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 הכוויה נעלמה לגמרי
 

בשבת זו היו לנו ניסים ממש. ביתי הכניסה  
את צלחת המרק הרותח לסלון, ומחמת 
מעידה קטנה הצלחת נשפכה לגמרי על  

הכנסנו הבטן והרגל שלה. ברוך השם שמיד  
אותה למקלחת קרה, וכשהגיע הצלה, הם 
בדקו אותה ולא היה צורך להכניס אותה  
לבית החולים, שעה לאחר מכן כבר לא 

 ראינו שום סימן מהכוויה.
 
 ִּכי קל ֶּמֶלך רֹוֵפא ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאָּתה 

 

 הבית חסכון בכסף בבנית
 

אני רוצה להודות להשם ברבים, עכשיו 
בניית הבית החדש שלנו, ובזמן סיימנו את 

האחרון הודו להשם כל הזמן על כל חסדו 
שעשה איתנו על כל צעד ושעל, עד 
שהבניה אפילו עלתה פחות ממה שחשבנו, 
צריך להודות להשם בכל רגע ורגע, ואי 
אפשר לדעת מהיכן תבוא עזרתו, לפעמים 
הוא שולח כסף ולפעמים הוא עוזר  

 שהדברים עולים פחות כסף.
 

 ין ֲאַנְחנּו ַמְסִּפיִקים ְלהֹודֹות ְלֵא 
 

 מצאתי את הארנק
 

זמן קצר איבדתי את הארנק שלי, לפני 
חיפשתי ולא מצאתי בכל מקום אפשרי,  
ממש לא ידעתי מה לעשות. פתאום נזכרתי 
בסגולה הידועה של הודאה להשם, מיד 
קיבלתי על עצמי להודות להשם ברבים 
כשאמצא את הארנק, לא עברו דקות 
מעטות, ומצאתי את הארנק במקום שכבר 

 חיפשתי כמה פעמים ולא מצאתי.
 

ָאַמר ַרִּבי ִּבְנָיִמין ַהּכֹל ְּבֶחְזַקת סּוִמין  
ַעד ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵמִאיר ֶאת 

 ֵעיֵניֶהם
 

 חניה מיד
 

הייתי צריך לנסוע לבית החולים, קראתי  
למונית כיון שלא רציתי לנסוע עם הרכב 
שלי בגלל שקשה שם עם חניה. המונית 

 תודה התעכבה ואמרתי תפלת
 המצב  שזה כשראיתי, הועיל ללא

  ואמרתי , שלי הרכב עם לנסוע החלטתי
  למצוא  שאוכל פעם עוד תודה תפלת

,  שהגעתי איך  פלא זה וראה, חניה
לבית   בכניסה מיד פנויה חניה היתה

  החולים 
 
ַרּבֹות ַמֲחָׁשבֹות ְּבֶלב־ִאיׁש ַוֲעַצת  

 ד' ִהיא ָתֽקּום
 

 

   מוצש"ק

 

 הרעיון השבועי 

 
מובא בבני יששכר שכשיהודי צריך  
ישועה והוא מתפלל להשם, המקטרגים 
מנסים לחטוף את תפילתו ולמנוע ממנה 
להגיע עד כסא הכבוד, העצה לכך הוא  

דאה  להודות ולהלל, וכשנשמע ההו
והשבח לבורא כל עולמים, גם המקטרגים 
משתתקים לגמרי, והתפלה מוצאת דרכה  

 .ישר לכסא הכבוד

 לזכות להצלחה

יחיאל מיכל שמואל בן  
 דבורה שלעזינגער

 וכל משפחתו 
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