
 

הצלחהלזכות ל  

 צבי בן אלישבע  
 רבקה בת פעסל

 

אידן פארציילן   30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות 

השגחה פרטיות און    
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  

4070-941-347: רופט 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 84 גליון ק"לפ פ"אתש בשוי פרשת   

 

84  לפ"ק גליון פ"אתש ב שוי פרשת   
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הצלחהלזכות ל  

 מאיר צבי בן יוהדת 
 וכל משפחתו

 

 חזרה למקום העבודה
 

איבדתי את מקום פרנסתי כיון שהחברה 
שבה עבדתי פיטרה את כל העובדים בגלל 
המצב, לאחרונה השתפר המצב וניסיתי 
לקבל חזרה את העבודה שלי אבל ללא  
הצלחה. במקום להתייאש התחלתי 
להודות להשם עוד ועוד, ולאחר זמן קצר  
קיבלתי טלפון שאני יכול לחזור לעבוד. 

להודות חבל להתייאש רק להמשיך 
  להשם.

 
ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ְלהֹודֹות ְל ְלִפיָכ 

 

 כאב הגב נעלם
 

היו לי כאבי גב נוראיים שממש לא ידעתי 
מה לעשות עם עצמי, יום אחד החלטתי 
להודות להשם על כל הימים שלא 

 יסופר   כי  יאומן  לא,  ושלם  בריא  והייתי כאב
. היה  לא  כאילו   הכאב  נעלם  ממש  שלמחרת

ח רבון העולמים לתזכורת הזו כ יישר
  .ולשבח ולהלל שלהודות

 
 ִּכי קל רֹוֵפא ֶנֱאָמן ָאָּתה ּוְרפּוָאְת

 ֱאֶמת 
 

 היד חזרה למקום 
 

התינוק שלי שיחק עם אחותו ועקם את 
היד עד שיצאה ממקומה, בדרך כלל יודעת 
אשתי איך להחזיר את היד חזרה אבל 
הפעם זה לא עבד. קצת מאוחר יותר 

תי מבית הבית הכנסת אמרה לי  כשחזר
אשתי שצריך לצאת לבית החולים, מיד 

  ללא   עצמי התחלתי להודות להשם, ונסיתי
 לאחר ה"וב, היד את להחזיר מוקדם נסיון
 צורך שום בלי הסתדר הכל נסיונות כמה

  .החולים לבית לנסוע
 

ָמה ַרּבּו ַמֲעֶׂשי ד' , ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה 
 ָעִׂשיָת 

 אוכל כרגיל 
 

לא יאומן אבל התינוק הקטן שלי לא  
בוע, כל מה  אוכל כרגיל כבר יותר מש

שניסיתי לא הועיל, ולא ידעתי מה 
לעשות, היום בבוקר החלטתי להודות 
להשם על כל החסד ועל כך שהוא בריא  
ושלם ואכל כמו שצריך עד אז, עם 
הבטחה להודות להשם על כל רגע ורגע,  
ב"ה וברוך שמו שהתינוק התחיל לאכול 

  כאחד האדם
 

 ָאִׁשיָרה ַלד' ִּכי ָגַמל ָעָלי 

 

  מוצש"ק

 

 הרעיון השבועי 

 
 ׳אוי׳,עק כשיהודי בעת צרה הוא זו 

כמספר   17שהגימטריה היא  לבשימו 
  טוב . ללמדך שבכל עת צרה יש טוב

 .מוטמן

וכשמודים להשם זוכים  
 !!!בלראות את הטו 


