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 השגחה פרטית
  אהר� נחו	 קויפמא�

. בשבוע העבר שמעו אצלינו בבית איזה טעיפ מבעל דרש� נודע

אמר שהוא רוצה מאד להכיר נתפעל מאד מהדרשה שלו וא "ואבי שליט

  .ומאיזה קרייז הוא בא, את הבעל דרש� מי האיש ומה שיחו

ד ו ואמר לאבי שהגיע לכא� אורח נכב"ק צלצל אלינו דודי הי"בעש

אבל מחמת ' קר� ויואל משה'והאכסניא שלו צרי� להיות ב, ק"על שב

ושאל א	 יש לנו מקו	 , איזה טעות שנתהוה אי� לו חדר מיוחד עבורו

  . ק"עבור האורח על שב

נדה	 לשמוע שזה הוא הבעל דרש� , כאשר שאל אבי לש	 האורח

ובכבוד גדול קבל אותו , שהוא אמר מקוד	 שהוא רוצה להכירו, ל"הנ

ה זה היה "וב, ק"בביתינו והיה אורח נכבד אצלינו מש� כל יו	 השב

  . למשפחתינו להנאה גדולה

  לבקש מחילה
  שלמה דוד אפענהיי	

למד עמנו ילד אחד ' בכיתה בכאשר עדיי� היינו ילדי	 קטני	 בחדר 

ושוב , הייתי ביניה	לצערי וג	 אני , שהיינו רגילי	 לשחק ממנו ולצערו

מאד נתחרטתי על הדבר , שזה היה עולה גדולהוהבנתי כאשר גדלתי 

ולא ידעתי מקו	 , אבל לצערי הוא כבר לא גר כא�, ובכל לב רציתי לפייסו

שיהיה בעוזרי ' והתפללתי אל ה .מגוריו ולא יכלתי לבקש ממנו מחילה

  .שאוכל לתק� את אשר שחתתי

ופתאו	 , א הייתי בעיר אחרת לרגל שמחת הכנסת ספר תורה"פע

הג	 שזה לא היה בכלל , טיות אני רואה אותו עומד אצליבהשגחה פר

מיד נגשתי אליו ובקשתי ממנו שימחול לי על מעשי , בעיר שהוא גר ש	

   .ה שמחל לי בלב של	"וב. הילדות שהיה אז

 כח הבטחון
  ליפא גאטליעב

ט כאשר בנינו לראשונה הסוכה "הדבר היה לפני חג הסוכות העעל

אול	 עדיי� לא היה , כה לש	 ולתפארתוהקמנו הסו, בדירתינו החדשה

אול	 . והיה חשש גדול מפני הגשמי	 שלא יקלקל הנוי סוכה, ק"לנו שלא

  .מה שלא היה אצלינו מ� המוכ�, זה עולה לסכו	 רב

שיהיה לנו ' וא	 זה רצו� ה, א אמר שאי� מה לדאוג"אול	 אבי שליט

ש אחד פתאו	 בא אי. ק על סוכות הוא ישלח לנו ג	 הממו� לזה"שלא

, לביתינו ואמר לאבי שלפני זמ� רב לוה ממנו סכו	 ממו� ועדיי� לא שיל	

ויהי כאשר ספר אבי את הסכו	 ראה שזה שוה , וברצונו כעת לשל	 החוב

  . להסכו	 שיש לשל	 עבור השלאק

  היתה זאת' מאת ה
  יעקב אביגדור גליק

והיה לי צער , באחד הימי	 הרגשתי לא טוב ולא יכלתי ליל� לחדר

, צרי� להיות בחינה בכתב על החזרה' מכיו� שבאותו היו	 הי, דול מזהג

וכעת הייתי אמור להיות חסר , ע לזה זמ� רב ביגיעה גדולה"אשר הכנתי א

בחדר ' ת שיעזור לי שאהי"והתפללתי להשי. מהחדר בשעת הבחינה

  .בשעת הבחינה

, למחרת היו	 כאשר באתי לחדר שמעתי שעדיי� לא היה הבחינה

, שהתלמידי	 שלומדי	 בכיתה אחרת נכנסו ללמוד בחדר שלנו מכיו�

כ דחה הבחינה על "וע, פ על החזרה לטובת	"והמלמד החליט לעבור עוה

   .ד"וקבלתי ציו� טוב בס, ה שכתבתי הבחינה כראוי"וב, היו	

  אלקים חשבה לטובה
  נתנאל וויינבערגער

א להטרעוול אגענט כדי "באחד הימי	 התקשר אבי מורי שליט

אבל כאשר שמע הסכו	 הגבוה שה	 , לקנות טיקעט לנסיעה מעבר לי	

, כ"יו	 אחעל חשב בעצמו שינסה לקנות הטיקעט , דורשי	 עבור נסיעה

הוא קנה הטיקעט , וכ� הוה. אולי אז יהיה כבר הטיקעט במחיר זול יותר

  .על יו	 אחד מאוחר ממה שהוא רצה מקוד	

לנסוע ירד שלג כבד  כאשר הגיע היו	 שהוא רצה מקוד	, למעשה

ורק ביו	 מחר כאשר הוועטער היה כבר יותר , והעראפלא� לא נסע בכלל

ואז ראה שזה שהוא חשב מקוד	 לרעה נתהפ� , טוב אז נסע הכל כראוי

    .לו לטובה

  קבלה טובה
�  ליפא ברא

לקחתי עמי בטעות את ' מתמידי	'פע	 אחת כאשר הלכתי ל

וכמוב� , בחנתי שנאבד ממנווכאשר עליתי על הבאס ה', רעקארדער'ה

וכ� היה לי על זה כמה דברי	 , ה� כי זה כלי יקר, שזה גר	 לי צער גדול

  .נחוצי	

וכאשר , ה כראוי בשעת מתמידי	"התגברתי על צערי ולמדתי ב

חפשתי על כל הדר� בכל הצדדי	 , חזרתי לביתי כבר היה חוש� ואפילה

  .ויגעתי ולא מצאתי

כי זה גור	 , א אקח זאת עוד לחדרנ ל"מיד קבלתי על עצמי שבל

וברגע שגמרתי לומר ' אמר רבי בנימי�'פעמי	 ' ואמרתי ג. ביטול תורה

שנתתי שבח כמוב� . בפע	 השלישי מיד ראיתי זאת מוטל על הרצפה

  .הטוב על חסדו שגמל עמדי' לה והודאה



  

  

  לכל קוראיו' קרוב ה

  יט ליפא אשכנז"יו' חנני

הוא לא , שלי' פרייוועט רבי'ה פע	 אחת כאשר באתי ללמוד ע	

. ורציתי לצלצל לביתו ולשאול אותו מתי יבא ללמוד, ד"היה בביהמ

אבל לא היה , ושאלתי מכמה אנשי	 שלמדו ש	 א	 יש לה	 סעלפאו�

  .י הפאבליק טעלעפא�"וג	 לא היה לי ממו� לצלצל ע, לה	

וממש ברגע שבקשתי , ת שיעזור לי"ואז נזכרתי לבקש מאת השי

ד והוא לוה לי הסעלפאו� שלו בסבר פני	 "נכנס איש אחד לביהמבקשתי 

   .יפות

  כי אתה שומע תפילת כל פה
  מרדכי הערש בערגער

כאשר אחי קיבל קארטלע� שיכולי� , תרומה' ק פר"הדבר היה בעש

וכאשר רצינו ליל� לקנות נזכר , לקנות בזה מתנות בחניות הספרי	

  . שהשאיר זאת בתלמוד תורה

אבל כאשר הגענו לש	 , ת כדי ליקח זאת"בלית ברירה חזרנו להת

ת שיעזור לנו "מיד בקשנו מהשי. היה הדלת סגור ולא היה מציאות לכנס

�ובאותו רגע ראינו דר� החלו� שהמנהל נמצא . שנוכל לקבל הקארטלע

ת שומע "וראינו שהשי, ודפקנו על הדלת ומיד פתח לנו הדלת, בפני	

  .תפילת כל פה

  יני את קולךהשמע
  בעריש הערשקאוויטש

והוא לא היה יכול לעזוב , באחד הימי	 נאבד לאבי הסעלפאו� שלו

וכולנו חפשנו זאת ולא , את הבית עד שימצא זאת כי זה נחו� לו מאד

  .מצאנו

וכאשר הלכנו אחר הקול מצאנו שאחד , פתאו	 שמענו קול זמרה

  .וכ� מצאנו זאת, מצלצל לאבי על ידי הסעלפאו�

היה נרגש מאד כי תמיד הוא מכבה את קול הסעלפא� ורק  אבי

וממילא לא חשב בכלל שיש מציאות שישמע קול , ל"עושה דריז

וזה , היתה זאת שאתמול בלילה הדליק חלק הקול' אבל מאת ה, הצלצול

   .שימצא זאת עכשיו וגר	 ל

  לעורר השחר
  חיים מענדל שווארטץ

זייגער -על וועקער" 	חברת תהילי"ע זכיתי בגורל אצל "בשנת תש

נ "והיה לי מזה עגמ, והשתמשתי ע	 זה במש� זמ� עד שלאחרונה נשברה

  .כי לא היה לי זייגער שיעורר אותי בבקר

ממש באותה תקופה ראיתי מודעה ששוב יהיה גורל על וועקער 

שאזכה בגורל מכיו� שאני ' התפללתי אל ה. זייגער אצל חברת תהילי	

ה שנתקבלה תפילתי וזכיתי "וב. 'קר לעבודת הצרי� זאת לצור� קימה בבו

  . בגורל

  זכות אבות
  יצחק שמואל סעגעדין

כדי ' ומסרתי, ה"לפני איזה זמ� כתבתי מעשה שהיה ע	 זקיני ע

אבל מחמת איזה סיבה המתנתי זמ� ', זקני� ויאמרו ל�'להדפיסה בגליוני 

  .וכמוב� שהיה לי עגמת נפש מזה, רב והסיפור לא נדפס

השבוע שחל זה היארצייט של זקיני ובדיוק אז הופיע  עד שהגיע

וראיתי אז בזה השגחה פרטיות נפלאה , המעשה בלי מחשבה תחילה

ורבי	 קראו זאת וספרו זאת , שבדיוק בימי היארצייט יתפרס	 הסיפור

   .לבני משפחותיה	 וזה בוודאי היה טובה לנשמתו

  ה מביא תקלה לצדיקים"אין הקב
  יוסף הערשקאוויטש

  .וישב אצלו גוי, ו בעראפלא�"	 אחת נסע דודי היפע

וכמוב� לכל הגוי	 נתנו , כאשר חלקו הסעודות נתנו לו אוכל כשר

באמצע הסעודה ק	 דודי ממקומו לזמ� קצר מאד וחזר . אוכל טריפה

והג	 , ומיד נזכר מההלכה שבשר שנתעל	 מ� העי� אסור לאכלו. תיכ!

בהיות שההלכה כ� וויתר על  אבל, שכעת לא היה כא� רק זמ� קצר מאד

  .מנת הבשר ולא אכלו

וענה דודי , כאשר הבחי� הגוי שאינו אוכל הבשר שאל אותו על זה

ברו� "אמר לו הגוי . שהיות שהוא הל� מכא� ההלכה אומרת שאי� לאכלו

כי הייתי מאד מקנא על , אלקי ישראל שנת� תורה כזו לעמו ישראל' ה

כ ברגע שהלכת מכא� "וע, יהבשר של� שזה טוב בהרבה מבשר של

   ".ובשר שמונח בקערה של� זה טריפה, החלפתי בשר של� ע	 המנה שלי

  כל עכבה לטובה
  אברהם יצחק ליכטענשטיין

אבל לא ידענו ', פע	 אחת נסעתי לרופא יחד ע	 אמי מורתי תחי

באמצע הדר� שאלנו את הדרייווער א	 הוא . בדיוק האדרעס של הרופא

  .וא לא ידע ולא ידענו מה לעשותוג	 ה, יודע האדרעס

פתאו	 היה עקסידענט כאשר הקאר שנסע מאחרינו נת� מכה 

יצאנו מהקאר באמצע הדר� מבלי . ולא יכלנו לנסוע הלאה, להקאר שלנו

  .לידע האי� ניסע מכא� להרופא

וכאשר ראה אותנו , ו נוסע בדר� זו"פתאו	 אנו רואי	 את דודינו הי

והוא ידע את האדרעס של הרופא , שלו עמד בהצד ולקח אותנו להקאר

אז ראינו אי� שהכל בדיוק מתנהל . והביא אותנו במקו	 הנכו� בזמ� הנכו�

  . מ� השמי	 באופ� נפלא על כל צעד ושעל

  והנה נער בוכה
  משה שעהר

ואי� איש מאנשי הבית שהבחי� , פע	 נשאר קדירה על האש בלילה

נעשה ריח של אש נורא וכאשר כול	 ישיני	 המאכל נשר! כליל ו, בזה

גדולה ' אול	 מעומק השינה א! אחד לא נתעורר והסכנה הי, בכל הבית

  .ל"מאד ר

בהשגחה פרטיות התחיל אז הילד הקט� של השכ� שלנו לבכות בכי 

וכאשר ההורי	 קמו משינת	 להרגיע התינוק הרגישו ריח , מר ללא הר!

מהשינה לכבות מיד צלצלו על הטעלפא� לביתינו והקיצו אותנו , של אש

ה עלה בידינו לכבות את האש זמ� קצר לפני שהיה יכול "וב, את האש

  ).אבל ריח השריפה נשאר בבתינו עוד כמה ימי	 זכר לנס(. ו שריפה גדולה"להיות ח


