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אויבערשטען. דעם  דאנקען זאלן אידן מער וואס כדי גליון דעם פרינטען אין פארשפרייטען  צו רשות  געבן מיר 29  גליון ק" לפ בתשפ"  רהחיי ש  פרשת   
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 הרעיון השבועי 

שרה,   חיי  פרשת  הפרשה,  מתחילה  השבוע 
ָׂשָר ַחּיֵ   ִּיְהיּווַ  :במילים ֵמָא י  ָׁשנָ ה  ְוֶעְׂשִר ה  ָׁשנָ ה  ה  ים 

, אליהו  .  כולם שווים לטובה רש״י אומר ם י ַבע ָׁשנִ ְוֶׁש 
למה פניו של משה   ם מפני מה זכה משה למאור פני 

בורקות  היו  עסוק    ?תמיד  היה  תמיד  והוא  היות 
אנחנו  טוב.  אך  יהיה  שלבנ״י  ותחנונים  בתפילה 

שאמר׳ ב׳ברוך  הְמֻהָּלל   :אומרים  ָהַרֲחָמן  ָאב  ָהקל 
ַעּמֹו  כלפינו,  ְּבֶפה  רחמנות  מגלה  ד׳  הְמֻהָּלל   ?מתי 
ַעּמֹו  לרבש״ע  !ְּבֶפה  להודות  זוכר  יהודי  כאשר 

והוא  והחסד.  הטוב  כל  על  ד׳  את  ולשבח  ולהלל 
זה הקשר לפרק   :'בת ק' כבת כ,  אשר נכתב על שרה

 ופרק כ׳ הלא הוא  ,הר ְלתֹוָד ֹוִמְזמ ק׳ בתהילים שהוא
ַעְנַלְמַנֵּצ  יַֽ ת ,ַח  אימנו  מודה  שרה  היתה  מיד 

לרבש״ע על כל פעולה ופעולה, בין אם משהו טוב  
 .ואפילו מה שלא נראה טוב

5:40 

5:40 

5:40 

5:39 

6:26 

 

 

 

7:07 

7:06 

7:07 

7:09 

7:53 

 

 

5:57 

5:30 

5:26 

5:23 

5:16 

 

 

7:23 

6:56 

6:31 

6:49 

7:09 

 

29  לפ"ק גליון בפ" תש  שרהחיי  פרשת  

 תוקן ע״י ד׳ 
 
 
מוזרים   מאד  רעשים  הוציא  שלנו  המזגן 
וחזקים. ברור שהקב״ה שולט בכל ענין וענין,  
עם המצב   לי  ביקשתי מד׳ שיעזור  בזה,  וגם 
את   ולעבור  טכנאי  להזמין  שאצטרך  בלי 

ת  הבלבול כספית.  והוצאה  הכרוך  ודה  ראש 
עובד   והמזגן  מיידית  הפסיק  הרעש  ה׳,  לך 

 בשקט! 

 
 
ֶׁשַהּבוֵרא ִיְתָּבַר ְׁשמו הּוא ּבוֵרא ּוַמְנִהיג 

 ְלָכל ַהְּברּוִאים 
 

 יציאה לקניות ״עם ד׳" 
 
 
קניות.   בנותי למרכז  עם שתי  יצאתי  הבוקר 
מיד כשהגענו, לפני שיצאתי מהרכב, אמרתי  
בקניות   ושנצליח  ד׳  לך  ״תודה  רם:  בקול 
ונמצא מה שאנחנו מחפשות במחירים נוחים  
הקניות   את  לכשסיימנו  צנועים״.  ודברים 
שלי   הבת  חזרה,  לדרך  לצאת  לרכב  ונכנסנו 

הודי  מילות  בזכות  אמא,  רואה  את  ה  אמרה 
לד׳ שאמרת כשהגענו, מצאנו בדיוק כל מה  

 שרצינו לכל בני המשפחה. תודה לך ד׳.

 
 
ַהּטֹוב, ִּכי א ָכלּו ַרֲחֶמי, ַהְּמַרֵחם, ִּכי  

 א ַתּמּו ֲחָסֶדיך 
 
 

 

 בחינה מוצלחת 
 
היום.   חשובה  מאד  לבחינה  תור  לי  היה 
נוקשה   מאד  פיקוח  תחת  נערכת  הבחינה 

הבח  עבור  והתשלום  יקר.  ותקיף,  מאד  ינה 
הבחינה,   את  להתחיל  שנקבע  הזמן  לפני 
עובד   שהכל  המחשב  את  ושוב  שוב  בדקתי 
כשורה ווידאתי שאין שום בעיות לא צפויות.  

הוא   לבחינה  המוקצה  בלבד    12הזמן  דקות 
לא   ואם  הבחינה  לעמוד  שנכנסים  מהרגע 

בכללים ללא    - עומדים  מתבטלת  הבחינה 
בזמן   המחשב  את  הדלקתי  כספי.  החזר 
אבל   התוכנה  את  להוריד  וניסיתי  המיועד, 
השעון   בעיות.  וכמה  כמה  שצצו  כמובן 
יתר   ועצבנות  נכנסתי לפחדים  ואני  תיקתק, 
על שהתכוננתי כל כך הרבה, ושילמתי כסף  
שאני עומד להפסיד. הדקות חלפו במהירות  
שפתחתי   ברגע  לעזרה.  ד׳  לפני  מתחנן  ואני 
התחיל   המחשב  לרבש״ע,  תודה  במילות 

ד, התוכנה ירדה והבחינה עברה בשלום. לעבו
 תודה לך ד׳.

 
 

 ֵאין ָלנּו ֶמֶל עֹוֵזר ְוסֹוֵמ ֶאָּלא ָאָּתה
 

 שהגשם יתעכב
 
 
חלאקה   מסיבת  להיום  תיכננו  שלנו  שכנים 
אמור   שהיה  למרות  השמים,  כיפת  תחת 
בפרהסיה   לד׳  להודות  הבטחתי  גשם.  לרדת 

  תחת   כמתוכנן  נערך   אם לא ירד גשם. הארוע
ובשמחה   בשלום  עבר  והכל  השמים  כיפת 

 יוצאת דופן. תודה לך ד׳. 

 
 ִּכי טֹוב ד' ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

 


