
  
שלכאורה תיבת  ) יש להעירנ', כ''ו(וייש
 בארו� במצרי
 ויחי יעקב וגו' 

''
וייש  – י''ל עפ''י דברי החזקוניומיותר, שידוע שהי' במצרי.  ''במצרי
שזהו כוונת  ולפ''ז י''לאבל לא נקבר, שהרי עתידי� היו להעלותו.  –בארו� 

 באר�,  בארו� ולא נקבריוס� הפסוק ''וייש בארו�'' דהיינו הטע שש
  .  מש ''במצרי'' ועתידי להעלותו כשיצאו כיו� שהי'

   
בל שכרו ייוס� קבר ליעקב, וק – עפ''י דברי רבינו בחיי באופ� אחר, וי''ל

במי שגדול משניה, הוא משה רבינו ע''ה שנתעסק בעצמותיו, שנאמר ויקח 
משה את עצמות יוס� עמו, ודרשו רבותינו ז''ל מה עשה משה, נטל טס אחד 
 ,והטילו בנילוס, וכתב עליו עלה שור, ואמר לו יוס� יוס� אחי  נגאלי

כבי בעד , א רצונ  להגלות והשכינה מעכבת בעד , וענני הכבוד מע
ולעלות עלה, וא לאו נקיי אנו משבועת , לפי שהמצרי רצו להצניעו 

בנילוס, וזהו  שלא ימצאוהו אחיו לעול, ועשו לו ארו� של מתכת ונתנוהו
''במצרי
'' שמטע זה נאמר  ולפ''ז י''לש בארו� במצרי. שכתוב ויי

 שמוילרמז שהטע שהמצרי �לא ש ,א כדי להצניעובארו�, הו יוס
, וזהו כוונת הפסוק ''וייש ימצאוהו אחיו לעול, ולא יכול לצאת ממצרי

   .''במצרי''שאר ייוס� שבארו�'' והטע כדי 
  

וקבעוהו  ,עפ''י הגמ' בסוטה (י''ג) ארו� של מתכת עשו לו מצריי וי''ל עוד
שזהו כוונת הפסוק ''וייש  ולפ''ז י''לבנילוס הנהר, כדי שיתברכו מימיו. 

  תברכו מימיו.  י' מזה תועלת ''במצרי'' שעי''ז יבארו�'' והטע כדי שיה
  

' ארונות היו ריש פרשת בשלח) ב(עפ''י המדרש תנחומא  באופ� אחר, וי''ל
בר, ארו� העדות, וארונו של יוס� וכו' והיו אומות מהלכי� ע ישראל במד

של מת מהל  ע ארו� של חי העולמי,  העול מוני� את ישראל, וכי דרכו
 ולפ''ז י''להמונח בארו� זה קיי כל מה שכתוב בזה.  ,והיו ישראל אומרי
 מקו ערוה ,במצרי הי'לרמז שאע''פ שיוס�  ''במצרי
''שמטע זה נאמר 

לכ� וכמו באר� כנע�,  במצרי ותועומד בצדק, מה גדר עצמו, וטומאה
וזהו , ה הי וינוס, ראה ארונו של יוס�מה רא , כמ''שנקרע הי בזכותו

ל  במדבר ביחד זכה שארונו ה'וייש בארו�'' דהיינו הטע שכוונת הפסוק '
מד וע במצרי כיו� שרק הוא נשבה לבי� הגויהי' ע ארו� העדות, 

  בצדקתו.  
  

ואת יהודה שלח לפניו אל יוס� להורת  עפ''י הפסוק (מ''ו, כ''ח) וי''ל עוד
 ומ''א לתק� לו בית תלמוד, שמש
 תצא הוראה. #שנה. פרש''י ולפניו ג

לי� זצ''ל, להגאו� ר' לייב מא , אמרהאדמו''ר מסטמאר זצ''לפע
 אחת 
 יהודהל צוהב הטע
 שיעקמהו  בדר  צחות, ,ראש ישיבת בית התלמוד

כגו�  ישיבת ''בית התלמוד'' יותר משאר ישיבותדוקא  במצרי
 לקבוע
ופרש''י כיו� שיוס� שלח לאביו עגלות, . ותי' או תורה ודעת ,מיר, קמני!

יו� רש ממנו, בפרשת עגלה ערופה, וכיפבמה הי' עוסק כש סימ� שהוא
�מד רי
 שנה, ע''כ שליותר מעש של עגלה ערופה למד אותה סוגיא שיוס

דר  הלימוד של ''בית , שידוע ש''בית התלמוד'' של ישיבת דר  הלימודכ
  . כל פרט ופרט של הסוגיא בעיו� גדול דוללמ ואה התלמוד''

  
 זכרתי ימי קד
, כשלמדתי בישיבת בית התלמוד, בשנת תשמ''ו, אצל

הגאו� ר' שאול ברוס זצ''ל (בעמ''ח ספר מנחת שאול) כשלמדו  מו''ר
ר' הגאו� ממר�  ,ב''ב) ואמר א שטיקעל תורהבהסוגיא של היזק ראי' (

אז ר' איסר זלמ�  ,זאלסט וויסע� # סיפר לנואיסר זלמ� זצ''ל (אב� האזל) 
כשאחד התלונ� ו .יאר 19האט געלערנט דער סוגיא פו� היזק ראי'  ,זצ''ל

שלא למדו הרבה דפי גמ' בשיעורי עיו�, אמר לו אמת שלא  למו''ר זצ''ל,
רמב''�,   –מראשוני
   #אבל אנו לומדי
 הרבה דפי
  ,למדו הרבה דפי גמ'

   .הגר''ח, ברכת שמואל וכו'  –ואחרוני
  ,רשב''א וכו'
  

�ואת יהודה שלח לפניו אל יוס� וגו'  #  , שלכאורה צ''ע למה נאמרויש להוסי
שידוע שיוס� הי'  '',ואת יהודה שלח לפניו גשנה''גשנה, הלא די לומר 

 .ו תמד בצדקשע האי  ,ס�ומי נתפעלכ''כ שיעקב אבינו הי'  וי''לבמצרי
 לרמז הסוגיא של עגלה לאביו עגלות ( שלח לכ�בטומאת מצרי, וכ''כ שני

דהיינו  ,ותד בצדקמעשרק ע''י אותה דר  הלימוד הוא  להראות לו ערופה,
 � שהי' משונה מדר  הלימוד שהי', הדר  הלימוד חדש במצרי דשיחשיוס
למד אותה סוגיא עד כדי כ  ש ,בעיו� גדול מדלבאר� כנע�, שבמצרי  לה

 ותקיכול לעמוד בצד עי''ז הי' רק, של עגלה ערופה יותר מעשרי שנהש
כוונת הפסוק ''ואת יהודה שלח לפניו אל יוס�''  ווזה ,במקו טומאה כזה

 רק דהיינו –אבל אל יוס� דהיינו שיעקב שלח יהודה למצרי לקבוע ישיבה, 

שרק ע''י אותה דר  הלימוד דר  הלימוד של יוס�, ה ישיבה באותהד וללמ
    ישיבת ''בית התלמוד''.  אמר לו לעשותלכ� יכול לעמוד ש בצדקתו, 

הי' רגיל לומר בש
 המשגיח  וי''ל עוד שמו''ר הגאו� ר' שאול ברוס זצ''ל,
שע''י אינו  #א וואנט  –מחיצה  –שהפשט של ישיבה הוא  ,ר' ירוח
 זצ''ל

והזהירנו שצרי  לשמור מאד שלא  הישיבה,שפע פו� די גאס רק מכותלי מו
האט נישט קיי� א ב� תורה  פר! בהגדר (א לא  אי� די וואנט), לעשות

צרי   ,ואמר לנו שאפילו כשהול  בדר  או לשמחות שייכות מיט די גאס,
עד כדי כ  שנחשב אפילו חו! מהישיבה שהוא עוד  ,להרהר בדברי תורה

שומר בהמותיו של לב� (אפילו  י'ואמר אפילו כשיעקב אבינו ה בה,בישי
אי� שטאל פו� בהמות) נחשב שהוא ג''כ בישיבה, דכל מקו
 שהל  הי' 

.
''ואת יהודה שלח לפניו י''ל שזהו כוונת הפסוק ולפ''ז  נחשב ישב אהלי
 ''�במצרי
,    לעשות ישיבה כזה, כמו שיוס� קבעדהיינו שצריאל יוס

המצריי
,  ' ל  שו
 שייכות ע
בתורה, שלא יהידהיינו להיות כ''כ עמל 
   .י� ש
יורק עי''ז יכול להיות גוי גדול ומצו

  
עתה אני  פי'הרשב''
 (מ''ה, כ''א)  וית� לה
 יוס� עגלות על פי פרעהב) 

מצוה אות  לקחת עגלות ובהמות למשו , כי לא הי' אד יכול להוציא מ� 
שא כל הטע ששלח עגלות  יש להעירכי א על פי פרעה.  ,המלכות עגלה

רש ממנו, ודבר זה יפסוגיא דעגלה ערופה כשע אביו שלמד  ,הוא לסימ�
למה הי' צרי  ליטול רשות מפרעה  הוצר  לעשות כדי שיאמי� יעקב, א''כ

הזרע אברה
 למסור הדבר בעל פה לאחיו לסימ�.  יכול הי' ולשלוח עגלות,
 זה מסברא שעסק בפרשה זוטי ידעו שזה אינו סימ� כ''כ, שא� השב תי'

, ע''כ שלח העגלות שיראה יעקב העגלות ששלח, ויבח� שעל כרח  מכח לויה
   שיסכי פרעה. כ''כ להטריח ת לסימ�, דא לא כ� למה לושלח עגלו

  
, שבודאי בעל פה יוס� יכול לומר לאחיו הסימ�, שאע''פ שוי''ל באופ� אחר

 ממש, או אמר לה הסימ� א שלח עגלות ,אי� כא� נפק''מ בנוגע הסימ�
קשה לו לשלוח  לרמז לאביו כמו שהי' ,ממש בעל פה, הוא שלח עגלות

, כמו''כ הי' קשה לו לעמוד מפרעה על זה עגלות, שצרי  לבקש רשות
לות בתורה, כמ''ש יעמ הרבה , וזה שיי  רק ע''יבטומאת מצרי בצדקתו

   בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלי�. 
  

 לה ולאביו דברי לאחיו, להוכיח הרבה מרשיוס� אשאע''פ  וי''ל עוד
שהוא יוס�, כמ''ש וידברו אליו את כל דברי יוס� אשר דבר, סימ� זה של 

קאי על דברי תורה,  מ� זהכיו� שסיבעל פה,  לה עגלה ערופה לא אמר
מעולה סימ� זה הסוגיא של עגלה ערופה, לכ� שלח עגלות ממש, להראות ש

 .טע שלא אמר הסימ�  וי''ל עודמכול, כמ''ש ותלמוד תורה כנגד כול
, לרמז שסוגיא זו של עגלה ערופה נעשה עיקר אצלו, דהיינו לאחיו על פהב

לזכור תמיד כל הדיוקי  , כדיהרבה פעמי ולמד אותה סוגיא שחזר
שאר  במצרי למד ,ובאותה דר  הלימודירושי של אביו בהסוגיא, ופ

  . הש''ס סוגיות
  

פרש''י גרתי  –, עפ''י הפסוק (ל''ב, ה') ע לב� גרתי וי''ל באופ� אחר
ת שמרתי, ולא וותרי''ג מצו ,בגימטריא תרי''ג, כלומר ע לב� הרשע גרתי

לצוות שאע''פ שיעקב יכול  נראה מזהלמדתי ממעשיו הרעי עכ''ד. 
 ת, הואותרי''ג מצו, שהוא שומר בבית לב� בפירוש לעשו כ� שלוחיו לומרל

 , שזה מראה על חכמתו הגדולה, שנכלל בדר  רמיזה לדברדוקא מצוה לה
הסימ�  יוס� שמטע זה לא אמר ולפ''ז י''ל. בדיבוריו רמזי נפלאי

 י' אצל אביו יותר מעשרי שנה, הואבפירוש לאחיו, לרמז שאע''פ שלא ה
הסימ� בדר  רמיזה, וזהו כוונת הפסוק שלח לכ� , והג כמותווונ בנו עוד

לשו�, ודי לומר עוד יוס� הכפל  שלכאורה צ''ע –(מ''ו, כ''ח) עוד יוס� בני חי 
הוא הוכחה על שני  זה ששלח הסימ� בדר  רמיזה,ד ולדברינו י''לחי. 

  .  ג כמו יעקבוההיינו שנוג הוא נוהג כבנו, ד ,דברי, שיוס� חי
    

רק כדי לקיי  ו, הי'הרמב''� שכל הנהגת יוס� ע אחיע''פ , וי''ל באופ� אחר
 והנהנכלל בהנהגתו,  החלומות שג פתרו� וי''ל בדר  חידושאת חלומותיו. 
, כמ''ש ויקנאו בו פתרו� החלומותלנוגע ב בי� אביו לאחיו יש חילוק גדול

אחיו חשבו דהיינו יעקב חשב שה אמת, ו, אחיו, ואביו שמר את הדבר
שלח לאביו עגלות ממש, ולא שמטע זה  ולפ''ז י''ל. ישה דברי בטל

שהי'  בי� הסימ�, כמו, כדי שרק יעקב ילאחיו � בעל פהאמר הסימ
  אמת. שה הבי�  בהחלומות, שרק יעקב

  
, עפ''י דברי הכלי יקר, שיעקב למד מפרשת עגלה ערופה וי''ל באופ� אחר

עיר קרוב החלל, שיוס� חי, כי כמו שמודדי� מדידה גשמית לראות לאיזו 

  

 

פרשת 
  ויחי 

 ע''ותש
  לפ''ק



ולתלות העו� באותה עיר, כ  מודדי� השערה ומדידה שכלית באיזו עו� מת 
יותר יו, או בעו� בני עירו, ומי שהוא קרוב זה, א בעו� עצמו, א בעו� קרוב

אל החלל לתלות בו הוא צרי  כפרה, ע''כ שלח לו יוס� פרשת עגלת ערופה, 
להיות בצער כל הימי הללו, ויחפש ו איזה חטא גר לכדי שמתוכה יתבונ� 

וימצא שזה החטא שלא קיי מצות כיבוד אב וא כ''ב שנה, גר לו להיות 
כ''ב שנה, שלא יהי' מכובד ג הוא מבנו החביב עליו ביותר, ומזה בצער 

יותר מכ''ב התבונ� שודאי יוס� חי, שאילו הי' מת א''כ יהי' יעקב בצער 
גד מדה, לכ� ר על מה שחטא, ולא יהי' העונש מדה כנתושנה, ויסבול י

ערופה, מיד ותחי רוח יעקב אביה. כשראה העגלות ונזכר פרשת עגלה 
שמטע זה לא אמר הסימ� בפירוש לאחיו, שלא הי' דר  אר�  ולפ''ז י''ל

  סימ� בדר  רמז. ה, לכ� שלח מפורש לדבר על החטא של אביה
  
ומ''א  #פרש''י  #שנה יוס� להורת לפניו גוואת יהודה שלח לפניו אל  ג)

שמעתי ממו''ר הגאו� ר' שאול  לתק� לו בית תלמוד, שמש
 תצא הוראה.
שאמר בש
 מו''ר הגאו� ר' ברו  בער זצ''ל (ברכת שמואל)  ,ברוס זצ''ל

ולומד רק ארבעה עשרה  ,שא
 אחד יכול ללמוד ביו
 חמש עשרה שעה
לא נחשב רק שהוא מבטל עשר דקות של לימוד  ,שעה וחמשי
 דקות

אלא נחשב שהוא מבטל די גאנצע והגית בו יומ
 ולילה פו� דער  ,התורה
  . טאג, שהוא חלות אחד של לימוד התורה פו� דער והגית בו יומ
 ולילה

  
 שלא די ,אמר לנו הרבה פעמי
 ,הגאו� ר' שאול ברוס זצ''למורי ורבי 

והביא ראי' לזה מגמ'  לות בתורה,יהוא עמאלא העיקר  ,ידיעת התורה
אתו  ,ושכיב ,מגילה (כ''ח) ההוא דהוה תני הלכתא ספרא וספרי ותוספתא

 ,הי צנא דמלא ספרי חסר ,אמר היכי נספדי' ,ואמרו לי' לר''נ ליספדי' מר
א ספרי
 שראנק האט זי   ,וואס זאל אי  זאגע� ,פי' רבינו בזה הלשו�

ואי� מבי� מה שבתוכ
,  ,לאוהו ספרי
צובראכע� (אינו אלא כסל שמ
ולא למד לפני  ,מכיו� שלא שימש ,וכלומר שאע''פ ששנה כ''כ ע
 כל זאת

הקשה משנה, לא ידע מה הוא שונה). תלמידי חכמי
 שיבינוהו טעמי ה
הא הדי� הוא דכל  ,) דהאי  יכול ר''נ לומר כ�העזרהבית שמואל (אב� 


 הוא דוקא אחד המתעצל בהספד תלמיד חכ
 חייב מיתה. ותי' דחכ
והוסי� בש
 הלבושי מרדכי זצ''ל (הגאו� ר' משה  שיכול לומר סברות,
ושל  ,שהי' רבו של מר� הגאו� ר' אהר� קטלר זצ''ל ,מרדכי עפשטיי� זצ''ל

כל מי שאינו שושל המשגיח ר' ירוח
 זצ''ל)  ,''למר� הגאו� ר' ראוב� זצ
 ד אמר כדי להיות פוסק לא דיועו אר!,מלומד בדרכי הסברות נקרא ע
 ה

אלא צרי  להבי� דבר מתו  דבר, מע� דאר� וויסע� די לומדות  ,לידע ההלכה
  . כדי שיכול לחלק חילוקי
 כדי לפסוק כהלכתא ,פו� די זא 

  
רשת בחקותי) עפ''י דברי הסבא מקעל (מובא בלב אליהו חלק ג' פוי''ל עוד 
וחרבו שלופה  ,חוימגילה (ג') בהא שהמלא  בא אל יהושע בירבעל הגמ' 

כי אני  ,ויאמר לא ,ויאמר לו הלנו אתה א לצרינו ,ויל  יהושע אליו ,בידו
אמש בטלת  ,ואחז''ל שאמר לו ב' תביעות יש עלי  ,עתה באתי ,שר צבא ה'

אמר לו על איזה מה�  ,תמיד של בי� הערבי, ועכשיו בטלת תלמוד תורה
על ביטול תורה באתי, מיד ויל� יהושע בלילה ההוא  –א''ל עתה באתי  ,באת

ואמר הסבא מקעל
 בתו  העמק אמר ר''י מלמד של� בעומקה של הלכה. 
שא''א לומר שלא עסקו אז בתורה כלל, אלא שהי' חסר ההתעמקות  ,זצ''ל

אמר  ,וא בתו  העמקבתורה, וראי' לזה שכתוב מיד ויל� יהושע בלילה הה
אלא  ,ר''י מלמד של� בעומקה של הלכה, ולא אמרו של� בעסק התורה

אלא שהי'  ,וכדדייק קרא, א''כ ודאי שלמדו ג מקוד ,בעומקה של הלכה
ויל� יהושע  המלא  וחרבו שלופה בידו, לכ� מיד וע''ז בא ,חסר לה העומק

  של� בעומקה של הלכה. –בלילה ההוא בתו  העמק 
  
ודע דבקרא  איתא בערו  השלח� (או''ח סי' קל''ט) #ק חזק ונתחזק חז )ד

חזק חזק  –דלא ימוש כתיב חזק ואמ�, ומזה נהגו לומר למסיי ספר 
ונתחזק, ויש רוצי שיאמרו חזק ג' פעמי, שה במספר משה, ונכו� הוא. 

ר' אברה
 איגר זצ''ל (שבט  הרה''ק עפ''י דברי האדמו''רוי''ל עוד 
 הוא שעיקר כח ההתחזקות וההתגברות הוא מכח התורה, והעיקר מיהודה)

שנקראי ששי גבורי  ,מלימוד תורה שבעל פה, בששי מסכתות הש''ס
חזק ישראל וישב על המטה ) ויתמ''ח, ג'מגבורי ישראל, וזהו כוונת הפסוק (

הנה מלת ( עה) שרומז על מטתו של שלמה ששי גבורי סביב לה(בה' הידי
  . מספר ששי)ל עולה ,עצמה להמה ע ''המטה''

  
עיקר הכוונה  ''חזק חזק ונתחזק''שזה שאומרי אחר סיו הספר  עוד אמר

הוא על להבא, דהיינו שבסיו הספר הזה נשיג התחזקות להתחזק בהספר 
רק על  ,לא שיי  לומר חזק ונתחזק כמוב� ,שלאחריו, כי על הלימוד מהעבר

ר' לייבל איגר זצ''ל, נלב''ע  ב� הגה''ק אברה(הרה''ק ר' הספר הבא אחריו. 
   יהי זכרו ברו .)ג' וארא, בשנת תרע''ד,  ,ביו כ''ב טבת

  
 ,''ויתחזק ישראל'' )מ''ח, ג'( הנאמרבפרשה זו , כיו� שוי''ל עוד בדר  חידוש

 ,תחזקקב אבינו מבודאי א יעש ''''חזק אומרי אחר קריאתהמוב� שלכ� 
זה שיעקב ד – ביתר ביאורמעשה אבות סימ� לבני. ג אנו מתחזקי, ש

לכ� אומרי ''חזק'' אחר פרשת ויחי, חיזוק זה לדורות, ומנשאר  ,מתחזק
 ג אותו כיו� שאומרי ''חזק'' אחר סיו ספר בראשית, נהגו לומרורק 

  אחר סיו כל ספר שבתורה. 
  

לרמז שאע''פ שהטע שאומרי ''חזק'' אחר פרשת ויחי, הוא  וי''ל עוד
 נסתמו עיניה ולב של ישראל מצרתו ,נפטר יעקב אבינושבפרשה זו 

שגיח עלינו ייאש, ואפילו בגלות הקב''ה תמיד מהשעבוד, אסור להת
ברחמי גדולי, וכמ''ש בשיר השירי (ב', ח') הנה זה עומד אחר כתלנו, 
משגיח מ� החלנות, מצי� מ� החרכי, ואפשר מטע זה נקרא הפרשה 

ואי� ל  חיזוק גדול ''ויחי'' לרמז שאפילו במצבי קשי אנו ע הנבחר, 
   מזה!

  
  
  
  

     
כדי  ,נזאה� זצ''לצד אחד להרה''ג ר' יוס� שאול נאטפע
 אחת הי' מחלוקת בי� החסידי
 של שני גדולי ישראל, ובאו קצת מה
 מ # א נפשי בסוד
 אל תב

 ,באמת יכול להיות שיש למחלוקת של  סודות וכוונות גדולות, שאמר לה
 ר' יוס� שאול זצ''ל והסבירו לו העמקות והסודות של מחלוקת
, ,שיקבל דעת

א נפשי בקהל
 אל תחד כבודי'' דודאי במחלוקת קרח ולוי ''בסוד
 אל תב שאמר לשמעו� אבל ע''פ הפשט הפשוט הוא חילול הש
, וזהו כוונת יעקב אבינו
  . אבינו הי' די הפשט הפשוט, וע''פ הפשט זה הי' מחלוקת כנגד משה רבינו אבל בשביל יעקב ,ועדתו היו סודות נפלאות

  
 
המהרי''ל דיסקי� זצ''ל סיפר על האחי
 הגר''ש והגר''א קצנלנבויג� זצ''ל שאמ
 הביאה אות
 להגר''א ואמרה שאחד לא יש� ואחד לא  #ויבר  אות

להמהרי''ל זצ''ל א
 כשבירכ
 הניח עליה
 את שני ידיו (ורצה לפשוט מזה א
 מותר  אוכל, והניח ידו עליה
 ובירכ
 שיהיו גדולי
 בתורה. ואחד שאל
 .שני ידיולזר לבר  ע
 הנחת ב' ידי
 עיי� בביאור הלכה קכ''ח, סי' א') וענה לו וכי אתה סבור שביד השני הוא לקח כס�, והי' משמע שהגר''א ביר  ב

  (אילת השחר)   
  

פרש''י הפ  עצמו לצד השכינה מכא� אמרו שהשכינה למעלה מראשותיו של חולה, הסביר הגור ארי' דכיו� דהשכינה  # וישתחו ישראל על ראש המטה
 ,'ל''כי את דכא ושפל רוח אשכו�'' ואי� ל  דכא כמו חולה ולכ  השכינה עמו תמיד. בתחלת ימי הנהגתו של הישמח ישראל האדמו''ר מאלכסנדר זצ'

מאות החסידי
 צובאי
 על פתח הבית ומבקשי
 להכנס אליו, ואז החלו חוככי
 בי� החסידי
 מי יזכה להכנס, כיו� שכ  כשעדיי� גר בדירה ישנה, היו 
 נאל! הרבי לעמוד בפתח ולהכניס את האנשי
, נער קט� שעמד בי� החסידי
 כפ� עצמו מעט תחת רגלי הרבי ונכנס אל הבית, כשסגר הרבי את הדלת

  ומיד השיב בעצמו ''על ידי הכנעה אפשר להכנס לכל היכל''. (סיפורי צדיקי
) –אי  נכנסת  –לד הקט�. שאלו הרבי ונכנס אל החדר מצא ש
 את הי
  

בעיר  ,נפטר בש
 טוב י''ז טבת תשמ''ב ,קאלושי�, הרה''צ ר' משה מנח
 ב� הרה''צ ר' נפתלי ארי' שפיגעל זצ''ל –לזכר נשמת זקני האדמו''ר מאסטראוו 
שכונת בראונסוויל נוא יארק, היה בקי בתורה בנגלה ובנסתר. בשנת תרצ''ד יסד בית מדרשו ק''ק אהל משה ב גיע לימי הגבורות,, כשכבר הנוא יארק

מדרש בא לזקני בטענות של הוהרב של בית  ,סד בית מדרשו בשכונת איסט נוא יארק, אבל הי' ש
 בית מדרש אחר בריחוק י''ג רחובותילה רצה לילכתח
מדרש במחלוקת, ופתח בית מדרשו בשכונת בראונסוויל, ורבי
 האבל אי� כדאי לפתוח בית  ,י אמר לו שאע''פ שאי� ממש בטענותיוהשגת גבול, זקנ

בה, מהתושבי
 ובני הסביבה נהרו אליו התבשמו לאורו ושמעו תורה מפיו, הצליח לקרב לתורה ולחסידות אנשי
 מפשוטי הע
 שדבקו בו והעריצוהו הר
  החוזה מלובלי�.  ,ע''פ דרכו של זקנו המפורס
 הרה''ק ר' יעקב יצחק הורוויט! זצ''ל ,דה של שמחהעבודתו היתה עבו

  
שהוא כבר רואה העול
 האמת, וא� פע
 לא דיבר זקני דברי
 כאלו, ובשעת השבעה כשאבי סיפר מעשה זה  זצ''ל אמר לאבי ,זכורני שלילה קוד
 פטירתו

דיקי
 הרגישו מיתת
 קוד
 זמנ�. וכ� מובא באור החיי
 (פרשת ויחי מ''ז, כ''ט) בש
 הזוהר כי ל' יו
 קוד
 אמר לאבי שצ ,לאחד מגדולי האדמו''רי


 מרגישי
 ויודעי
 רבי יצחק שעבר צלמו ממנו, והג
 כי ידיעה זו מושללת מבני אד
, הצדיקיעל מותו מעבירי� ממנו הצל
, ומעשה הובא שראה רשב''י 
    כל דבר רוחני.

  
שאביו מורנו הרה''ג ר' אהר�  , אמראחר פטירת זקני זצ''ל, בא לנח
 את אבי ,ראש ישיבת בית מדרש גבוה ,כשהרה''ג ר' שניאור קטלר זצ''לזכורני 

  . והתפעלתי אודות ידיעותיו בעניני
 האלו ,ודברתי עמו בתורת הנסתר ,אמר לו שפע
 אחת פגשתי עמו ,קאטלער זצ''ל
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