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קיבלתי את ההנחה שרציתי
ב"ה זה הגיע
ניסיתי לקנות משהו והמחיר היה גבוה מאוד
וככל ששאלתי הם לא רצו לתת לי הנחה.
לאחר שיחות רבות ,הודתי להשם והבטחתי
להודות גם ברבים אם יסכימו לתת לי את זה
במחיר שרציתי .זמן לא רב לאחר מכן ,הם
הודיעו לי שהם יתנו לי את ההנחה
שביקשתי .השם מוביל את הכל ,אנחנו רק
צריכים להודות.

הייתי צריך לנסוע רחוק והזמנתי משהו
שהייתי צריך לקחת איתי .בבוקר צפיתי
וראיתי שהוא עומד להגיע היום .בדרך כלל
ההזמנות שלי מגיעות בשעות אחר הצהריים
המאוחרות ,אבל היום הייתי צריך אותם לפני
השעה שלוש כשהייתי צריך לצאת לדרך.
מיד התחלתי להודות להשם ואמרתי שאני
סומך עליו שאם זה מיועד לי זה יגיע מוקדם
יותר .ב"ה זה הגיע בשעה  1:00בצהוריים,
שעתיים לפני שהייתי צריך לצאת ,וב"ה
יכלתי לקחת את זה איתי .כאשר אתה מודה
להקב"ה הכל מסתדר על הצד הטוב ביותר.

ב־אישׁ וַ ֲע ַצת ד' ִהיא
ַרבּוֹת ַמ ֲח ָשׁבוֹת ְבּ ֶל ִ
ָת ֽקוּם

ב"ה נולד לנו ילד

סוֹמֶ א ָלּא ָא ָתּה
ֵאין ָלנוּ ֶמ ֶל עוֹזֵ ר וְ ֵ
הרעיון השבועי

מצאתי את המשקפיים
איבדתי את המשקפיים שלי ולא יכולתי
לצאת החוצה כי לא יכולתי לראות בלעדיהם.
חיפשתי אבל לא מצאתי .וכן ,הודיתי להשם
והבטחתי להודות לו ברבים .כמה דקות
לאחר מכן מצאתי את זה .אני מודה לבורא
עולם על זה שהוא עזר לי ללכת למקום שבו
זה היה נמצא.

כתוב בפרשת ויצא כשלאה הולידה את יהודה
אוֹדה ֶאת־ד' ַעל־כֵּ ן
אמר ַה ַפּ ַעם ֶ
היא אמרה ,וַ תֹּ ֶ
הוּדה ַֽו ַתּ ֲעמֹד ִמ ֶֽלּ ֶדת .קשה להבין,
ָק ְר ָאה ְשׁמוֹ יְ ָ
מדוע אחרי שלאה הודתה כתוב ַֽו ַתּ ֲעמֹד ִמ ֶֽלּ ֶדת
שהיא הפסיקה ללדת ילדים .אבל מה ,כותב
המאור ושמש הקדוש ,מאז שאמרה לאה
אוֹדה ֶאת־ד' ,שהפעם אודה להשם ,אז
ַה ַפּ ַעם ֶ
היא הפסיקה ללדת ילדים ,כי יהודי חייב תמיד
להודות לא רק כשהוא רואה את הטוב אלא גם
כשהוא לא רואה את הטוב הוא חייב להאמין
שזה לטובה.

התחתנתי לפני  6שנים ולא היו לי ילדים
והרופאים אמרו שהם לא רואים שום בעיה.
יום אחד אשתי ואני סיכמנו להתחיל להודות
להשם כל יום על הנסיון הזה וקווינו שבע"ה
אנחנו נעזר בזה .ב"ה כמה חודשים אחרי
שהתחלנו להודות להשם ,התבשרנו על
חדשות טובות ,וב"ה ,נולד לנו ילד בריא
ושלם .לא ייאמן שרופא לא יכול לעשות
כלום אבל באמירת תודה להקב"ה הבלתי
אפשרי קורה .תודה מביאה לתודה.

אוֹדה ֶאת ד'
ַה ַפּ ַעם ֶ

ַהטּוֹב ,כִּ י א כָ לוּ ַר ֲח ֶמיַ ,ה ְמּ ַר ֵחם ,כִּ י
א ַתמּוּ ֲח ָס ֶדיך

לזכות לרפו"ש
נתנאל שי בן דבורה

מער פון  30,000אידן פארציילן
וואונדערליכע ישועות
און השגחה פרטיות
דורך דאנקען דעם אויבערשטן!

להצטרף לקבוצה אפשר
להתקשר/סמס ל347-941-4070 :
א גוטע בליק אויף השי״ת
גוטע וועלט.

לזכות להצלחה
אברהם יהודה בן
חנה חי

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

צו מנדב זיין לע"נ אדער לזכות לרפואה רופט347-941-4070 :
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מיר געבן רשות צו פארשפרייטען אין פרינטען דעם גליון כדי וואס מער אידן זאלן דאנקען דעם אויבערשטען.

