
 

הצלחהלזכות ל  

אברהם יהודה בן  
 חנה חי

 

רפו"שלזכות ל  

 נתנאל שי בן דבורה 

 

אידן פארציילן   30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות 

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

.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 19 גליון  ק" לפ בתשפ"וירא   פרשת   

 

Brooklyn:  

Monsey: 

Monroe: 

Lakewood: 

Miami FL: 

Toronto: 

Montreal: 

Manchester: 

London: 

Jerusalem: 

           הדלק"נ  מוצש"ק
                     

          הדלק"נ
                   

ם
ני

זמ
 

 

   מוצש"ק

 

 הרעיון השבועי 

 
ַוּיֹאֶמר ַקח ָנא   כתוב בפסוק יצחק  תבעקיד

ֶאת   ָאַהְבָּת  ֲאֶׁשר   ְיִחיְד ֶאת   ִּבְנ ֶאת 

אומר רש״י, שאם הקדוש ברוך הוא   ִיְצָחק

 אברהם  אז   היה אומר ישר קח את יצחק
  הקדוש .  השם  רצון  את   עושה  היה  גם  אבינו 
  שכר   אבינו   לאברהם  לתת  רצה  הוא  ברוך

 השפת   אומר  זה  על .  ודיבור  דיבור  כל  על
  אותנו  גם  ללמד   בא   שזה,  הקדוש  אמת

 לבני  לפעמים  נותן  הוא  ברוך  שהקדוש
  להשם   להודות  אותו   לעורר  כדי  קושי  אדם

  זה  על  שכר  יקבל  הוא  וככה  יתברך
 .הקדוש ברוך הוא יעזור לו באותו זמןו 
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19  לפ"ק גליון בפ" תש וירא  פרשת  

 הכסף נכנס 
 

על   הוא  ברוך  להקדוש  להודות  רוצה  אני 
אני מוכר דברים ״בוואלמארט״  החסדים שלו.  

והם סגרו לי את החשבון והחזיקו סכום כסף  
לי   אמרו  הם  אליהם,  וכשהתקשרתי  גדול, 

חודשים, ומאוד    6שהם יחזיקו את זה בערך  
התחלתי   מיד  אני  הכסף.  את  צריך  הייתי 
להודות להקדוש ברוך הוא והבטחתי להודות  
לאחר   שבוע  עכשיו,  יוושע.  שאני  מתי 

אליהם גדול הבקשת  חלק  לי  שלחו  הם   ,
להקדוש   להודות  כאן  רוצה  אני  מהסכום. 
ברוך הוא ולבקש ששאר הכסף גם יכנס כמה  
שכשמודים   תמיד,  תזכרו  מהר.  שיותר 
להקדוש ברוך הוא רואים דברים מעל הטבע  

 רי כי אצל השם יתברך הכול אפש
 

ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִּפיִקים ְלהֹודֹות ְל 
 

 רק לטובתי
 

מוכר ״באמזון״ ושבוע שעבר הם סגרו לי  אני 
את היכולת למכור כמה קטגוריות שהם חלק  
לעשות,   מה  ידעתי  לא  שלי.  מהעסק  גדול 
במקום לתת לזה להלחיץ אותי מיד התחלתי  
להודות להשם ברוך הוא, כי אני בטוח שהכל  

להם  לטובתי.   ששלחתי  אחרי  השם  ברוך 
סגרו.  מה שהם  כל  את  לי  פתחו  הם  הודעה 

פתחו  ל בטעות  שהם  לב  שמתי  מכן  אחר 
מחכה   שנתיים  כבר  שאני  אחד  קטגוריה 

עכשיו ראיתי בודאות שכול מה    שיפתחו לי. 
 שהקדוש ברוך הוא עושה זה אך ורק לטובה

 
 ָּכל ַמה ְּדָעֵביד ַרְחָמָנא ְלָטב ָעֵביד. 

 

 ישר קבלתי את הכסף 
 

צריך   אני  כמה  החשבון  את  עשיתי  החודש 
כדי  לשלם   סכום  שחסר  וראיתי  להוצאות 

החודש.   בסוף  בזמן  הכול  ישלם  שאני 
התחלתי לחשוב מאיפה אני יכול לקחת את  
הכסף אבל לא יכולתי למצוא דרך איך להשיג  
את הכסף. ברוך השם אני לא הלכתי לאיבוד  
כל   על  הוא  ברוך  להשם  תודה  אמרתי  ורק 
כדי   הסכום  כל  את  לי  היה  שכן  החודשים 

  מכן   לאחר  שעה   חצי  ממש   מן.לשלם הכול בז
 בשבילי  כסף  לו  שיש  הודעה   לי  שלח  חבר

  להחזיר   נזכר  עכשיו  ורק  חודשים  כמה  מלפני
  בנק  לחשבון הסכום את מיד  לי  שלח והוא  לי

  שהסכום   רואה  ואני   בחשבון  מסתכל  אני.  שלי
י  כד  צריך   שהייתי   מה   בדיוק   זה   לי   שלח   שהוא

שחכתי   כבר  מזמן  בזמן.  הכול  שהוא  לשלם 
חייב לי כסף. כשאמרתי תודה להקדוש ברוך 
הכסף.  את  לי  לשלוח  לו  הזכיר  השם   הוא, 

 
ַהּטֹוב, ִּכי א ָכלּו ַרֲחֶמי, ַהְּמַרֵחם, ִּכי א  

 ַתּמּו ֲחָסֶדיך
 

 שנינו נעזרנו
 
הייתי באמצע עבודה וניסיתי לעשות משהו,  
ולא משנה כמה ניסיתי זה לא הלך ולא עבד  

כמעט   ופתאום  לי.  ושלום,  חס  התיאשתי 
עובד   לא  לי שמשהו  אמר  לידי  עובד שישב 

ואחרי  לו.   להשם  תודה  תגיד  לו  אמרתי 
שהתחיל להגיד תודה להקדוש ברוך הוא מיד  
להגיד   התחלתי  מיד  לו.  לעבוד  התחיל  זה 
תודה להשם על הדברים שלי. ותודה לבורא  

כמה שניסיתי לפני כן ולא עבד, אחרי   עולם
התחי זה  פעם  שוב  לי.    לשניסיתי  לעבוד 

רק   הוא  לנו  לעזור  רוצה  הוא  ברוך  הקדוש 
 מחכה שנגיד לו תודה. 

 
 ֵאין ָלנּו ֶמֶל עֹוֵזר ְוסֹוֵמ ֶאָּלא ָאָּתה

 


