
 

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 50 גליון  ק"לפ תשפ"א ויגש פרשת   

 

Brooklyn:  

Monroe: 

Monsey: 

Lakewood: 

Miami FL: 

Toronto: 

Montreal: 

Manchester: 

London: 

Jerusalem: 

           הדלק"נ  מוצש"ק
                     

          הדלק"נ
                   

ם
ני

זמ
 

 ישועת השם כהרף עין
 

בימים האחרונים הסתובבתי עם דאגה  
בליבי על כמה חשבונות אשראי שהגיע זמן  

 את לשלם ביכולתי  היה ולא תשלומם
 למועד שנועד הקצר בזמן החשבון

 האמונה את לחזק ניסיתי. התשלום
  הצלחתי   שכן  הזמנים  כל  על  להשם  והודיתי

  הודעה  שום בלי, היום. בזמן הכל לשלם
כר ממני ששו יהודי אלי התקשר, מראש

 לכמה נוסע שהוא דירה והודיע לי שמכיון
 מוקדם השכירות את ישלם הוא, שבועות

 את לשלם משמעותית לי שעוזר סכום עם
 . האשראי

 
ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ְלִׁשְמ ַהָּגדֹול ַעל ְּכֵדי 

ְוַעל ְיׁשּוָעֶת ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתי ִנֶּסי 

 הודעה ברגע הנכון
 

 מיד מונח שלי הלכתי לישון כשהטלפון
  באמצע, החשמל למילוי מחובר לידי

 אבל מהמילוי מדי יותר התחמם הטלפון
 נכנסה פתאום, ישנתי כי לב  שמתי לא

 לב שמתי ואז, בגללה שהתעוררתי הודעה
 כמובן, סכנה וממש חם מאד שהטלפון

. מהחשמל אותו ניתקתי שמיד
ר  התבר, נכנסה הודעה איזה  כשהסתכלתי

לי שזו הודעה מהקבוצה של הודאה  
להשם, הודו להשם כי טוב כי לעולם 

  חסדו.
 

ִהֵּנה ֽא־ָינּום ְוא ִייָׁשן ׁשֹוֵמר  
ל  ִיְׂשָראֵֽ

 

 החימום עובד כרגיל
 

בשבועות האחרונים היו לי בעיות רציניות  
 כמו עבד לא, מסויים על החימום בבנין

  מה  ידעתי  לא וממש,  סיבה  שום   בלי  שצריך
  של  הידועה בעצה נזכרתי היום. לעשות
 לפרסם והבטחתי הודיתי, להשם הודאה

 כמו לעבוד יחזור והבוילר כשאוושע
 שעות שכמה שמו וברוך הוא ברוך. שצריך
עבוד כרגיל, לא ל חזר הבויילר מכן לאחר

 יאומן כי יסופר. 
  

 ְוִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ִׁשיָרה ַּכָּים
 

 עיני השם ליראיו
 

בשבועות האחרונים לא ראיתי כמו 
שצריך, ולא ידעתי מה קורה. הלכתי  
לרופא והוא גם לא הצליח לראות מה  
הבעיה ומה מסתיר לי את האישון. ב"ה 
שזכרתי גם את הסגולה הידועה של  

  גם  הודאה להשם, ותוך כדי הודאה
 הכל אם ברבים להשם להודות הבטחתי

 סוף עד השם ברוך, שצריך כמו יסתדר
 כח   יישר,  היה   לא  כאילו  עבר  הכל  השבוע

  .עולם של רבונו
 

  ד' ֹׁשְמֶר ד' ִצְּל ַעל־ַיד ְיִמינֶֽ
 

 

   מוצש"ק

 

 הרעיון השבועי 

 
הסביר שלוש   הגאון רבי חיים שמואלביץ

  .סיבות למה קשה לנו להודות להשם
התרגלנו לקבל הכל עד   רגילות.א. 

  .שאנחנו חושבים שמגיע לנו
  .הכל בא מאליו אין צורך לבקש.ב. 

הכל מולבש בטבע כך שלא   טבע.ג. 
  .מורגש שהכל בא מאיתו יתברך 

 
חזרה על הסיבות הנ״ל יחזקו את ידי  

 .תמידהמודים להודות להשם בכל יום 
 

הצלחהלזכות ל  

 לוי יצחק בן לאה מלכה 
 וכל משפחתו 
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50 לפ"ק גליון פ"אתש ויגשפרשת   


