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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 17 גליון ק"לפ  תשפ"א  ךבהעלות פרשת   
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 הרעיון השבועי 

 
 

האדמו"ר מסלונים זי"ע נהג לומר 
שכאשר יהודי מודה להשם על כל 

הכל  דבר   את  ומקבל  בחייו 
באהבה, בדיוק איך שהשם מנהל 
מידה,  כנגד  במידה  אז,  חייו.  את 
המעשים  כל  את  יקבל  השם 
שהיהודי עושה, באהבה ורחמים, 

 ולא ח"ו בדין.
 

8:02 

8:04 

8:05 

7:59 

7:51 

 

9:31 

9:33 

9:34 

9:30 

9:19 

 

 

 

 

8:34 

8:17 

9:07 

8:48 

7:02 

 

 

 

 

10:03 

9:46 

10:36 

10:17 

8:56 

 

 

 

 

71  לפ"ק גליון פ"אתש  ךבהעלותפרשת   

 
 קבלתי את הכסף

 
 
ולא   למחרת  יום  בשביל  לכסף  זקוק  הייתי 
התחלתי   זה.  את  להשיג  מאיפה  ידעתי 
להודות לד' על עזרה תמידית כשהייתי זקוק  
אליי   התקשר  ומישהו  שעה  עבר  לא  לזה. 
לראות אם אני בבית כי הוא פשוט עבר ליד  

שלי והיה לו כסף בשבילי. מדהים כמה  הבית  
 מהר להגיד תודה עוזר.

 
 

 ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו 
 
 

 הגעתי בזמן 
 
 
לתדלק.   צריך  שאני  לב  ושמתי  בדרך  הייתי 
תחנות   ורוב  בלילה  מאוחרת  הייתה  השעה 
זה היה אזור שקט מאוד   הדלק היו סגורות. 
ולא ידעתי מה לעשות. התחלתי להודות לד'  
דלק   תחנת  למצוא  לי  שיעזור  וביקשתי 
פתוחה. התקשרתי למשטרה ושאלתי אותם  
אם הם יכולים לומר לי היכן התחנה הקרובה  

דקות  בי כשלושים  הייתה  תגובתם  ותר. 
זה פשוט לא היה נראה כאילו   נסיעה משם. 
אני הולך להגיע לתחנה בזמן. אבל המשכתי  
להודות לד'. ב"ה, הגעתי לתחנת הדלק רגע  
לד'   הודאתי  נכבה.  שלי  שהמכונית  לפני 
לחשוב   רוצה  לא  אני  שלי.  לתפילות  שענה 

 מה הייתי עובר אם לא הייתי מגיע בזמן. 

 
ה ְוַעד־ַעָּת  מֵֽ ּובֹוֶא  ִיְׁשָמר־ֵצאְת ד'

ם   עֹולָֽ

 
 הגשם פסק 

 
 
בדרך   שלי  הבן  עם  הלכתי  השבועות,  בחג 

כ קצת    25  -שאורכת  התחיל  בדרך  דקות. 
לרדת גשם. מייד הודיתי לד' שלא תמיד יורד  
הפסיק   פתאום  בדרך.  הולך  כשאני  גשם 
עד   הזמן  כל  לרדת  המשיך  ולא  גשם  לרדת 

 שהיינו צריכים להגיע.שהגענו לאן 
  

 ֵאין ָלנּו ֶמֶל עֹוֵזר ְוסֹוֵמ ֶאָּלא ָאָּתה 
 
 

 יותר טוב מהצפוי 
 
 
העבודה   החג.  לפני  שבועיים  ניתוח  עברתי 
שאני מתפרנס בה מאוד עמוסה וקשה לפני  
בזה.   לעמוד  אצליח  אם  ידעתי  לא  החג. 
זה שאני תמיד הרגשתי טוב   הודיתי לד' על 

אם ערב החג יעבור   והבטחתי להודות ברבים 
ממה   טוב  יותר  הרבה  היה  ב"ה  בשלום. 
שחשבתי. אני מודה לך, בורא עולמים, שאתה  

 מראה לנו תמיד את הניסים שלך.

 
 

ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהָּׁשֵען ִּכי ִאם ַעל  
 ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 

 


