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

.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 18 גליון  ק"לפ  תשפ"א  האר פרשת   
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 הרעיון השבועי 

 
בשלח בפרשת  יר־ֹמֶׁשה ָא  ,כתוב  ָיׁשִֽ י  ּוְבנֵ   ז 

ֶאת־ַהִּׁשיָר ִיְׂשָרֵא  ַהּזֹאתל  מדוע    יש .  ה  שאלה: 
ולא  ,רישי נאמר עתיד,  ישירו, בלשון   אנשים 

הבעש"ט   ר ש אומר  עבר.  בלשון  שרו,  שהם 
קכ"א פרק  בתהילים  כתוב  זי"ע,  ד'  ,  הקדוש 

ַעל־יַ   ְּלִצ  ְיִמינֶֽ כביכול   . ד  שהקב"ה  אומר  זה 
הקב"ה   גם  עושים  שהיהודים  מה  צל,  כמו 
עושה. מסביר הפסוק, שכאשר היהודים שרו  

נכון הוא  שירה,   גם הקב"ה שר עמהם. הדבר 
לעצמו   מביא  הוא  מודה,  יהודי  כאשר  גם 

 .שהקב"ה ייתן לו עוד הרבה על מה להודות
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18  לפ"ק גליון פ"אתש ראה פרשת    

 
 הכסף קיבלתי את 

 
 

  הבטחתי להודות ברבים.
דירה   הייתי צריך לעבור  לפני כמה שבועות 
והייתי זקוק לכסף בשביל ההוצאות. אמרתי,  
בשביל  עכשיו  כסף  צריך  אני  עולם,  "בורא 
כסף   עכשיו  עד  לי  נתת  ותמיד  העברה, 
כשהייתי צריך את זה. תודה על מה שנתת לי  
ואני בטוח שאם זה טוב עבורי אתה   כה  עד 

לי עוד גם עכשיו." לא עבר חמש דקות  תתן  
בשביל   אליי  מתקשר  מישהו  מכן,  אחר 
שאעשה לו עבודה שבאמת לא אורכת זמן רב  
בכיתי   ממש  נכבד.  כסף  סכום  מכניס  אבל 
הקב"ה   קרוב  כמה  עד  לראות  שמחה  מרוב 
אותנו   ומוביל  תפילותינו,  את  ושומע  אלינו 

 בכל שנייה ובכל יום. 

 
 

 ֵאין ָלנּו ֶמֶל עֹוֵזר ְוסֹוֵמ ֶאָּלא ָאָּתה
 
 

 הכל לטובתי 
 
בורא עולם, אין לי מילים להודות לך מספיק. 
מתקרב  כמעט  בחיי  מאוד  קשה  מקרה 
עולם   בורא  לך,  להודות  רוצה  אני  לסיומה. 
,על הקשיים כי זה רק חיזק אותי ובטוח גם  
היה לטובתי. לא תמיד הבנתי הכל אבל אתה  

ת לי את הכח להמשיך. אני מודה לך,  תמיד נת
כל הדרך   לאורך  עולם, שהובלת אותי  בורא 
ואת   שלך  ההשגחה  את  לראות  לי  ועזרת 

בבקשה עולם,  בורא  אלי.  לי    אהבתך  עזור 
 להמשיך לראות את החסדים שלך בכל מצב. 

 
 הֹודּו ַלד' ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

 ב"ה הכל בסדר 
 
 

ם לנו לדאגה רבה ולא  לאשתי היה משהו שגר
ידענו ממה זה. התפללנו להשם והודינו לו על  
גם   לו  להודות  והבטחנו  לנו  שקרה  מה  כל 
ברבים כשהכל יעבור. הלכנו לרופא והרופא  
להיות   צריך  ולא  טוב  נראה  שהכל  אמר 
מודאגים בכלל. אני מודה לך, בורא עולם, על  

 כל מה שאתה עושה למעננו. 

 
 

 רוֵפא חוֵלי ַעּמו ִישָרֵאל 
 
 
 

 הגיע ברגע הנכון
 
 
ידעתי   שלא  למקום  והגעתי  בדרך  נסעתי 
למה באתי לשם. כעבור כמה דקות התחלתי  
להרגיש כאבים בחזה. ב"ה, השם נתן לי חוש  
שזה   ראיתי  ואז  הזה  המקום  זה  מה  לבדוק 

חולים,   בית  שבו    5בעצם  מהמקום  דקות 
וכעב החולים  בבית  אושפזתי    20ור  הייתי. 

להקב"ה   מודה  אני  בניתוח.  הייתי  דקות 
הנכון   במקום  החולים  לבית  אותי  שהוביל 

  ובזמן הנכון ושהניתוח עבר בהצלחה.
 

 
 ִּכי ְל טֹוב ְלהֹודֹות. ּוְלִׁשְמ ָּנֶאה ְלַזֵּמר

 


