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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 88  גליון ק" לפ בתשפ"  יתשראב  פרשת   
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   מוצש"ק

 

 הרעיון השבועי 

 
ו',  פסוק  ט'  פרק  בתהילים  כתוב 

ִּליֵרֶא ַת נָ  ּנֵ יָּתה    ְלִהְתנֹוֵס  ס. ס 
פעמיים   כתוב  מדוע  ס ּנֵ השאלה, 

ה  ס.ְלִהְתנֹוֵס  קודש   -אומר  זרע 
מודה   מראפשיץ,  יהודי  שכאשר 

הוא   שאירעו,  ניסים  על  להשם 
עליו  לשמור  להשם  גורם 

 םולהמשיך לבצע לו עוד ניסי
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88  לפ"ק גליון בפ" תש  תבראשי פרשת  

 קיבלתי את האישור 
 

ישראל.   לארץ  לנסוע  צריך  הייתי  מזמן  לא 
בגלל המצב הנוכחי הייתי צריך אישור מיוחד  
כדי להיכנס לארץ. חיכיתי לקבל את זה, אבל  
היום הבטחתי לתרום לקבוצה   הגיע.  לא  זה 

השם   לך  תודה  הבטחתי    18של  וגם  דולר 
שעתיים   יגיע.  כשזה  ברבים  להשם  להודות 

ודה לך  לאחר מכן קיבלתי את האישור. אני מ
 !בורא עולם

 
ְלהֹודֹות ַחָּיִבים ֲאַנְחנּו ְלִפיָכ  ְל 

 
 

 הקנסות התבטלו 
 
שני   שלי  לבנק  נכנסו  שישי  ביום  השבוע 
חיובים ולא היה לי כיסוי. עם זאת, לא שמתי  
לב לזה מיד. ביום שני על הבוקר ראיתי את  
זה. התקשרתי לבנק לבקש מהם להוריד את  

מ שגבו  הנוספות  אינם  הקנסות  שלרוב  מני, 
שאיתו   הראשון  הנציג  ב"ה,  אותן.  מחזירים 
דיברתי, אמר שאפשר להוריד קנס אחד אבל  
את השני לא. הודיתי מיד להקב"ה והבטחתי  
הקנס   את  יבטלו  שהם  ברבים  גם  להודות 

ב"ה,    - השני. ב"ה, הפנו אותי אל מנהל הבנק ו
הוא ביטל לי את הקנס השני. השם כל כך טוב  

בוא  . מפסיקים  אלינו  שלא  תמיד  נזכור  ו 
 .להודות

 

ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתי ְוטֹובֹוֶתי ֶׁשְּבָכל ֵעת,  
 ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהָרִים 

 
 
 

 עברנו בשלום 
 

  3אני מתגורר בלונדון וחופשת הקיץ עורכת  
משפחתי   עם  לנסוע  רציתי  מאוד  שבועות. 
הברית   שארצות  היא  הבעיה  לארה"ב. 

אמריקאי אזרחים  רק  ובגלל מקבלת  ם, 
תעודת   להוציא  הספקתי  לא  הקורונה, 
לקבל   נרשמתי  חודשים  כמה  לפני  נשואין. 
את התעודה, אך הוא עדיין לא הגיע. היה לי  
היה   לא  לגביו  המידע  אבל  זמני,  תעודה  רק 
לעבור   לנו  יתנו  לא  שאולי  חשבתי  מספיק. 
יכול   שהקב"ה  נזכרתי  מיד  אבל  בגבול, 

וחזרתי  לעשות הכל. התחלתי להודות להשם  
המילים   ִמְּלַבּדֹו על  עֹוד  ושוב.   ֵאין  שוב 

הבטחתי גם להודות להשם ברבים. לא ייאמן  
ממה   טוב  יותר  לעבור,  לנו  נתנו  הם  אבל 

 .שחשבתי וגם באמריקה לא עשו לנו בעיות

 
יא ת ד' ִה יׁש ַוֲעַצ ֹות ְּבֶלב־ִא ֹות ַמֲחָׁשבַרּב

 ָתֽקּום 
 

 הייתה שבת יפה ומפוארת 
 

והתארחנו  ה לשבת,  לברוקלין  ממונסי  געתי 
חם   היה  שישי  יום  אשתי.  של  ההורים  אצל 
למזגנים   גרם  זה  עבד.  לא  והחשמל  מאוד 
משם   יצאתי  כמעט  לעבוד.  לא  ולמקררים 
לפני שנכנסה השבת, אבל ב"ה מצאו מישהו  
שתיקן את החשמל כדי שיעבוד לפני השבת.  
בחצי   רק  אבל  החשמל  שוב  התכבה  בערב, 

הערב,  מהבית.   את  לעבור  הצליחו  הם  ב"ה, 
ובשבת בבוקר הלכנו למקום אחר, עד אחרי  
אותנו   שהובלת  ההשם  לך  מודה  אני  שבת. 
בדרך הנכונה, ועל כל הקשיים, כי זה היה אך  

 .ורק לטובתנו
 

 ַחְסּדֹו ְלעֹוָלם ִּכי טֹוב ִּכי' ַלד הֹודּו
 


