
 

  : מטרתו
להסיק מסקנות הלכה למעשה ממה שלמדנו 
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  " תוהשגחה פרטי"ת אנו פותחי� בזה שערי הגליו� "בסייעתא דשמיא ובצלותא ובעותא לפני השי
  'י מוסדותינו הק"שע' ל מזמ� לזמ� לטובת תלמידי כיתה ח"בתקוה להו

  .וליראת שמי	 ולמידות טובותת תלמידינו היקרי	 מתחנכי	 לתורה "תלי

על , ל שהתחלנו ללמוד בתקופה האחרונה"ואמונה בדברי חכמינו ז, נה בהשגחת הבורא בעולמואמו, אחת מהנה הוא השיעור בעניני אמונה ובטחו�

, והמטרה ברורה להשריש בלבות צעירי צא� הקדשי	 לידע ולהבי� שכל דבר ודבר מושגח מאת הבורא יתבר�, ל"	 ז"ג עקרי	  שסידר רבינו הרמב"סדר הי

  .י כח התפילה זוכי	 להארה מיוחדת מ� השמי	 שאינו שב ריק	"ושע, להאמי� בשכר ועונש, ראוי להתפלל ואי� לזולתו, ולהאמי� בבירור כי אי� עוד מלבדו

, כותבי	 עניני	 נפלאי	 בעקרי האמונה, כאשר התלמידי	 הלומדי	 כעת לכתוב בלשו� הקודש, ל הוא בסדרי הכתיבה"כהמש� לסדר הלימוד הנ

  .ובסדר השלשה עשרה עקרי	

ת "כאשר מדברי	 מהשי" כי אדבר"הוא ', העצה לזכות לאמונה פשוטה בה, "האמנתי כי אדבר" עעעע""""רבי משה מסאוורא� זירבי משה מסאוורא� זירבי משה מסאוורא� זירבי משה מסאוורא� זיק ק ק ק """"הרההרההרההרהידוע מה שאמר 

  . ונפלאותיו זהו חיזוק האמונה' ויספר איש לאחיו על מה שעיניו חזו בניסי ה' מתבונני	 בדרכי ה, ומספרי	 מעשיו ברנה

ולהעלות	 על הכתב בלשו� חכמי	 בלשו� , 	 נוכחי	 לראות בעליל עני� השגחה פרטיותו התבקשו לחשוב בעצמ	 במה ה"התלמידי	 היקרי	 הי

ומבי� השיטי� נראה זוהר אמונת	 , י התלמידי	 היקרי	 הגיעו לידינו"ת השתוממנו לראות אי� שעשרות מכתבי	 נפלאי	 הנכתבי	 ע"ותלי. הקודש

זה קובע בלב	 יותר ויותר אמונה הפשוטה , רו עניני השגחה פרטית שארעו אצל	וזה עצמו שהתלמידי	 מספרי	 אחד לחב, ותקות	 בקל בורא עול	

  .והברורה כיתד שלא תימוט

זה , ונבחר כמה מה	 שראוי	 לעלות על שולח� מלכי	 ולהדפיס	 בהגליו�, י שמזמ� לזמ� נקב� על יד הרשימות של התלמידי	"תקותינו חזקה שע

  .ונזכה לראות הרבה נחת מפרי עמלינו אלו הבני	, ויוסי  יראת שמי	 ויראת חטא', י היעודד התלמידי	 להתבונ� יותר ויותר בדרכ

   

 גם זו לטובה
  יוס� ווערצבערגער

וכאשר הגעתי להחנות , פע	 אחת הלכתי לקנות נעלי	 לרגלי

ושוב חשבתי שמאתו . והיה לי מזה עגמת נפש, מצאתי שכבר נסגר

  .יתבר� לא תצא הרעות וג	 זו לטובה

ר חזרתי למחר לאותה חנות אמרו לי שבדיוק באותו היו	 וכאש

ואלמלי באתי אתמול לא היה לה	 , הגיעו נעלי	 חדשי	 ומעולי	 יותר

  .נעלי	 טובי	 כמו אלו

  . והשגחה הפרטית לטובתי' ואז ראיתי בבירור חסדי ה

  ה מביא תקלה"אין הקב
  שמואל דוד הירש

אייז 'הכניסו  ובסו  הסעודה, לאחרונה התקיימה מסיבה בביתי

  .'קריע	

, שהיתה ש	 עמנו ספרה אז שהיא היתה פע	 בחתונה' זקנתי תחי

, וכאשר חלקו האייז קריע	 בסו  הסעודה הבחי� אחד מה	 שזה מילכיג

  .והציל את הרבי	 ממכשול

וראינו , קריע	 שלנו-באותה רגע הסתכלנו על הבאקס של האייז

אבל זה היה השגחה . אכלנו ובהיות שהיינו פליישיג לא, כ מילכיג"שזה ג

פרטית שבלי שו	 כוונה ספרה זקנתינו עובדא זו שהציל ג	 אותנו 

  .ממכשול

 כוחה של בטחון
  משה שמואל ברא�

א רצתה "פע, י בא בקשרי אירוסי� באוסטראליע הרחוקה"אחי נ

אבל בהיות שאי� השיירות מצויות ', לשלוח מתנות להכלה תחי' אמי תחי

�שמעה על אחד  וג	 כאשר כבר. בידה למצא שליחלכ� לא עלתה , כל כ

אול	 . אבל כאשר התקשרו אליו כבר חזר לעירו, מש	 שנמצא כעת כא�

נמצא בקרוב שליח מהכא ' ואמרה שבעזר ה' לא אבדה בטחונה בה

  .להת	

באה אחד , הימי	 כאשר הלכה אמי לחנות ואחי הל� עמה' בא

רק בני המבוגר , לא"ענתה אמי , "?הא	 זה בנ� החת�"לקראתה ושאלה 

  ".ממנו הוא החת�

ענתה האשה ההיא ואמרה שיש לה קרוב הגר ש	 שנמצא פה 

אבל מחמת השלגי	 הגדולי	 , ובאמת כבר היה צרי� לחזור לש	, כעת

  ".עדיי� מתעכב כא�

ומיד התקשרה לדבר , ראתה כא� יד ההשגחה העליונה' אמי תחי

ל למעו� "נות הנל אשר הסכי	 בחפ� לב להולי� המת"ע	 הקרוב הנ

והג	 שלפי ', וזה היה חיזוק גדול לכולנו שיש לקוות לישועת ה. הכלה

אינה אלקי	 לידה , ראות העי� היה כבר נראה שאי� כא� שו	 שליח



  .  ל בלי חיפוש ויגיעה מיוחדת"שיתוודע מהשליח הנ

  השגחה פרטית
  �"יוס� הכה� כ

חה והלכתי להתפלל מנ' בשנה העברה כאשר למדתי בכיתה ז

מונח  )בענטשערל(" ברכת המזו�"וכאשר הבטתי דר� החלו� ראיתי , ד"בביהמ

, חשבתי הא	 ליל� כעת או אמתי� עד לאחר תפילת מנחה, בפח האשפה

וירדתי תיכ  למטה , אסור להמתי�' שמות'אבל החלטתי שלמע� כבוד 

  .'שמות'ונטלתי הבענטשערל מפח האשפה והנחתי זאת בה

, ונטל כל האשפה' גארבעטש טראק'בא ה באמצע תפילת מנחה

אז כבר לא היה שיי� להציל וכתבי קודש , ואלמלי לא הלכתי תיכ  ומיד

וראיתי בזה השגחה פרטיות שהבחנתי בזה ברגע . ל"היו מתחללי� ר

  .הנכונה

  'קוה אל ה
  יוס� הערשקאוויטש

וכאשר רציתי לחזור , פע	 אחת הלכתי לחנות לקנות איזה דבר

אי� אגיע עד לביתי בגש	 כה 'וחשבתי לעצמי , ש	 שוט לביתי ירד ג

  .?'גדול

והנני רואה את , באותו רגע אני שומע קול צפצו  מאחד הקארס

  .  א שבאותו רגע נסע דר� החנות וראה אותי ולקח אותי לביתי"אבי שליט

  כדי להציל כתבי קודש
  שמואל הערש הערשקאוויטש

ה שאבד המפתחות י ק	 משנתו רא"בבקר כאשר אחי נ' פע	 א

 .עד שאמרתי לו לחפש תחת המטה, הוא חיפש בכל מקו	, שלו

ואצל	 היה מונח , כאשר הסתכל מתחת למטה ראה מיד המפתחות

י שחיפש המפתחות ראה "ורק ע, אשר נפל לש	' קריאת שמע ליינער'

  .ומיד הרי	 זאת והניח	 במקו	 של כבוד כראוי, ג	 את זאת

  מצילין מפני הדליקה
  ר� פילעפ�משה אה

וארא חשבנו ליל� לבית זקינינו ' ק פר"לפני שבועיי	 במוצש

ואני נשארנו ' אבל ברגע האחרונה נתהוה איזה סיבה ואמי תחי, א"שליט

  .בביתי

הלכתי לדיינונג רו	 וישבתי לכתוב מכתב לזקיני הנמצא כעת 

י ובאמצע הכתיבה אנ,...)'זקני�'בקשתי ממנו שיכתוב לי מעשה ל(במקו	 הנופש 

ואז הבחנתי שהשולח� בהקא� , תבשילרואה אמי נרעשת ורוצה לבית ה

  .התחיל לבעור מחמת נרות ההבדלה שנשארו ש	

, אז ראינו בעליל גודל השגחה פרטיות שגר	 הסיבה שנשאר בבית

יודע מה היה ' וה, ז עלה בידינו להבחי� בהאש עוד קוד	 שנתפשט"ורק עי

  .כי לא תמנו' חסדי ה. ל"ינו ראלמלי היינו הולכי	 כולנו לבית זקינ

  שחר קמתי
  משה הכה� ווייס

הימי	 הקצתי משנתי בשעה מוקדמת ולא יכלתי לישו� ' בא

אז הבחנתי . כ עמדתי ממטתי והתחלתי להתלבש"ע, ולחלו	 שנית

ק "ואז ראיתי שיש בלע, שהזייגער שלי ושל אחי הגדול אינו הול� כרגיל

וכמוב� שה	 לא צלצלו בזמ�  וכל הזייגערס נעמדו מלכת, ט בבית"או

  .המיועד

' ומאת ה, י היה צרי� ליל� לישיבה"בדיוק אז היה הזמ� שאחי נ

וכ� הגיע , והקצתי אותו משנתו, היתה זאת שאני עמדתי מוקד	

  .חסדו' יודו לה. להישיבה בלי איחור

  אם מחושך וצלמותיוצי
  יעקב קאה�

, אבי מאד פע	 אחת באמצע הלילה נחלה: א"שליטדודי סיפר 

וצלצלו אלי באמצע הלילה , וחברה הצלה הובילו אותו לבית החולי	

שאבא במהירות לבית החולי	 לשהות ליד מיטתו מכיו� שהוא במצב 

  .סכנה

שהסכי	 להביא אותי באמצע הלילה , התקשרתי לאחד מחברי

וועסטשעסטער "ואמרתי לו שאני צרי� להגיע ל, לבית החולי	

  ".חברה הצלה"הכמו שאמרו , "האספיטאל

אמרתי לו שאין , אותי חברי אם יש לי ממון שאלבאמצע הדרך 

  .לי כעת אף פרוטה אחת

ואני נשארתי ש	 , רהח וחברי נסע בחז"יהלמעשה הגענו לב

ואחרי חקירה ודרישה , ר באיזה מקו	 הביאו את אביוהתחלתי לחקו

, במצבי לא היה טו. ח שני"נתוועדתי שזה היה טעות והוא הל� לביה

 15לפני (ובאות	 הימי	 , לא היה לי פרוטה אחת בכיס, הייתי לבדי בי� גוי	

לא יכלתי להתקשר לא  אחד ', עלפא�ס'לא היה מושג בכלל כמו  )שנה

  .לשל	 להטרעי�ג	 ולא היה לי , י הטעלפא�"ע

אבל כול	 , ח בש	 דומה"	 הא	 יש עוד ביהילתי ש	 מכמה גושא

תי שבור מאד בחשבי שאבי נמצא לבד והיי, צחקו ממנו שאי� דבר כזה

ואיני יודע אי� לצאת מכא� , ח ואני נמצא לבד במקו	 זה"באיזה ביה

  .כאשר אי� לי לשל	 לקאר

ופתאו	 האירו עיני כאשר ראיתי , במצב כזה הייתי בער� חצי שעה

הכי לא נסעת בחזרה "שאלתי אותו , ל עומד לנגד עיני"את חברי הנ

אבל נזכרתי , כבר נסעתי מכא� כברת דר�, י�אכ� כדבר"אמר לי , "?מיד

�לכ� , וכא� נחו� מאד שיהיה ל� ממו�, שאמרת לי שאי� ל� פרוטה בכיס

  ..."חזרתי לתת ל� כמה דאללער

, כי זה טעות גדול, אינו מ� המקו	 הזהיהוצ, אנא ממ�"אמרתי לו 

  ".אבי לא נמצא כא�

כל  והוא מכיר את, אז פגשני באיזה ערל שעובד אצל הדואר

וועסטשעסטער מעדיקל "הסביבה והוא ענה לנו מיד שהמדובר הוא מ

  .דר� כחצי שעה מאותו המקו	" סענטער

, על ההשגחה פרטיות הנפלאה' הרמתי את ידי בשבח והודאה לה

ועל זה שנפל , ה� בזה שחברי שאל אותי כאילו באקראי א	 יש לי ממו�

וג	 על זה שבדיוק , בדעתו לחזור דר� ארוכה פשוט כדי לית� לי ממו�

  .'מה גדלו מעשי� ה. הופיע אז הערל של הדואר
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