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אידן פארציילן   30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות 

 און השגחה פרטיות
א גוטע בליק אויף השי״ת   דורך דאנקען דעם אויבערשטן!
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גליון  דעם  פארשפרייטען אין זכות  די  האבן קענט איר  
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4070-941-347רופט:   לרפואה  לזכות אדער נ"לע  זיין מנדב צו  
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 הרעיון השבועי 

עם  שקרה  מעשה  ש"ז   מספרים  ר'  הרה"ג 
זצ"ל ואמרה   .אויערבאך  אליו  הגיע  אחת  אישה 

שלמשך הרבה זמן היא מחכה לילדים והיא רוצה  
"תזכרי,   ואמר,  לה  ענה  הוא  מהרב.  ברכה  לבקש 
בעל   לך  שיש  וזה  כלום,  לך  חייב  לא  עולם  בורא 
לך   חייב  שהוא  בגלל  לא  זה  בו  להתגורר  ודירה 

האישה יצאה שבורה ממש אבל הרב מיד  משהו."  
עצמך   על  "תקבלי  לה,  ואמר  לחזור  ממנה  ביקש 
אבל   לעשות  חייבת  לא  את  שגם  משהו  לעשות 
גמילות   של  סוג  כמו  זאת,  למרות  זה  את  תעשי 
וכך   ישועה."  תראי  ב"ה  ואז  אחר.  לאדם  חסדים 
צריך   אדם  שלה.  הישועה  את  קיבלה  היא  היה, 

ה איתו בכל יום,  לחשוב על כל החסדים שה' עוש
אדם   אם  אבל  כלום,  לנו  חייב  לא  שהוא  ובמיוחד 
 .יודה לה' כל יום וכל רגע אז הוא יתן לו הרבה יותר
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 בסוף הכל הסתדר
 

המשאית  יש איזה מקום שאני תמיד חונה את  
שלי. בעל הבית שלי התקשר אלי מלא בכעס, 
ואמר שהוא הולך לנעול את המקום, על דבר  
שקרה שלא נעשה על ידי. נלחצתי ממש ולא  
ידעתי מה לעשות. אבל מיד התחלתי להודות  
הכל   אם  ברבים  לו  להודות  והבטחתי  לה' 
הוא   יותר,  מאוחר  שעה  בטוב.  יסתיים 

ני מודה  התקשר אלי ואמר לי שהכל בסדר. א
לה' על זה ועל כל מה שהוא עושה למעני כל  

 . יום

 
 

 ָאִׁשיָרה ַלד' ִּכי ָגַמל ָעָלי 
 

 
 מצאתי את הכסף  

 
איבדתי   רגע.  בכל  אותנו  מוליך  עולם  בורא 
סכום רב של כסף. חיפשתי את זה בכל מקום 
לה'   הודאתי  להילחץ,  במקום  מצאתי.  ולא 

פתאום ואמרתי "אתה יודע מה טוב בשבילי".  
מיד   האשפה.  בין  נפל  זה  שאולי  קולט  אני 
וב"ה   האשפה  את  והכנסתי  החוצה  יצאתי 
יום   זה  את  קולט  הייתי  אם  זה.  את  מצאתי 
רק   האשפה.  את  לוקחים  היו  כבר  למחרת, 
נמצא   שזה  נזכרתי  לה'  הודאתי  שמיד  בגלל 

 . בין האשפה

 
 

ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ְלהֹודֹות ְל ְלִפיָכ 
 

 

 התכבהזה לא 
 

אני עדיין לא מאמין שזה קרה. הייתי על הקו  
שלי.   המחשב  את  לתקן  טכנאים  חברת  עם 

באמצע להסביר לי בדיוק איך לתקן    הם היו
שלי   המחשב  של  הסוללה  אבל  הבעיה.  את 

עוד   שנשאר  וראיתי  מהר  סוללה.    4%נגמר 
באמצע, אז    להכתבהכל כך פחדתי שזה הולך  

כל הפעמים מייד הודאתי לבורא עולמים על  
שזה עבד כראוי. באותה שניה, עלה הסוללה  

לא    8%ל המחשב.  את  לתקן  לסיים  ויכלתי 
הבנתי איך זה קרה, אבל אז שמתי לב שמתי  
 .שמודים לה' הוא עוזר גם מחוץ לדרך הטבע 
 
 
ַרּבֹות ַמֲחָׁשבֹות ְּבֶלב־ִאיׁש ַוֲעַצת ד' ִהיא 

 ָתֽקּום
 

 
 מצאתי את מה שחיפשתי 

 
טוב   הש"ס  ביום  את  סיימתי  שעבר  סוכות 

רציתי   אבל  מחדש,  להתחיל  רציתי  ומיד 
ב  למצוא  יכלתי  שלא  מה  טובה    14חברותא 

בפעם   הש"ס  את  שלמדתי  האחרונים  שנה 
"אני   ואמרתי,  לה'  הודאתי  מיד  הראשונה. 
תוך   שלך."  התורה  בשביל  חברותא  צריך 
שבוע, מצאתי חברותא שבעצם היה מסתובב  

ל רק מתי שהודאתי  שנים, אב   3סביבי למשך 
  4מסכתות ב  3אז מצאתי אותי. כבר סיימנו  

שלי   הילדים  אפילו  האחרונים.  חודשים 
עולם   לבורא  ההודאה  שכמה  פלאים  רואים 

 . עוזר

 
 ְוִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ִׁשיָרה ַּכָּים

 


