יודל"מגיד המישרי רבי שבתי בנימי� ב

  )ח"תשנ(ר יצחק הכה� שבדרו� "מגיד המישרי רבי שלו מרדכי ב
 �  )ח"תשנ(רבי חיי כסאר זק� רבני תימ

  )ז"תשכ(י מקוזני� "ר ישראל חת� ר"ינסק ב'רבי אברה אלימל� שפירא מגרודז –
  )ז"תרכ(מ מפרמישלא� "חת� ר –ר משה "רבי יחיאל מיכל מגלינא ב

  )ד"תרס(ש על מדעיח מנדר מנ"ב פאנעט רבי משה -
  )ה"תרס(בעל שדי חמד , ר רפאל מדיני"רבי חיי חזקיהו ב

  )ב"תרל( ועוד\מנחת עני\בכורי יעקב\ערו� לנר' ר אהר� עטלינגר ב"ב יוקל רבי יעקב –
  )ס"תק(שבט מישראל  - המגיד מקרעמני� -ר צבי הירש"רבי יעקב ישראל ב

  )ט"תשנ(ר דוד מרדכי "רבי יוחנ� מטאלנא ב
  )ב"תרצ(ני� '� מויזור בר"טל חיי ב' בי חיי מאנטיניא בר
  )ח"תתקנ, ד(מפושקיירא " השגות"ד בעל ה"ר דוד הראב"רבינו אברה ב –

   -ד פליסקוב"רבי אברה אב )ד"תרכ(ני� 'ר משה אליקי בריעה מקוז"רבי אלעזר ב
  )א"תרל(תלמיד הערבי נחל ומראשי החסידות בטבריה 

 

  
  כסלו' כ ק"שביו� 
  
  
  
  
  
  
  
 א כסלו"כ 'א יו�

  

  
  ב כסלו"כ' ביו� 

  

  

  

  

  

  

  

  כסלו ג"כ' גיו� 

  
  ד כסלו"כ' דיו� 

  

  ה כסלו"כ' היו� 

  

  

  

  ו כסלו"כ' ויו� 

 

, נידח ככל שיהיה, מיקומו של חצי האי קרים
בעיר אודסה שהייתה . היה בעל חשיבות רבה

ישבו עשרות , סמוכה לה מבחינה גיאוגראפית
 קלוקל והיא הייתה מרכז תרבות, אלפי יהודים

, ההשכלה ובה נשבו רוחות, ראשון במעלה
 'ד' המש� בעמהגיעה השפעתן של אותן רוחות , מטבע הדברים

ע� חתנו  א"זיע מ"מר" מוהרמ
צ  רבי חיי� אליעזר הורונציק "הגה

 

והיה עליו להתמודד עם , מדיני רבינוחדשות אל היהודים שישבו בתחומו של 
   .תוצאותיהן

. ט החליט לפרוש מכהונתו ולעלות לארץ ישראל"תרנ'בשנת ה, לאחר כשנתיים
ון זקני ולמרות רצ, ולהשלים את ספרו, חפץ היה לשבת כאחד מן העם בירושלים

מהרבנות ולהמשיך לחיות " להמלט"הצליח , "ראשון לציון"ירושלים למנותו ל
, רחמים יוסף פראנקו ירבגאון אמנם משנפטר רבה של חברון ה. בדרכו הצנועה

הוא יסד שם את . נענה לבקשת רבניה וקבל את משרת הרבנות של העיר
ללימוד התורה של ופעל נמרצות בכל הקשור , )של היום" בית רומנו"ב(ישיבתו 

וידוע היה במעשי , "הגאון"בפי אנשי חברון כונה בשם . תינוקות בית רבן
כך למשל , תמיד עשה הכל על מנת שלא יטרחו בגללו. הצדקה הגדולים שלו

די ויה, על מנת שלא יקומו לכבודו" ברוך שאמר"נהג להיכנס לתפילה תמיד ב
מנו באותה העת כאלף וחמש  )רובםד ב"שהיו חסידי חב -ואשכנזים , ספרדים(חברון 

רבה האשכנזי של חברון באותה ( שמעון מנשה חייקין' ר הגאון יחד עם .מאות נפש

  .ערך מדי לילה תיקון חצות במערת המכפלה, )עת
כמו כן הוא . הקדיש רבות מזמנו להסדרת ענייני החינוך התורני בעיר זו רבינו

ישיבה זו . ככולם מכספו הואייסד בחברון ישיבה שהוצאותיה מומנו רובם 
ובה הורה תורה , המפורסם והידועעל שם חיבורו , "שדי חמד"כונתה בשם 

  .והלכה בקביעות

שיהווה , ד היה הרב מדיני מעורב בפרשת ניסיון הקמת בית ספר"תרסבשנת 
באותה העת היה הרב . וסייע בהשגת פשרה, תחליף פשרני לתלמוד תורה בעיר

ד לחודש כסלו שנת "נפטר בגיל שבעים ושלוש ביום כ מדיני כבר חולה והוא
  .ה"תרס

חיבור זה ". שדי חמד"הרב מדיני התפרסם בכל תפוצות ישראל בזכות חיבורו 
כאשר בכל ערך מביא , משמש כעין אינצקלופדיה על מאות ערכים מהתלמוד

סדרת הספרים המגלים בקיאות כה . הוא עשרות חקירות ומחלוקות מהאחרונים
קשה להאמין שעבודת הכתיבה    מעוררים התפעלות על המחבר עד כי, המדהימ

כח  -אך כח שקידתו ובנוסף לכך . והליקוט נעשו ללא שום אמצעים טכנולוגיים
  .זכרונו יכלו לו והם שעמדו לו להצלחתו

אך , הרב מדיני העיד על עצמו כי הוא נולד ללא כישרונות מיוחדיםרבינו 
: אחרת' גירס, יו אוצרות החכמה בגין מעשה שהיהבסייעתא דשמיא נפתחו לפנ

התפשטו כל כך ' שדי חמד'מביא ששאלו לרבינו באיזו זכות הוא תולה שספריו 
 :סיפר רבינו וכה, אשרי מי שחושדים בו ואין בו :על כך ענה, ברחבי תבל

מגיע בבוקר , הוא היה שקדן עצום. שבהיותו אברך צעיר למד בכולל בבוכרה
לכן העשיר שהחזיק את . ולם וחוזר בלילה מאוחר אחרי כולםמוקדם לפני כ

תלמיד אחר קינא בו ובחכמתו וארגן לו . קירב אותו במיוחד, הכולל בתוך ביתו
הוא שילם כסף לאשה המנקה שהיתה באה מוקדם כאשר . עלילת אשת פוטיפר

צעקה על  ואכן היא ,אותו אשיםכדי שת, למד בבית המדרש" שדי חמד"רק ה
והחל אף הוא לצעוק שחייבים לזרוק מבית  ,איש המזימות חיכה שם ,רבינו

כולם התנפלו עליו , הגיע העשיר, קמה מהומה רבתי. כזהש רע המדרש אברך
, בקיא בהוויות העולם הזה ופיקח מאוד, עשירה, בדרישה לסלק אותו אברך

אך , שם המשיכה ההמולה. וביקש מהם להיכנס לבית המדרש, השתיק את כולם
שעה הגביר  חצי, אלא שתק והמשיך בלימודו, לא הוציא הגה מפיו" שדי חמד"ה

מי שיפתח ! אדם זה קדוש הוא: "ואז דפק על שולחן והכריז, "שדי חמד"התבונן ב
על אתר הוא פיטר את ". מסולק מן הכולל, פיו עליו ויאמר מילה אחת נגדו

ובכל זאת ספק , כי אותו גביר היה גם צדיק וגם פיקח, כולם שתקו, המנקה
בחושבם שסוף סוף אין שום הוכחה לטובת , המשיך לקנן בלבם של אנשים רבים

וסיפרה , בבכי" שדי חמד"אלא שלאחר זמן מה באה המנקה אל ה, "שדי חמד"ה
לכן ברצונה להתוודות , לו שהכסף שקיבלה כבר נגמר ועתה נותרה בלי פרנסה

אך . וף תצא האמת לאורהשדי חמד שמח מאד שסוף ס. ברבים ולספר את הכל
כבודי . אני ארוויח וריבונו של עולם יפסיד ,מי ירוויח מזה: "מהר מאוד חשב

אמנם אברך שנטפל למנקה הוא דבר . יוחזר על כנו אך חילול השם נורא ייגרם
אך לומד תורה שמעליל יש מאין עלילת אשת פוטיפר הוא חילול השם , חמור

לכן אמר למנקה לשתוק והוא , םכבוד שמי צא מזהילא י. לאין ערוך יותר גדול
ששמחה  –הוא ניגש לעשיר ושכנעו לקבל את המשרתת בחזרה . יטפל בעניין

אחרי כמה ימים ונקבר עם  מתהוא , ובאשר לאיש המעליל. מאוד על הבשורה
שראשו נפתח  חש לפתע, יצא מבית העשיר" שדי חמד"אלא שכאשר ה. סודו

על כן האירו לו מאותו יום לחדש בתורה , הושהוא מקבל את כל התורה במתנ
ו החל להעלות את חידושי, ביתר שאת    .ורסמהתפ" שדה חמד"ו על הכתב וספרי

, "חפץ חיים"בעל ה, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין ק"הגה כי, מעניין לציין

 רבינו השדי חמד וציונו הקדוש
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  057-796-2493: להארות הערות וכל עני" נית" לשלוח לפקס המערכת

  .'� אות� את בניכ� לדבר ב� בשבת� בבית� וגוולמדת
שהתורה מלמדת , בדר� מוסר לעני� חינו� הבני פ"יל

שזה נוהג , אותנו בזה על התמדת החיוב של חינו� הבני
, בשבת� בבית� ובלכת� בדר� ובשכב� ובקומ�, בכל עת

בכל , האדכי דבר זה צרי� להיות בראש מחשבותיו של 
  .אשר יפנה ויעשה

, עיקר חינו� הבני� היא התנהגות ההורי� בעצמ�כי ועוד 
זאת , שמה שה רואי באבותיה, כי כ� טבע הילדי

וכאשר אב , ובלב שואפי להיות כמות, נחקק בליב
והוא , או להתפלל כראוי, מחנ� את בנו ללמוד תורה

, ותבשיחות בטיל, ו מבטל את זמנו לריק"בעצמו ח
ובבואו לבית המדרש הוא מחלל את הקודש בשיחות 

, ואת בנו יצווה להתפלל, ק וכיוצא בזה'בפוליטי, מריעי
ולא יוכל להשפיע , הרי דבריו נראי לשחוק בעיני בנו

ולמדת� אות� את ולזאת אמרה תורה , עליו מאומה
ולימוד זה יהא בשבת� בבית� ובלכת� , לדבר ב בניכ�

תדע , בכל התנהגות�, כלומר, �בדר� ובשכב� ובקומ
, וכפי שאתה מתנהג בכל דבר, שכל מה שאתה עושה

  .הנה בזה אתה מלמד ג את בנ� שיעשה כמו�
שלא תחנ� את בנ� רק , רמז בזה לדרכי החינו�ועוד 

דאז רק כשתהיה נוכח , בהטלת מורא� ופחד� עליה
אבל כאשר לא תהיה בבית , לפניה ילמדו או יתפללו

אלא עיקר , יעזבו את תורת, רא� עליהולא יהא מו
החינו� צרי� להיות להשריש בלב אהבת תורה ויראת 

שה מעצמ יחפצו ויתחשקו בעסק התורה , שמי
  .והתנהגות הראויה ביראת הש

ולמדת אות את בניכ לדבר ב ויתעסקו בתורה וזהו 
וג , כשאתה נוכח עמה, ה� בשבת� בבית�, בכל עת

ג אז , כשאי� מורא� עליה', שכב� וגובלכת� בדר� וב
מרוב אהבת הש ותורתו אשר נטעת , יתעסקו בתורה

ר(. בלב   )ע"ק מסקולע" זי"הרה -נוע� אליעז
  

  )ג(ומעלת הזוכה לבני� כשרי� בני�  –צדיקי� ליקוטי� מ
 * כ� זה תמיד האב מצטער בצער בניו ואי� הבני מצטערי

ואי� אנו מצטערי בצערו ה מצטער בצערינו "הקב, בצער אביה
א "הגר(. בקילקול הבני יענשו אב וא למאוד*  )השר� מקוצק(

י הציפיה של אב וא לקיי מצות מילה נעשית "ע*  )מוילנא' הק
ק רבי יהושע "הרה(. ההכנה להכנסת הוולד לאמונה השלימה

  .)מבעלזא
ה בניקוד "שהיה מכוו� את הש הוי' ק על גדול א"בספה' אי* 

, וזהו שורש להמשכת השפעות, "ונהר היוצא מעד�"סוק של הפ
דכוונת הש בצירו� שמות אחרי מסוגל להמשי� ' וביותר אי

מיו שרימה . * )ק רבי שלו� מבעלזא"הרה(. על עצמו בני זכרי
. ה שו צדיק לא יוכל לראות בבנו דבר רע"עשו את יצחק אע

  .)א"זיע' ט הק"מר" הבעש(
אביו אפילו הוא חרש ושוטה יורש פי  כל בכור חביב בעיני* 

כאשר מכה את בנו לא יכהו על . * )א סבע"הקדמו" ר(. שניי
וכאשר . )מוילנא' א הק"הגר(. ההווה אלא להצילו מהעתיד שלו

לא יכהו בעת ההיא אלא א יוכל , רואה שחמתו על בנו גדולה
  .)ל"א מוילנא הנ"הגר(בכעס הפני ולא כעס הלב 

יותר ממה שהב� מסור לאביו והטע שתכונה  האב מסור לבנו* 
זו מורשת מאד הראשו� שהורישה לילדיו בעוד שמסירות לאב 

המונע עצמו מלהכות את בנו . * )ק מאוסטרובצא"הרה(לא ידע 
, ומחפה עליו על דברי שראוי להכות עליה הרי זה שונא בנו

   .)ע"מוילנא זי' א הק"הגר(. וסופו כי ייצא לתרבות רעה
 

�  חינו� הבני�חינו� הבני
 ועובדות הדרכות הנהגות, אמרות צדיקי�

  )טז( בעני" חינו� הבני�

        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש
        ''''בבבב' ' ' ' המש� מעמהמש� מעמהמש� מעמהמש� מעמ

        ))))אאאא((((שולח
 השבת כיצד שולח
 השבת כיצד שולח
 השבת כיצד שולח
 השבת כיצד         
א� ראית : .).).).)תענית חתענית חתענית חתענית ח((((אמרו ל ל ל ל """"חזחזחזחז

תלמיד שאי
 משנתו סדורה לפניו 
        .מ
 שאי
 רבו מסביר לו פני�סי

י "ההכנה דרבה לשבת קודש ע    אחריאחריאחריאחרי
וכל , ההורי� ובפרט מאבא המשפיע

ה הגיע בשעה טובה "כולו באושר שב
ה הגיעה האורח "שבת מלכתא ב
החג לע� מדושני  –החשוב השבת 

בסבר פניו שלו הקור
 כבר , עונג
ק כדברי בעל "משפיע על השב

מה לומר שאינו דו" ))))ויקהלויקהלויקהלויקהל((((הטורי� 
, "קירו
 פני� של שבת לשאר הימי�

        .פני� מאירות פני� של עוז וחדוה
מביא  ))))ויגשויגשויגשויגש(((( ליקוטי אמרי חיי�ליקוטי אמרי חיי�ליקוטי אמרי חיי�ליקוטי אמרי חיי�    בספרבספרבספרבספר

ע צוה לאחד "זי מ מקוברי
מ מקוברי
מ מקוברי
מ מקוברי
""""ק רק רק רק ר""""הרההרההרההרהש
מחסידיו קוד� חג הסוכות לנסוע 

והסביר העני
 כי בחג הסוכות , לביתו
נקבל אורחי� חשובי� את 

וכאשר יראו אות" ע� ', אושפיזי
'ה
עצבות ומרה שחורה של"  פני� של

        .ל"עכ, לא ירצו לישב אצלי בסוכתי
 
הסובבי� בשולח
 שבת לא יכולי� וכ
 וכ
 וכ
 וכ

לישב כשממקו� המשפיע יושב לו 
כי זה . ק"ש ודו"האב בעצבות ומר

כלל גדול בחינו" שמחה מולידה 
' פי, ל"עצבות מוליד עצבות ר, שמחה

כשאתה בשמחה הרי אתה משפיע 
בכיתה וכ
 המחנ" , שמחה על כול�

, כ משרה שמחה"א� הוא שמח הוא ג
זה השולח
 אשר לפני "וצרי" להיות 

        ".'ה
שזכיתי פע� בסעודת עתיקא זוכרני זוכרני זוכרני זוכרני 

קדישא דצפרא דשבתא להיות אצל 
ר מסקולע
 ר מסקולע
 ר מסקולע
 ר מסקולע
 """"צ אדמוצ אדמוצ אדמוצ אדמו""""ק הרהק הרהק הרהק הרה""""ככככ

כשהתארח אצל גיסי הרב  אאאא""""שליטשליטשליטשליט
ו וישבו ש� זקני� "דוד יעקב צי
 הי

: ואמר בלשו
 אבהי ורכה -ע� נערי�
ק ולא "יקרי� כעת סעודת שב ילדי�"

כעת אוכלי� לכבוד , סעודת צהריי�
וכשמכניסי� המאכל , שבת קודש

לכבוד "לפה אומרי� בפה מלא 
        .כ" אמר הרבי במתיקות"... שבת

לעני
 מספרי� ששאלו פע�     מעני
מעני
מעני
מעני

, ילדי� מה הדבר החשוב ביותר בבית
ענה ילד שנשתה משקאות טעימי� 

 ,כ נאכל החמי
"ואח' קולה'כמו 
וצריכי� להבי
 כי זה המסר שקיבל 
הילד משולח
 השבת ואיד" זיל גמור 

אבל כשאומרי� על כל דבר . ל"ואכמ
בסעודת שבת לכבוד שבת הרי זה 
נות
 אורה וקדושה למסתופפי� 

        .בצילא
תלמידי מר
 תלמידי מר
 תלמידי מר
 תלמידי מר
 ' רבותינו הק    אצלאצלאצלאצל

ראו במוחש שכל  אאאא""""זיעזיעזיעזיע' ' ' ' ט הקט הקט הקט הק""""הבעשהבעשהבעשהבעש
בימות החול הוא דבר ' אכילה אפי
ק "אבל האכילה בשב -דשיש בו לימו

א� זה בלומר , היתה נעלה ביותר
על כל מאכל , "לכבוד שבת קודש"

ובכלל אוירה ', שהביאו לפיה� הק
מרוממת שהרגישו במוחש אצל� 

        .ע"זי
, זאת עלינו להביא אלינו הביתה    וכלוכלוכלוכל

שנכו
 הנה מה טוב ומה נעי� שבת 
ודבר זה , אחי� יחדיו בכל מפגש

זה אינו  אבל עדיי
, לעצמו טוב הוא
לא זאת היא מטרת , שולח
 השבת

ואי
 הכוונה שבעת " שולח
 שבת"
שיושבי� בשבת אחי� כל המשפחה 

מדברי� ומחדדי� ,בשולח
 השבת 
את כל הנייעס למיניה� ופאליטיק 

עד שהחדר נהפ" לחדר ניתוח ' וכדו
ל וכל אחד הוגה דעותיו או "לנייעס ר

מבקר את הנעשה בחצרות הקודש 
י "והדרכות שנכתב ע בתקנות .ל"וד
 אאאא""""ני$ שליטני$ שליטני$ שליטני$ שליט''''ר מויזר מויזר מויזר מויז""""צ אדמוצ אדמוצ אדמוצ אדמו""""ק הרהק הרהק הרהק הרה""""ככככ

ק האמרי חיי� ק האמרי חיי� ק האמרי חיי� ק האמרי חיי� """"הרההרההרההרהק "ובהוספת חתי
: ק"נכתב וזל' ע בתקנה ו"זי ני$ני$ני$ני$''''מוימוימוימוי
בליל שבת קודש יש להתנהג אצל "

השולח
 בכובד ראש ולא לטייל 
". ולשוחח בדברי� של מה בכ"

        .))))אמרי חיי�אמרי חיי�אמרי חיי�אמרי חיי�    - - - - מכתבי קודשמכתבי קודשמכתבי קודשמכתבי קודש((((
 
השבת הוא דבר מרומ� וזה שולח
 שולח
 שולח
 שולח


נעימות "שצרי" להחדיר את  זמ
זה הזמ
 , לשולח
 השבת" השבת

אות היא לעול� "שנתעצ� שבשבת 
וזאת היא החוב , "ביני ובי
 בני ישראל

הקדוש שעל ההורי� החשובי� 
כתיב ודבר דבר ,  להנחיל לבניה�

שלא יהא דיבור" בשבת כדיבור" 
או . ))))ח שז סעי% אח שז סעי% אח שז סעי% אח שז סעי% א""""ערו" השולח
 אוערו" השולח
 אוערו" השולח
 אוערו" השולח
 או((((בחול 

רבי שמעו
  א"שאמר התנ' כמו דאי
ת אמא שתקי שב: בר יוחאי לאמו

  אמ
. והבא ליטהר מטהרי
 אותו, היו�
 

  ברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנה
ו וחברינו היקר והחשוב הנודע לש� , הנני לבר� את ידידינ

חובר חיבורי� מחוכמי� לו , ולתהילה בקרב ע� סגולה
מאיר פני� לכל , סידותעשר ידות בתורה ובעבודה ובח

�  , אד
  א"שליט אליעזר קורמ�אליעזר קורמ�אליעזר קורמ�אליעזר קורמ�  'ח ר"הרה

  צ"ג בשעטומ"ש עב"לרגל שמחת נישוא בנו המופלג בתוי
ויזכה לנחת מה� , ר שיזכו לבנות בית נאמ� בישראל"יה

 .ר"ח אכי"ומכל יוצ

 

גדול נפל בישראל  שר ו

� � ותלמידיהו בתו� כל בית ישראל"קהל אנ, בש� אלפי רבנ , ש ו
ל כבד לישראל על הסתלקותו לשמי רו� אבלי� אנו מרה אב

� וצדיק נשגב , מפארי גדולי ופוסקי הדור, של רב האי גאו
וגאוני אר� יס ליה, מבעלי הוראה  שריד , אשר כל רז לא אנ

  צדיק מושל ביראת אלוקי�, גודר גדר ועומד בפר�, לדור דעה
ועוד " מאורות נת�" "להורות נת�"הגאו� הגדול עניו וצדיק בעל 

  ספרי�עשרות 
        לללל""""רבי נת� גשטטנר זצוקרבי נת� גשטטנר זצוקרבי נת� גשטטנר זצוקרבי נת� גשטטנר זצוק

ור"י ב"ד קרית אגו"גאב   "פני� מאירות"י ישיבת "ב ונשיא 
יע"ר הקוה"ק מר� אדמו"מחותנו של כ וחות� הגה"ט ז צ "א 

  א"ד דקהילתינו שליט"אב
וכואב לזוג הרבנית ' מביעי� אנו את תנחומינו מלב מורתח 

  א"א ובתה הרבנית הצדקנית תליט"הצדקנית תליט
ו וחתנ בכורו ממלא "יו החשובי� שליטלבני בנו  א ובראש� 

וגאוני הכולל עשרות , מקומו וממשי� דרכו מחשובי רבני 
        אאאא""""צ מורינו רבי עמר� יעקב גשטטנר שליטצ מורינו רבי עמר� יעקב גשטטנר שליטצ מורינו רבי עמר� יעקב גשטטנר שליטצ מורינו רבי עמר� יעקב גשטטנר שליט""""הגההגההגההגהה "ה, בשני�

ינות , הרופא לשבורי לב יחבש לעצבות� בהמש� הפצת מעי
ולדרי� עליה תנוחמו ששו� ושמחה , תורתו להאיר להאר� 

יגו ונסו   .� ואנחה אמ�ישיגוכ� 
 

        בגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיא
 ''''גגגג' ' ' ' המש� מעמהמש� מעמהמש� מעמהמש� מעמ

את החיבור  )"חולה"ה "ח ביאור הלכה ד"סימן תרי(" משנה ברורה"מביא בספרו 
כמו כן הרב . דבר נדיר ביותר שהוא מצטט מחברים בני זמנווזהו , שדי חמד

  .מדיני בספרו מביא בכמה מקומות את המשנה ברורה

ישנן התכתבויות רבות של הרב מדיני עם כל גדולי " שדי חמד"בספר 
חלק מגדולי ישראל ערערו על שם הספר שכן . ישראל מכל תפוצות תבל

' עם ה" שדה חמד"כתבו ולכן ' במילתו הראשונה יש משמעות לשם ה
הרב מדיני הוכיח כי אין בכתיבת שם זה שום חשש הלכתי . 'י-כתחליף ל

 ."שדי חמד"המסונף ל" באר בשדי"ואת הוכחותיו העלה על הכתב בקונטרס 
 הסתלקותו

חייב להזכירו כדי , מחלתו ציווה כל מי שיודע איזה עוון שיש בידובימי 
תשובה שלימה על עוונותיו בדברי שיתוודה עליו ושישתדלו עמו שישוב ב

והכל התפללו , משמלאו לו שבעים נפל למשכב למשך ששה שבועות. מוסר
נשבה ארון , שהיה גם ערב שבת קודש, בערב חנוכה. ימים כלילות לרפואתו

 .ה"תרס'בערב שבת שנת ה, "שדי חמד"הקודש ונפטר ה
מכתב ", "אור לי"הופיעו דברי תורתו בספרים , "שדי חמד"כרכי המלבד 
 ". פקועות שדה"ו" לחזקיהו
. הו ראה את קברו פתוחאן דו מ"תרס'וחצי לאחר הסתלקותו בקיץ הכשנה 

כל תושבי העיר הגיעו לבית החיים וגילו שהעלו אבנים מעל רגליו וניסו 
לתדהמת הקהל הגוף היה שלם . י משיכה ברגליו"בכוח להוציא את גופתו ע

 .והתכריכים היו לבנים ללא כל כתם

 יגן עלינו ועל כל ישראלזכותו 

�        פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו

        יוע$ חינוכייוע$ חינוכייוע$ חינוכייוע$ חינוכייוע$ חינוכייוע$ חינוכייוע$ חינוכייוע$ חינוכי        ––––––––הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� 

  )כג, מ (ולא זכר שר המשקי� את יוס� וישכחהו 
 ולא זכר שר המשקי� את יוס�יש לפרש הכתוב 

כי התורה , התלמיד חכ נקרא שר המשקי
 וא אינ זוכרי את יוס�  .)תענית ז(נמשלה בה

וישכחהו , להוסי� אומ� ולחזור על לימוד תמיד
  )� בש� החת� סופר"דרשות מהר(. בא לידי שכחה

  
  .וישב יעקב באר� מגורי אביו

, ,גור כי המקו' י אמת יראי הוכמו שכתוב אנש
ולהיפ� בקדושה מצינו כל הקובע מקו לתפלתו 
 אלקי אברה בעזרו שנאמר וישכ אברה

וזה הפירוש , בבוקר אל המקו אשר עמד ש
כי ידוע במקו שיש  ,וישב יעקב באר� מגורי אביו

, א� שאחר כ� נסתלק, השראת השכינה ש
  )דגל מחנה  אפרי�( .נשאר רוש הקדושה לעול

*  
ש קדושה במקו הצדיק א� לאחר עני� זה שי

הנה  )ט,ד' מלכי� ב(הליכתו מצינו ג בדברי הפסוק 
נא ידעתי כי איש אלקי� קדוש הוא עובר עלינו 

', הקשו קדוש מנא ידעה וכו : )ברכות י(' ובגמ ,תמיד
. 'סדי� של פשת� הציעה על מטתו ולא ראתה וכו
, ולכאורה קשה הלא היה יש� ש רק זמ� מועט

א� שאמרה . ומני� ידעה שהוא קדוש, ולא ראתה

, גדולה בהרחבה גדולה

וית� לנו רפואה ישועה 
יראה לכולנו ק ו"ובני� ביהמ

שוי� , ק"את נרות ביהמ
יעצ אוי� א זיסע אופ� אוי� 

  .אייביג
שדיברנו תמיד כמו 

ע "וחוזרי על זה הרבש
רוצה כסדר להשפיע יותר 

ממה שהאד רוצה 
ת כסדר "השפעות השי

 מצמיח עלינו ישועות וא

' יש כלי ראוי לקבל אז ה
משפיע ודר� הטוב 

ת יעשה "השי, להיטיב
יי לקבל מאיתנו כלי ראו

ר וית� "וישפיע עלינו בגו
לכולנו א רפואה וישועה 
 �ושמחה שלימה ובני

ק אוי� א זיסע אופ� "ביהמ

  .אוי� אייביג

 

        אמתאמתאמתאמתאמתאמתאמתאמתתורת תורת תורת תורת תורת תורת תורת תורת 
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ומזה ', לא ראתה כו, שכל מי שהיה יש� אחריו במטה זו שיש� בה אלישע
  )קיד' עמ' שנה ו' הבאר כר� ג, מ"לקוטי הרי(ידעה שהוא קדוש 

  
  ' ויבא יוס� את דבת� רעה וגו

שהצדיק  תולדות יעקב יוס�וכתב בספר . י שאוכלי� אבר מ� החי"ופירש
. ש"נאי הצדיק שנושכי� להצדיק היינו אוכלי� אבר מ� החי עייושו, נקרא חי

לאו דווקא שונא הצדיק אלא א� שונאי החסידי , ולפי זה יש לומר עוד
די הדבוקי יכי כיו� שהצדיק נקרא חי ממילא החס, הנוסעי אל הצדיק

  )י�'דברי ישראל מודז(. ואר אבר מ� החיאל הצדיק ה בת
  

  הלא אחי� רועי� בשכ�
אלמלי משמרי" ישראל שתי שבתות כהלכת" מיד  : )שבת קיח(' אי' ה בגמהנ

הלא נראה לרמז עני� זה דכל הגלות הוא בעו� חילול שבת בפסוק  .נגאלי"
וכ� יאמר הכתוב הלא אחי� רועי כלומר מה שאת אחי� רועי� בשכ� 

לכתא מלה כבת שחילול בנוטריקו�  '�'כ'ש'בכצא� בלי רועה  רועי בגלות
  )ל"צ רבי חיי� צבי עהרנריי� זצ"הגה, חיי� קב(

  
  .איה הקדשה היא בעיני�

הפריצות א� היא  הקדשהאו , בשמירת העיני�מתחילה  הקדושה 
  )בית ישראל( .ו"ח באי שמירת העיניי�תחילתה 

  
  )י ,לט(ויהי כדברה אל יוס� יו� יו� 

 )פה בר "בר(ל "שכמו שאמרו חז, אמר ע"זי 'בוז'ברו� ממעז' ק רבי ר"הרה
', סטרולוגי� שלה שעתידה להוליד כושנתכוונה לש שמי שראתה בא

�והיה לו , כ� היה בודאי ליוס� דמיונות שזה רצו� שמי כדי להגדיל הנסיו
  , ספק אולי יצר טוב מסיתו לזה

ודר� יצר הרע לפגוע בו , ודר� יצר טוב להציע לאד� מעשה טוב פע� אחת
שהכיר מי ,  יו אזי לא שמע אליהלכ� כדברה אליו יו ,פע� אחר פע�

  )שפתי צדיק, � בשמו"חידושי הרי(. המסית
 

        ברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנה
וסק ויגע ע, תכליל המעלות והמידו, הננו לשגר בזה לקד� הוד מעלת האי גברא רבא

 נומחשובי מתפללי בית מדרשי ,חרי! ובקי במכמני התורה ומאיר פניו לכל אד�, 'בתורת ה
  א"זיע מלעלוב מ"ט מוהרמ"ק מר� רבינו הקוה"נכד כו

  א"שליט יקיקיקיק''''יעקב אליהו הורונציעקב אליהו הורונציעקב אליהו הורונציעקב אליהו הורונצרבי  צ"הרה
        לללל""""א זצוקא זצוקא זצוקא זצוק""""צ מוהרחצ מוהרחצ מוהרחצ מוהרח""""ר הגהר הגהר הגהר הגה""""מומומומוק אדק אדק אדק אד""""ב� כב� כב� כב� כ

  צ"בשעטומג "עב' נישואי הבת תחי לרגל שמחת
ויזכו לבנות בית נאמ� , ח"ומשאר כל יוצ ה�שיזכה לרוות נחת מר "יה, וזאת ברכותינו

 .אושר ועושר והרחבת הדעת, מתו� שמחה ואורה פארת המשפחה המפוארתבישראל לת
  .ר"אכי

ברכת מזלא טבא מעומקא ברכת מזלא טבא מעומקא ברכת מזלא טבא מעומקא ברכת מזלא טבא מעומקא 
        דליבאדליבאדליבאדליבא

על כל , למעלת ידידינו היקר והמפואר
עומד תמיד הכ� , מכיריו אהוב וחביב

לבו , ש"מיקירי וחשובי אנ, לימינינו
כלי , שהער וח� לכל דבר שבקדו

מופלג בכל מידה , מחזיק ברכה
דבוק  ,שבחו מי ימלל במילה, ומעלה
  ק מלעלוב"נ למרנ� רבוה"בלו

   – ו"הי שלו� דעמבינסקישלו� דעמבינסקישלו� דעמבינסקישלו� דעמבינסקי 'ח ר"נהה
  ב"ארה – בארא פארקי ב"אב

חת הכנס בנו היקר יניק לרגל שמ
ו לעול "ני בנימי� יהודהבנימי� יהודהבנימי� יהודהבנימי� יהודהוחכי� כמר 

  צ"בשעטומ תורה ומצוות
ח "ל יוצר שיזכה לנחת ממנו ומכ"יה

וא� טוב וחסד יהיו מנת חלקו כל 
 .ר"הימי� אכי

 


