
 

הצלחהלזכות ל  

 צבי בן אלישבע 
 רבקה בת פעסל

 

פארציילןאידן   30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות

 און השגחה פרטיות
א גוטע בליק אויף השי״ת   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 15 גליון ק"לפ תשפ"א חיוי פרשת   
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 לטובה  כל עכבה 
 

אשתי יצאה מהבית כשפתאום היא שמעה  
  לב   שמה  היא  סביבה בום גדול, כשהסתכלה

  השלג  משאריות גדולה קרח שחתיכת
 טוב כי להשם הודו, לפניה ממש נפלה
 שהקרח  כך יותר מאוחר שניה יצאה שהיא

  .עליה ישירות נפל לא
 

 ַעל־יַ  ְּל  ד' ִצ ד' ֹׁשְמֶר   ד ְיִמינֶֽ
 

 מצאתי את המפתח
 

ירדתי מהמטוס ושמתי לב בדרכי למכונית 
שהשארתי את המפתח במטוס, בדרכי 
חזרה למצוא את המפתח הבטחתי להודות 
להשם ברבים אם אצליח למצוא את 
המפתח. כשהגעתי חזרה למטוס, הצוות 

לעלות חזרה למטוס בשום  לא הרשה לי
 מזדמן נקוןאופן, החלטתי לפנות לעובד 

. המפתח את לי  לחפש טובה ממנו ובקשתי
 המפתח  עם  חזר  הוא  מכן  לאחר  דקות  עשר
 כל על עולם של רבונו כח יישר, בידיו

  .ורחמיו חסדיו
 

ַסְּפרּו ַבּגֹוִים ֶאת ְּכבֹודֹו ְּבָכל  
 ָהַעִּמים ִנְפְלֹאָתיו

 

 הדלת נפתחה 
 

י מהמשרד והדלת ננעלה אחרי, שניה  יצאת
אחר כך שמתי לב שאין לי את המפתח 
איתי אלא בתוך המשרד, ניסיתי לפתוח את 
הדלת בכל צורה שהיא ללא הצלחה. מיד  
החלטתי לנסות את העצה הידועה  
והבטחתי להודות את השם ברבים אם 
אצליח לפתוח את הדלת, כמה דקות 

ח מאוחר יותר נפתחה לי הדלת, יישר כ
  רבונו של עולם על העזרה המהירה.

 
 ְּבָחְכָמה ּפֹוֵתַח ְׁשָעִרים

 

 ראי חזר לעבודכרטיס האש
 

יש לי כרטיס אשראי שמשום סיבה לא 
ידועה נחסם לשימוש, וזהו הכרטיס שבו 
אני משתמש לקניות לכבוד שבת, בערב 
שבת זו כשניסיתי לבצע תשלום לא 
יכלתי לבצע את התשלום, וגם לא  

  יום  שהיה מכיון לחברה להתקשר יכלתי
 בחנות לפינה פניתי לי בצר. שלהם חגא

תודה עם הבטחה להודות   תפלת  ואמרתי
להשם ברבים, וראה זה פלא שלאחר כמה 
דקות חזר הכרטיס לעבוד כאילו לא  

  היה.
 
ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶד ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי 

 ָרצֹון
 

 

   מוצש"ק

 

 הרעיון השבועי 

 
שואל פרעה את יעקב אבינו למספר  בפרשתנו 

שנותיו, יעקב עונה 'מעט ורעים שני חיי' כדי  
להסביר מדוע הוא נראה כל כך זקן. תשובת יעקב  
נראית כאילו הוא מתרעם על מידותיו של הקב"ה 
שהצילו מאחיו עשיו מדודו לבן ובירכו 

  אדם  כל לדון יכולים  איננו . שבטים עשר בשתים
עקב אבינו, אבל מספר המילים י את לא ובפרט

  השנים  כמספר 33בשתי הפסוקים האלו עולה ל
  יהודי ... מאבותיו  יותר צעיר אבינו יעקב שנפטר

  להשם   ולהודות  לו   שיש   את  להעריך  מצב  בכל  צריך
 .הכל  על

הצלחהלזכות ל  

 לוי יצחק בן לאה מלכה 
 וכל משפחתו 
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15 לפ"ק גליון פ"אתש חיויפרשת   


