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אידן פארציילן   30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות 

 און השגחה פרטיות
בליק אויף השי״ת  א גוטע   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 26 גליון ק" לפ תשפ"א ראויק פרשת   
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 הרעיון השבועי 

 
הקדוש, בספרו של שני לוחות הברית,    השל"ה

ְוִנְפְלאֹוָתיו   ַחְסּדֹו  ַלד  יֹודּו  הפסוק  על  מבאר 
שהוא   ַחְסּדֹו,  עם  מתחיל  הפסוק  ם.  ָאדָֽ ִלְבֵני 
שהוא   ְוִנְפְלאֹוָתיו,  עם  ומסתיים  יחיד,  בלשון 
כשאדם  אומר,  הקדוש  השל"ה  רבים.  בלשון 
מודה לה' על החסדים שהוא מקבל, זה מוביל  

ְונִ  וישועות  ל  שחסדים  ם,  ָאדָֽ ִלְבֵני  ְפְלאֹוָתיו 
שאתם   תזכרו,  אחרים.  לאנשים  גם  נעשים 
אנשים   גם  נעזרים,  אתם  רק  לא  לה',  מודים 

 .אחרים נעזרים בו זמנית 
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26 לפ"ק גליון פ"אתש ראויקפרשת   

 שחיפשתיבדיוק מה 
 
 

מחודשיים   למעלה  חדשה  עבודה  חיפשתי 
ולא מצאתי. הודאתי לה' וביקשתי שיעזור לי.  
לי   שמתאימה  עבודה  מצאתי  השבוע,  ב"ה, 
כמו   בדיוק  והצוות  הכסף,  השעות,  ממש. 
שרציתי למצוא. אני רוצה להודות לה' לא רק  
על זה שיש לי פרנסה, אלא גם על כל הנוחות 

  וקיבלתי.שחשבתי עליהם 
 
 
 ִּכי הּוא קל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלּכל ּוֵמִטיב ַלּכל 

 
 

 הכאב נעלם לחלוטין 
 
 
התעוררתי עם כאב נוראי אתמול בלילה ולא 
ואמרתי   מהמיטה  קמתי  לעשות.  מה  ידעתי 
את תפילת התודה. אחרי כמה דקות, הכאבים 
תודה   שוב.  להירדם  והצלחתי  נעלמו  ב"ה 

את   מראה  שאתה  ה'  לך  של  רבה  המעלה 
  להודות לך. 

 
 

 ִּכי קל ֶּמֶלך רֹוֵפא ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאָּתה
 
 

 הכל נעמד במקום 
 

ביום שישי הלכתי עם ילדי לרופא השיניים.  
מאוחר. הדרך הייתה    כשסיימנו כבר היה די

צריכה לקחת חצי שעה והייתה תנועה קשה  

באמצע הדרך. בנוסף לכך, עדיין הייתי צריך  
משימה לא  וזו  שלי,  ליד הבית  למצוא חניה 
קלה. התחלתי להודות לה' והבטחתי להודות  
אמצע  גם  ואם  תשתפר  התנועה  אם  ברבים 
חניה במהירות. ב"ה, זמן קצר מכך, הפקקים  

וב"ה כשהגעתי הביתה מיד    התחילו להשתפר
מצאתי חניה ליד הבית שלי. ב"ה, קיבלתי את  
השבת מוכן עם כל מה שהייתי צריך. כשאדם 
הכל   מנהל  הוא  כיצד  לו  מראה  ה'  מודה, 

 בצורה מחושבת ומדיוקת. 
 
 
ֶׁשַהּבוֵרא ִיְתָּבַר ְׁשמו הּוא ּבוֵרא ּוַמְנִהיג 

 ְלָכל ַהְּברּוִאים 
 

 זה הגיע 
 
 

ובני  החזרתי   הדואר  דרך  לחנות  יקר  פריט 
הכניס אותו בטעות לקופסה של חברת דואר  
אחרת. לא ידעתי אם זה יגיע לכתובת הנכונה  
בחזרה את כספי. אבל מייד   בשביל שאקבל 
ואני   הכל  מוביל  שהוא  מכיוון  לה',  הודאתי 
מאמין שהוא עושה מה שטוב בשבילנו. ב"ה,  

, אבל  זה הגיע למקום הנכון. אני לא יודע איך
מודים   כשאנחנו  במיוחד  דרכיו,  את  יש  לה' 

  לו.
 
 

ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהָּׁשֵען ִּכי ִאם ַעל ָאִבינּו  
 ֶׁשַּבָּׁשַמִים 

 


