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פארציילן אידן   30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות 

 און השגחה פרטיות 
א גוטע בליק אויף השי״ת   דורך דאנקען דעם אויבערשטן!

.גוטע וועלט   

להצטרף לקבוצה אפשר  
 347-941-4070 :להתקשר/סמס ל
 

 

גליון   דעם  פארשפרייטען  אין זכות די האבן קענט איר  
ווערן. געהאלפען איר קענט נאמען זיין  גרויס מאכן אין ברבים  אויבערשטען דעם דאנקען אידן וואס  דעם  דורך אין  

4070-941-347רופט:  לרפואה לזכות אדער נ"לע  זיין מנדב צו  

אויבערשטען. דעם  דאנקען זאלן אידן מער וואס כדי גליון דעם פרינטען אין פארשפרייטען  צו רשות  געבן מיר 16 גליון ק "לפ  תשפ"אויק"פ   פרשת   
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 הרעיון השבועי 

 
 נשמע מהרב אלימלך בידרמן שליט"א.

 
 

בתחנת   שעמד  בילד  הבחין  אוטובוס  נהג 
אתה   "למה  אותו,  שאל  הנהג  ובוכה.  האוטובוס 
עבור   לשלם  כסף  לו  אין  כי  השיב  הילד  בוכה?" 
הסעה על האוטובוס. נהג האוטובוס אמר לו שזה  

עלות לאוטובוס ללא תשלום. בסדר ואיפשר לו ל 
אחרי דקה הוא מבחין בילד שבוכה שוב. הוא שאל  
"כי   קרא,  הילד  עכשיו?"  בוכה  אתה  "למה  אותו, 

 אתה נותן לכולם עודף חוץ ממני."
 
 

ככה אנחנו נראים. אנחנו מתמקדים במה שאין לנו,  
 במקום להכיר במה שיש לנו.
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16 לפ"ק גליון  פ"אתשק"פ  יופרשת   

 תחשוב טוב יהיה טוב 
 
 
חלתה.   שלי  המשפחה  כל  שבועיים,  לפני 
נדבקנו   שכולנו  ויצא  קורונה  בדיקת  עשינו 
קשה.   ממש  היה  שבועיים  למשך  בווירוס. 
אחרי כן, ראיתי את הטוב שה' עשה בדבר. יש  
יכלתי   לא  ואם  לקנדה,  מחוץ  אירוע  לנו 
להראות שכבר היה לנו את הווירוס, לא היינו  

ה  מקבלים אישור לצאת. עכשיו כל המשפח 
יכולה להגיע לאירוע. ה' תמיד דואג לטובתנו,  

 וכשמודים רואים את זה. 

 
 

ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִּפיִקים ְלהֹודֹות ְל 
 
 

 פתחו לי את החשבון 
 
 
שהוא   באמזון  חשבון  לי  שיש  שנתיים  כבר 
שום   אבל  החשבון  את  לפתוח  ניסיתי  נסגר. 
והוא   דבר לא עזר. לפני שבוע, מצאתי חבר 

"כ אותי,  של  שאל  הסגולה  את  ניסית  בר 
להודות לה'? תודה לה' ואז תנסה לפתוח את  
ויום למחרת   זה שוב". התחלתי להודות לה' 
קיבלתי הודעה שהחשבון נפתח. לא האמנתי  
לפני   הודאתי  שלא  חבל  עבד.  זה  מהר  כמה 

  שנתיים.
 

 
ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ְלהֹודֹות ְל ְלִפיָכ 

 
 

 העבודה הגיעה 
 

מתכננת מסיבות. בשבועיים  אשתי עובדת כ
אתמול   עבודה.  לה  הייתה  לא  האחרונים 
אמרתי לאשתי, "בואו נודה לה' ביחד על כל  
מה   כל  על  וגם  כה  עד  נתן  שהוא  העבודה 
שעתיד לבוא. בוא נלך עם הביטחון שתקבלי  
עבודה." באותו לילה, כשחזרתי הביתה, היא  
אמרה שכבר נגמר היום והיא לא קיבלה עדיין  

לא  עבודה.   נגמר."  לא  עוד  "היום  עניתי: 
בערב היא קיבלה הזמנה    21:30יאומן, בשעה  

גדולה מאוד. צריך רק להודות ולהאמין שמה  
באופן   העולם  את  מוביל  ה'  כי  יבוא,  שנועד 

 מחושב ומדויק.

 
ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהָּׁשֵען ִּכי ִאם ַעל ָאִבינּו  

 ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
 

 מצאתי את העבודה הנכונה
 
לפני חודשיים התחלתי לחפש עבודה חדשה.  
הניסיון   על  לו  הודאתי  ה',  עם  שוחחתי 
וביקשתי שאני רוצה עבודה משמעותית, כמו  
אוכל   בה  עבודה  וגם  אמונה,  להפצת  עזרה 

הכוחות   את  כעבור  לנצל  שלי.  והכישרונות 
"אני   של  בעלון  לעזור  התבקשתי  שבועיים 
מצאתי   שבועות  כמה  וכעבור   " ה'  לך  מודה 
מנצל   שאני  בזמן  בכבוד  שמפרנסת  עבודה 

לה' הודאתי  שלי.  הכישרונות    זה   על   את 
  בהפצת   לעזור  ההזדמנות   את  גם   שקיבלתי

  .מכובדת עבודה   שמצאתי זה  על  וגם אמונה 
 

ִים ֶאת ְּכבֹודֹו ְּבָכל ָהַעִּמים ַסְּפרּו ַבּגֹו
 ִנְפְלאָֹתיו 

 


