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  ב - ער בליק פון א גדול ד
  

  ו"עתש שמותק פרשת "בבעת רעוא דרעוין ש
  

  לייקווד -  )צפון(ד סאטמאר "בביהמ

  

ם לצאת "ידוע שבכל דור ודור היו יהודים שנהגו בימי השובבי

. ם"בשבתות של ימי השובבי" גלות"והיו כאלה שיצאו ל, "גלות"ל

א "י שליטמאנס- יזשניץור מו"ק האדמו"זכורני שלפני שנים היה כ

ק פרשת "לשבות בעיר אחרת לשב, יוצא ממאנסי מידי שנה משנה

  .ם"השבוע הראשון של ימי השובבי –שמות 

שתרחמני עוד בגלותי "ק "אנו אומרים בזמירות לליל ש

ודאי ! ע"רבש: ק שצדיקים היו מתפללים"ואיתא בספה, "לגאלני

אמנם , שאנו מתפללים ומצפים שתוציאנו מהגלות הנוראה הזו

והקל מעלינו את , רחם עלינו –שבעוד אנו בגלות  –אנו מבקשים 

בעוד אנו בגלות  –" בגלותי" –" שתרחמני עוד", עול הגלות

ביז צום "וכמו שהעולם אומרים , ליתן לנו איזה גאולה –" לגאלני"

כ "עד הבית מרזח ג" [קרעטשמע דארף מען אויך א גלעזל בראנפן

  ].ש"צריכים לכוס יי

בבו שאסע מביתי לשבות בקצה השני של מן השמים סו

ה "ה, הגעתי למקום טוב ה"באך , ק פרשת שמות"העיירה לש

שמסתופפים בצל קורתו אברכים חסידים , ד החשוב הזה"ביהמ

ידידינו  ראשםועל , יראים ושלמים המבורכים בכל המעלות

  .א"ג רבי משה פאנעט שליט"הרה
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******************************  
  

ירושלים - ר מלעלוב"ק האדמו"כ אתפגשתי  הנה פעם

  .ביותר נפלאה עובדא לי סיפר והוא, א"שליט

 שם הנוכחים אחד נעמד, "ברכות שבע" בשמחת אחת פעם

 מפשיסחא בונם רבי הקדוש הרבי" כך אמר דבריו ובתוך, לדבר

 לגאלנו המשיח את להביא בכח לו שיש, עצמו על העיד ע"זי

 רוצה שאינו מפני, כך עושה אינו ולמה, ומיד תיכף שלמה גאולה

  ".ע"זי' רב אפטער'ה של בכבודו לפגוע

 ל"זצ קוטלר אהרן רבי הגאון גם נכח, זו ברכות שבע בשמחת

 קם אלו דברים וכששמע, דלייקווד גבוה ד"ביהמ ישיבת ראש

 וכששאלוהו!" כך שאמר יתכן לא, שקר" בחריפות ואמר ממקומו

 אכן אם" להם אמר – בונם ירב הרבי כך אמר לא שבאמת לו מנין

על מי הוא  מהיהשל הגאולה את להביא בכח לאדם לו יש

  !"...מיד משיחה שיביא את! ?חשבונות עושה הוא למה, !?מחכה

 ואמר ממקומו קם, הדברים את ששמע שבעת, בחור שם היה

 הקדושה מהתורה מפורשת ראיה יש: ל"זצ אהרן רבי להגאון

 רבינו למשה אמר ה"הקב אשרשכ רואים אנו שכן – זו להנהגה

 ונאנקים הנאנחים ישראל בני את משם להוציא למצרים שילך

 יכול שאינו בטענה ללכת רבינו משה סירב, מצרים סבלות תחת

 זה יפגע ואולי – ממנו גדול הכהן אהרן אחיו שהרי – ללכת

 – בך ישמח אחיו, שאדרבה לו הבטיח ה"שהקב עד, בכבודו

  .)שם י"וברש ד"י- ג"י', ד שמות(" בלבו ושמח וראך"
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 בכבודו רבינו למשה אמר ה"הקב כאשר שאפילו, מזה רואים

 היה זו הליכה ידי שעל כיון, ישראל בני את להוציא שילך ובעצמו

  !...ללכת רבינו משה רצה לא, יפגע שאהרן חשש

 דבריו את ובסיימו, הבחור לדברי הקשיב אהרן רבי הגאון

 – ידים מרים אני!" [גירעכט יסטב דו – הענט הייב איך" לו אמר

  !]...צודק אתה
  

******************************  
  

כי לאדם פשוט מן , "בליק פון א גדול"וממילא רואים מה זה 

 –! היה נראה סירובו של משה רבינו כחוצפה נוראה, השורה

ה אמר לו "הקב –! ?ה אומר לו ללכת והוא מסרב"הקב –! ?היתכן

להוציאם מהשעבוד הנורא תחת ידי  ,ישראל שילך להציל את בני

" בליק"אך אדם גדול יש לו  –! ?והוא עושה חשבונות, מצרים

ז יפגע "אבל אם יתכן שעי, ה אמר לו ללכת"הקבשאף  –אחרת 

ו שאין לו מה ה הבטיח"עד שהקב –!! הוא כן מסרב –אחיו הגדול 

  ...ה ישמח בלבו"שאהרן כשיראהו הולך בשליחות הקב, לדאוג
  

******************************  
  

אל  –וארא "י "כתב רש –פרשת וארא  –ט "בפרשה הבעל

כי אנו , ברנויאת היסוד אשר ד בדבריו אפשר לרמזו, "האבות

שלהם על כל " בליק"לראות מה היה ה, צריכים להביט אל האבות

להתחשב עם דעתם ולשמוע את חוות דעתם על הכל , צד ושעל

כי אמנם יכול  –לחשוב שהוא יותר פיקח מהם ולא , וללכת לאורם

שיש " בליק"אבל ה, להיות שבפקחות הוא אולי כן יותר פיקח
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כי , הוא ראיה אחרת מאשר לאדם פשוט באשר הוא, להגדולים

, הם רואים כל דבר בראיה פנימית והם מטיבים לראות את הנולד

ולכן צריכים תמיד , והם יודעים באמת מה טוב ומה לא טוב

ואז יהא , וועץ עמם ולקיים את דבריהם בלא עוררין ופקפוקלהי

  .בטוח שישרה הברכה וההצלחה בכל מעשה ידיו
  

******************************  
  

ך "ן שפעם אחת הזמין אחד מתלמידי הגאון רבי אליעזר ַמ 

את רבו לשמש כסנדק בברית מילה ' ל ראש ישיבת פוניבז"זצ

כששמע הרב . לדו לו למזל טובלאחד משני ילדיו התאומים שנו

ענה , שאל מי ישמש כסנדק לתינוק השני, ך שמדובר בתאומים"ש

ך שהוא "אמר לו הרב ש, לו אבי הבן שאחד מזקניו ישמש כסנדק

ולא לתינוק , שני הילדיםיהיה הסנדק אצל  הואמוכן לבוא רק אם 

ואם הוא יכבד את זקנו לשמש כסנדק לילד השני הוא , אחד בלבד

  ...ח סנדקאותלא יק

אך הוא לא , כמובן שאבי הבן התפלא מאוד לשמע הדברים

ך להיות "ומחוסר ברירה כיבד את הרב ש, שאל את רבו טעם לכך

למקורביו ו להאבך "לאחר הברית הסביר הרב ש. סנדק לשני ילדיו

תארו לעצמכם אם הייתי סנדק : וכך אמר להם, את פשר דרישתו

ואחד , אזי כשיגדלו הנערים ,רק לאחד משני הילדים התאומים

ואילו ! ך"הרב ש –? יאמר להשני אתה יודע מי היה הסנדק שלי

שיש להם קשר , והלא בתאומים מדובר... ?הסנדק שלך מי היה

פגוע מאוד בזה שלא לצער ווהדבר יכול , נפשי חזק אחד עם השני

וכי אסכים להיות סנדק  –ומה חשבתם  –הסנדק  אצלוהייתי 

ולכן ? תגרום חלילה לעגמת נפש לילד יהודיבידיעה שהדבר 
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וכך לא , אמרתי לאבי הבן שאני מסכים להיות סנדק רק לשני בניו

  ...יהיה חלילה שום צער לאחד מהם
  

******************************  
  

ק "הגה את להזמין הלך הבן ואבי, בן להם שנולד זוג איזה היה

 – אשתו רצון כנגד –ולכבדו לשמש כסנדק  ,ע"זי" חזון איש"בעל 

 הגיעו וכולם הברית זמן הגיע .בסנדקאות את אביה לכבד שרצתה

 מוותרת ואינו בשלה האשה אבל – מחכים כולם –א "החזו כולל

 .הסנדקאות דעת על הגיע כבר א"שהחזו למרות אביה כבוד על

 הבן שאבי ,כאן הסיבוך את א"חזוהל לגלות הוכרחו ברירה בלית

 אז, אביה כבוד על מוותרת אינה והיא ,אשתו רצון נגד אותו כיבד

, הסנדקאות על מוותר א"החזו" להאשה לומר להם אמר א"החזו

 להיות יכול(... "א"החזו של הסנדקאות על מוותר אינו הילד אבל

 אמר ולכן ,אותו כיבדו שכבר כיון לוותר אסור הלכה פ"שע אחז א"שהחזו

 לא לעולם שהבעל ידע הבנתו עומקב א"שהחזו להיות ויכול, שאמר מה

 קלה הכי שהדרך הבין א"החזו ולכן, האלו הבזיונות על לאשתו ימחול

  .)ל"הנ באופן הוא בית השלום על לשמור
  

******************************  
  

ע ונפשו "זי" חזון איש"ק בעל "הגה לפני אחד בא בחור

אך הוריו , מהישהיות שהוא זכה לחזור בתשובה של, בשאלתו

אזי  – אם כי הוא מסתופף בביתם כל היום –לא זכו לכך  עדיין

שהדין הוא שאסור לברך , כשהוא מברך או מתפלל, הוא שואל

איך יוכל לברך או להתפלל , כנגד שערותיה של אשה נשואה
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שכן לדאבוננו היא אינה שומרת עדיין על כיסוי , כשאמו לידו

  .הראש כהנשים הצנועות

 שדי מבואר )ה"סק, ה"ע' סי( ורהבר במשנה": איש חזון"ה ענהו

 הבחור של לבו אבל. ודי, בסידור תסתכל ועל כן ,עינים בעצימת

 תהיה שלא, הגוף כל צידוד מוטב אולי" ועל כן חזר ושאל, נקפו

  !"?מולי אמי

, מתירה ההלכה אם" הזדעזע ואמר בגערה" איש חזון"ה

 להפנות, להתריס! ?אמך של כבודה חשבון על להחמיר רצונך

, סביב ותסתובב, לשלחן להגיש ותטרח תקום היא ואם! ?גב ליהא

" חומרה" זו! ?כסביבון כנגדה ותסתובב" חיל אשת" תשיר אתה

  "!בגיהנם ממנה גדולה ואש, בבית אש שתצית
  

******************************  
  

 ק"הגה מרן של מדרשו בבית יהודי נכנס אחת פעם

 התפילה לתחילת עד המתיןל העמוד לעבר וניגש, ע"זי מסאטמאר

 כמה לאחר. ולהתפלל התיבה לפני לעבור ורצה, חיוב היה הוא כי

 עמד שכבר להלה שאמר אחר יהודי ניגש, שם עמד שכבר דקות

 גם אני הראשון לו אמר. חיוב הוא כי להתפלל רוצה שהוא, שם

 מי על השני ושאלו, לפניך דקות כמה כאן עומד כבר ואני חיוב

 הוא שהיום חמיו נ"לע מתפלל שהוא לו אמר, חיוב אתה

 וזה, ל"ז אבי של היארצייט הוא היום: השני לו אמר, היארצייט

 אני כן ועל, חמיך על רק שזה שלך לחיוב קודם והוא, אמיתי חיוב

 אתה לך – לפניך הייתי אני: טען הראשון אך, להתפלל רוצה

 עם להתפלל רוצה שהוא בתוקף טען והשני, אחר מנין וחפש
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 עד, השני עם אחד להתווכח השנים החלו וכך, הרבי של מניןה

  .כפשוטו ומצה ריב לידי שהגיעו

 ע"זי ק"הגה נכנס, השני עם אחד מתווכחים שהם כך בתוך

 ושאל הנצים לשני הרבי איפוא וניגש, שראה מה וראה, ד"לביהמ

 – לפניו השנים שטחו ואז, השני עם אחד ָרִבים הם מה על אותם

 אמר. התיבה לפני להתפלל צריך הוא למה – ענותיוט את אחד כל

 ולהם העולם מן נפטרו כבר שניהם חמיך והן אביך הן: הרבי להם

 לשמור אבל –! כלום עמהם לעשות יכולים אין כבר – עצה אין

 יבא הראשון ואם – עצה יש זה על – בביתכם" בית שלום"ה את

 לפני היום התפללת האם" אשתו אותו תשאל תיכף אז, הביתה

 נא יתפלל ובכן –"... ?הרבי של במנין –? אבי נ"לע התיבה

  ...בשלום יבוא מקומו על והכל, חמיו נשמת לעילוי הראשון
  

******************************  
  

א מחשובי חסידי "ג רבי מנדל רוזנברג שליט"סיפר לי הרה

ר "אדמושפעם אחת נכנס אדם אחד אצל מרן ה, ניץ במאנסי'וויז

ניץ בני ברק אודות שידוך אחד 'יזא בקרית וו"ניץ שליט'מוויז

אלא שהבחור המדובר , והוא עומד בפתחו ,שמדברים בו נכבדות

ולבו אין שלם עמו אודות השידוך עם אחד , הוא מחסידי סלאנים

אמר לו , שאל אותו הרבי מה טיבו של הבחור. מחסידי סלאנים

לו מאוד שייכותו אמנם מפריע , היהודי שמדובר בבחור מאוד טוב

  .והוא מפחד לקחת את הבחור הזה לבתו, לסלאנים

שכן , לא מפריע לך חסידותו לסלאנים, שמעני: אמר לו הרבי

מפריע לך מה ש, חסידות סלאנים הוא חסידות טובה ומפוארה
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שהוא הולך פאות על האזניים וכובע שלו , מה יאמרו הבריותהוא 

אל תחשוב  –צתי תשמע לו לע –! זה מפריע לך, הוא שונה משלך

כי בחור הגון ובן תורה , והכנס הבחור לביתך, מה יאמרו הבריות

  ...ויהיה לך הרבה נחת, הוא
  

******************************  
  

ד דעברעצין "צ אב"ר הגה"לפני הרבה שנים שאלתי את מו

, יש לי ילדים קטנים בביתמאחר ש, "ת באר משה"שו"ח "ל בעמ"זצ

ק שלא לקדש בין שש לשבע או שאיני "ן בליל שבהאם עלי להמתי

  .צריך להמתין

אלא שאני יקדש מיד , שלא אמתין כלל, ר"השיב לי מו

וכמו כן שלא אמהר בזמירות אם אירע שעדיין עוד לא , כשיתאפשר

ומתי שיתאפשר , רק אזמר בנחת את הזמירות, הגיעה שעה שישית

יציל נפשותינו מן ו' וכו" אב הרחמים"ואגיד את , שאקדש על היין

  .'השעות הרעות וכו

ובהזדמנות אחרת שאלתי אותו אם יש ענין לקבל שבת 

  .כשיש ילדים קטנים בבית, מוקדם בימי הקיץ

ומעולם לא קיבל שבת , שגם לו היה ילדים קטנים, והשיב לי

  ...רק ראוי לקבל שבת בזמנו, ום לילדיולא אירע כלה "בו, מוקדם
  

******************************  
  

ל את אחד "פעם אחת הספיד הגאון רבי אהרן קוטלר זצ

. ע"ורה שנפטר לתמגדולי הנגידים הנכבדים מתומכי ומחזיקי ה
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בדרשתו הספיד רבי אהרן ואמר שהעשיר יזכה בזכות מעשיו 

ויזכה לישב בין גדולי ראשי הישיבות בשכר , להיכנס לגן עדן

  .שבזכותו זכו לקיים את הישיבות

: ואמר לו, בחור אחד התלוה אליו, סע הלוויהכשחזר ממ

לאחר ששמעתי מראש הישיבה את גודל מעלת העשיר שיזכה 

אם העשיר זוכה , אני חושב לעצמי, לישב ליד ראשי הישיבות

אז למה לי לעמול וללמוד , לעולם הבא כזה גדול בזכות נדבנותו

, אני יכול לעבוד ולהתעסק לפרנסתי, כדי לזכות לעולם הבא

עולם הבא באהיה עשיר אתרום למוסדות התורה ואזכה וכש

  .מקום מכובד בין גדולי ראשי הישיבותל

אבל לא , אכן לעולם הבא זכה העשיר הזה: אמר לו רבי אהרן

  ...עולם הזה זוכה רק מי שעמל בתורה – !עולם הזההיה לו 
  

******************************  
  

ש מסופר חשוב שאחד מקרוביו ביק, סיפר לי אחד ממכרי

והסופר הסכים והתחיל , בארץ ישראל שיכתוב עבורו ספר תורה

, נודע להאדם ששכר את הסופר, באחד הימים. במלאכתו

אם לפטר , ולא ידע מה לעשות, י"שהסופר משתתף בבחירות בא

ק "והלך הלה לשאול בעצת מרן הגה, את הסופר ממלאכתו או לא

לאחר ששמע את דבריו בכובד . ע איך להתנהג"מסאטמאר זי

לאיזה עדה משתייך אותו : ק מסאטמאר"שאל אותו הגה, ראש

 ,השיב היהודי שהסופר שייך לחצר חסידות מסויימת? סופר

  .לבחירות ששם הולכים
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כ אל תפטר אותו "א: ע"ק מסאטמאר זי"אמר לו הגה

את הוראת רבו  שכן הלה עושה כך משום שהוא מקיים, ממלאכתו

אם הרבי של : כ הוסיף הרבי ואמר"ואח –שאומר שילכו לבחירות 

יתכן מאד שהיה מדריך את , הסופר הזה היה מדבר עמי מקודם

 ...חסידיו באופן אחר
  

******************************  
  

 סופר א"שליט קרויס חיים יוסף' ר הנעלה ח"מהרה שמעתי

 הסופר שאל אחת שפעם ששמע, ו"יצ לייקווד ת"בעיה ם"סת

, ע"זי מסאטמאר ק"הגה מרן את ל"ז פולק אהרן' ר ח"הרה הידוע

 בבחירות שמשתתף סופר שכתבם תפילין למכור יכול הוא אם

  .י"בא

 שולדיג נישט זענען חסידים די" מסאטמאר ק"הגה לו השיב

 שהם בזה אשמים אינם החסידים"... ["שולדיג זענען ס'רבי די –

  "]...בזה אשמים הם ס'הרבי ,לבחירות הולכים
  

******************************  
  

, א"משה גולדמן שליט' ח ר"במאנסי גר איש החסד הרה

בין פעולותיו , מאנסי- ויזשניץמחשובי העסקנים בחסידות ו

הוא מה שהוא דואג לכל  ,הברוכים לרווחת הכלל והפרט

המתפללים בבית המדרש לסעודת פת שחרית בהרחבה לאחר 

ג "א בן הרה"ברוך שטרן שליט' ג ר"סיפר לי הרה. ילת שחריתתפ

כדי להביע את ההכרת הטוב  –שפעם אחת , א"ד מירון שליט"אב

ד בשבחו ובמסירותו להכלל "תלו שלטים גדולים בביהמ –כלפיו 
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לפתע  .והודו לו על כך ,והפרט בסבר פנים יפות ובלב ונפש חפיצה

וראה , ד"א לביהמ"ליטמאנסי ש- ויזשניץור מ"נכנס מרן האדמו

ושאל אותו כמתמיה , משה' והוא קרא לר, את השלטים הגדולים

ד עם השם "תלו שלטים גדולים בביהמ – ??ראית מה שעשו לך"

איך אתה  – !זה דבר מאוס עד מאוד –וכתבו שם בשבחך  ,שלך

  "...!?מרשה לעשות כזה דבר

ששמע מאדם אחד שנכנס אצל , ל"ובדרך אגב סיפר לי הנ

א והתאונן שאין לו "מאנסי שליט- יזשניץור מו"האדמו מרן

הרבי שרצה . והוא לא מרגיש טעם בתפילה, התעוררות בתפילה

בהתעוררות " עסוק"ולא יהא , כרגילו כראויאותו שיתפלל " לחנך"

גם אני איני מרגיש התעוררות "אמר לו , וכדומהבתפילה 

  "...בתפילה
  

******************************  
  

שמואל דוד ' ג ר"מספר ידידי הרה" בדידי הוה עובדא"ר בספ

ד "ל אב"שהגאון האדיר רבי פנחס הירשפרונג זצ ,א"פרידמן שליט

שפעם אחת הגיע אליו אדם אחד והתאונן  ,מונטריאל סיפר לו

על אודות שידוך אחד  ,מאוד בלב נשבר ועגמת נפש בצערו כי רב

אך ברגע , מרוהוא חשב שהשידוך מתקרב לידי ג ,שהציעו לו

 ,האחרון הוא בא לידי מפח נפש גדולה שהשידוך יורד מעל הפרק

סיפר  .והוא מאוד שבור, שני אינם רוצים להשתדך עמוהצד הכי 

התורה לא נעשתה קטנה "ל שהוא ניחמו באמרו "רבי פנחס זצ

  "...יותר בזה שהגויים לא רצו לקבל אותה
  

******************************  
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ס "א בעמח"מאיר ברוך שטיין שליט' ג ר"די הרהשמעתי מידי

ד "ל אב"צ רבי פנחס שלום האגער זצ"חתן הרה(" דער קוואל פון חיזוק"

ב אירעה הטרגדיה "שבשנת תשס, )מאנסי בבארא פארק- וויזשניץ

וגרמה לנזקים , עת נפלו בנייני התאומים באמריקא, הנוראה

כה נפלאה באחת וכמו כן אירע אז תהפו, ל"עצומים בגוף ובנפש רח

  .שהפליא את כל שומעיו, החצרות הגדולות של חסידות מפוארת

ק "באותה תקופה נכנס בחור אחד אל הקודש פנימה אצל כ

ותינה לפניו את , א"ב שליט"ארה- ר מראחמיסטריווקא"האדמו

שמלומד הוא בנסיונות חוזרים ונישנים ואין אתו יודע , צערו הרב

והוא אינו יודע להשית , עליהםהוא לא מצליח להתגבר  –עד מה 

  .וביקש מהרבי עצה וברכה –עצות בנפשו 

, בודאי שמעת על מה שאירע בתקופה זו: א"אמר לו הרבי שליט

האם פעם חלמת שהם  –שנפלו הבניינים הגבוהים והרמים הללו 

וכמו כן אירע תהפוכה גדולה באחת , !?ובאופן כזה –יפלו אי פעם 

ם היה מי שחלם שיהיה מקרה כזה האם גם ש –מחצרות החסידות 

ה בכבודו "שהקב –אלא מה אתה רואה  –! ?מרגע אחד להשני

 –ועל כן  –! ובעצמו ביכולתו להפוך את המציאות ברגע כמימרא

, שכמו שהוא הביא עליך את הנסיונות האלו', ובטח בה, התחזק נא

 ...כהרף עין' וישועת ה, ביכלתו גם להסירם ממך ברגע אחד
  

******************************  
  

ק הרבי רבי "ידוע שהיה ויכוח בין הני תרי אחים הקדושים הרה

אם , ע"ק הרבי רבי זושא זי"ע ואחיו הרה"אלימלך מליזענסק זי

ת באופן של הסתכלות בגדלות הבורא או "לעבוד את עבודת השי
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, באופן של הסתכלות בשפלות עצמו ומשם יגיעו לגדלות הבורא

 –לשאול את מוצא פיו של רבם הגדול הרבי רבי בער ונמנו וגמרו 

  .ע"המגיד ממעזריטש זי

כאשר יעיינו  –אלו ואלו דברי אלקים חיים : אמר להם המגיד

וכאשר יעיין , יראו מעצמם שפלות עצמו, ויראו את גדלות הבורא

, יבוא להכיר מאליו את גדלות הבורא, אדם ויראה שפלות עצמו

ילה להכיר בשפלות עצמו ולהעפיל מן הראוי להעדיף תח, ברם

, גבוהה גבוהה עד לכדי המדרגה הנעלית של הכרה בגדלות הבורא

, אינו יכול ליפול משם ללמטה, שכן כשעומד אדם במקום נמוך

 –בנקל יוכל ליפול ללמטה , כ כשאדם עומד במקום גבוה"משא

שהוא , ולכן כאשר אדם יתחיל תחילה במדרגה של שפלות עצמו

יש לו יותר , ה מהדרגה של הכרת גדלות הבוראמדרגה פחות

שכן ממקום נמוך קשה מאוד ליפול , סיכויים להתקדם ללמעלה

בהכרת , בשונה מזה שמתחיל עם המדרגה הגבוהה מיד, כאמור

שאז קשה הדבר , ו ממדרגתו"יש לחוש פן יפול ח, גדלות הבורא

  .שבעתיים לחזור ולהתייצב
  

******************************  
  

ממצוייני ישיבת מאור יצחק (ו "יהודה ני' אמר לי בני הבחור ידידי

אם  –] מכונית[דומה לאוטו " 'עבודת ה"שעלה בדעתו ש )במאנסי

, ]אויף א שנעלערער ספיד[נוסעים בהילוך מהיר ביותר מן הרגיל 

אז הגם שיכולים באמת  –ואם מצליחים , אזי הנסיעה יותר קשה

אמנם אם ... ל"ל לא תמיד מגיעים ראב –להגיע הרבה יותר מהר 

אזי הנסיעה , ]אויף א שטאטער ספיד[נוסעים בהילוך נמוך כרגיל 
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אבל סוף כל סוף  –והגם שמגיעים הרבה יותר לאט  –קלה ביותר 

  ...מגיעים
  

******************************  
  

ע "ק מאפטא זי"פעם אחת נכנס הרה: אסיים באימרה נאה

ובירך את חסידיו בשנה , מנין הגוייםד בראש השנה ל"בביהמ

החסידים השתוממו ולא ... טובה ומתוקה וכתיבה וחתימה טובה

הלא עכשיו הוא ראש השנה רק למנין , הבינו מה פשר ברכה זו

  ?הגויים להבדיל ולא למנין היהודים

ולכן  ,ע ראה שהחסידים מתמיהים על הנהגתו"ק זי"הרה

ה למנין "ישנם יהודים שבר: הסביר להם את צפונות לבו וכוונתו

אך , ע להיכתב ולהיחתם בשנה טובה ומתוקה"לא זכו ל, ישראל

ה קורא להמקטרגים "הקב, כשמגיע יום ראש השנה למנין הגויים

ומראה להם איך נראה ראש השנה אצל , שקטרגו על בני ישראל

שהנה אצל , ולהבדיל איך נראית ראש השנה אצל היהודים, הגויים

כ עורכים את "ואח, ה הכנה של חודש אלול"ני רהיהודים יש לפ

והכל באימה ויראה ופחד , כ"הראש השנה ועשרת ימי תשובה ויוה

הם עורכים את , אמנם להבדיל אצל הגויים, והתעוררות גדולה

ומכים איש את , ראש השנה שלהם בהוללות ושכרות וליצנות

 ואז כשרואים את מעלתם של בני ישראל הקדושים –' רעהו וכו

ה חותם את "והקב, מסתתמים פיהם של המקטרגים, והטהורים

 –ע "ק זי"סיים הרה –ולכן , כל בני ישראל לשנה טובה ומתוקה

בירכתי עכשיו בצדק שיהיה לכולנו כתיבה וחתימה טובה ושנה 

  ...טובה ומתוקה
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הא השעה הזאת שעת רחמים ועת רצון תש, ואף אנו נאמר כן

חתימה טובה ושנה טובה ומתוקה שנזכה כולנו לכתיבה ו, מלפניך

  .ר"אכיברוב רחמיו וחסדיו 

  

 משולחן הקוראים
  

  

 א"ד סאנטוב שליט"לכבוד אב -  ו"ים תשעטק פרשת משפ"ערש -  ד"בס
  

,"הדרגה הגבוהה ביותר"פרשת בשלח ל" נועם שיח"השבוע הגיע לידי 

בצמאון הקונטרס אתי לקרומיד בתשוקה נפלאה ובחשק עילאה התחלו

וקבלתי על עצמי מהיום ,ותוך כרבע שעה עברתי על הקונטרס ,דקדושה

בעבראפילו שעשיתי את זה  ,והלאה לא לבייש אף אחד מישראל

הקונטרס ראיתישזה היה לפני ש ,אבל אני דן עצמי לכף זכות, ר"בעוה

  .שליהרעות המדות  לי כלים נכונים איך להתגבר על אז לא היהש ,שלכם
  

הטוב על ההתעורורת בימים קדושים אלה של הכרת כםאני חייב ל וכעת

,"אחרון חזק"על פרשת שופטים " נועם שיח"וגם הגיע ה, ה"ם ב"שובבי

כהזאהלוואי שו ,הרבה חיזוק ממנובאמת היה לי ו ,זה יפה מאד מאד

א שיהודים"ליטשהרב  כםאשרי, כל מה שכתוב שם לקיים בתמימות

  .כח לעשות חיל אמן ואמן כה יוסיף וכה יתן   ,כםזוכים להתחזק על יד
  

על - א "כבר שמעתי בעבר כמה וכמה עובדות מהרבי מוויזניץ שליט

וכל סיפור בפני עצמו הוא ספר ,שאירע עמו לפני שנים ,ישראל הדרתו

עםם "י האדמוריאט לא היה מצאצ"כנראה שמימי הבעש. מוסר חי ממש

ומזה, ליאוהנהגתו היתה עד להפ, במשך כל כך הרבה שנים כזה נסיבות

 ...אני מקבל המון חיזוק
  

  ממני חיים זאנוויל בן לאה רייזל

  בית שמש
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 ו"ק פרשת בשלח תשע"מתוך דברי תורה ש
  

, מיד כאור בוקר - מחוץ לעיר  - לפני כארבע שנים הוצרכתי להיות במקום מסויים 

החלטתי , אך מפאת שממקום מגורי עד לשם ארכה הנסיעה כשלש שעות ויותר

ובבוקר השכם אפנה  - ואף ללון שם את לינת הלילה  - ע בעוד לילה שמוטב לנסו

וסידרו לי אכסניא אצל יהודי , ביררתי אודות איזה אכסניא שאוכל ללון שם. לדרכי

ואמרתי שיתכן , כשדיברתי עם האדם הזה שדאג לי לאכסניא. אחד שגר שם באיזור

אמר לי שסידר , שנתושאני יגיע למקום מגוריו באישון לילה ואיני חפץ להעירו מ

ושם יהיה סימן איזה חדר , עם בעל האכסניא להשאיר פתוח דלת אחד בצידי הבית
  .והודיתי לו והכנתי את עצמי לנסיעתי, מיוחד עבורי

ונכנסתי לחדר שהוקצה , ואכן הגעתי למקום האכסניא באישון לילה, יצאתי לדרכי

כל  - צד היותר טוב וראיתי שהחדר היה ערוך ומוכן כיד המלך על ה, עבורי

. ולנתי שם בלילה - הצטרכיותי סיפק בעל האכסניא בלא שאצטרך לבקש הימנו 

והוא ערך לכבודי , ובצהריים פגשתי בבעל האכסניא, למחר בבוקר יצאתי לדרכי

הבעתי בפניו את , כשנפרדתי ממני לשלום. סעודה חשובה כסעודת שלמה בשעתו

בכזה מסירות , המופלאה מאוד שנהג בירגשי לבי על ההכנסת אורחים המיוחדת ו
  .והלכתי לדרכי, ת שיזכני לשלם לו כגמולו הטוב"וסיימתי בבקשה להשי, וחביבות

בשבוע שעבר נסעתי לעיירה מאנסי להשתתף בשמחת נישואין אצל בן ידידי 

באמצע . מאנסי במונטריאל- ד וויזשניץ"א אב"צ רבי אהרן האגער שליט"הרה

וביקש שהיות שנמצא שם בחור שלומד בישיבה אחת , חדהחתונה ניגש אלי אדם א

האדם  - ונעניתי בשמחה רבה  - אם יוכל הבחור ההוא לנסוע אתי בחזרה , בלייקווד
  .ונפרד ממני לשלום, הראה לי את המקום שהבחור יעמוד שם בסיום החתונה

וראיתי בחור אחד שעומד שם עם אביו , לאחר החתונה ניגשתי למקום ההוא

שבמקרה , ראיתי שזה בחור צעיר חסידי, וכשניגשתי יותר קרוב עליהם, ליוממתין ע

ושאלתיו , ובשעתו נתתי לו שלום, ד אחד בלייקווד"פגשתי אותו לאחרונה בביהמ

והוא כמעט שלא , והוא סיפר לי שהוא גר בעיירה מרוחקת מאוד מלייקווד, לשמו

לסעודות שבת מתי שרוצה ואז הצעתי לו שהוא יכול לבוא אלי , נוסע הביתה להוריו
  . ואשמח להיות לו לעזר, הוא יכול להתקשר אלי, ואם חסר לו משהו וכדומה

הבחנתי שאבי הבחור מסתכל עלי בשימת לב ובפנים שמחות , כשהגעתי אליהם

שאין לי , וכאשר השבתי בשלילה, ואז שאלני אם אני מכיר אותו, מלאי התרגשות

ו שהוא בעל אכסנייתי לפני כארבע שנים אמר לי בחיוך על פני, מושג מי הוא
 ...ושהבחור שקירבתי הוא בנו, באותה עיירה מרוחקת הנזכרת

' שעזר לי ה, ואז נשתוממתי לראות את ההשגחה הפרטית הנפלאה עין בעין
  ...ותולדותיו כיוצא בו, שאוכל להשיב לאותו בעל אכסניא כגמולו הטוב
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