
 

הצלחהלזכות ל  

 שלמה יואל בן רבקה חי 
 בלימה בת פאה רבקה 

 

הצלחהלזכות ל  

 צבי בן אלישבע 
 רבקה בת פעסל

 

אידן פארציילן   30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות 

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

. גוטע וועלט   

לקבוצה אפשר להצטרף 
 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 45 גליון ק"לפ תשפ"א בא פרשת   

 

Brooklyn:  

Monroe: 

Monsey: 

Lakewood: 

Miami FL: 

Toronto: 

Montreal: 

Manchester: 

London: 

Jerusalem: 

           הדלק"נ  מוצש"ק
                     

          הדלק"נ
                   

ם
ני

זמ
 

 

   מוצש"ק

 

 הרעיון השבועי 

 
כתוב בפסוק ולמען תספר באזני בנך. 
הקדוש,   אלימלך  הנועם  אומר 
נס   עושה  רחמיו  ברוב  כשהשם 
ליהודים, ישנה התעוררות של רחמים 

וכשמודים  לכל  עוזר  זה  לו לתמיד, 
 להשם  מודה  כשיהודי  דהיינו .  החיים

 מביא עצמו זה, לו שקרתה ישועה על
 להשם   הודאה  זכרו.  ישועות  עוד

ולסובבים    השפעות  מביא  ברבים לך 
 .אותך עוד ועוד
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45 לפ"ק גליון פ"אתש אבפרשת   

 מכירה וקניה ביום אחד
 

נדל"ן   בחברת  מתווך  בתור  עובד  בעלי 
אבל במשך כל השנה שעברה הוא עוד לא  
הצליח לעשות אפילו עסקא אחת. היום 
הוא נכנס לבית המדרש להתפלל והתחיל  

ל כל החסד את היום עם הודאה להשם ע
מיד   ושעל.  צעד  כל  על  עמנו  שעושה 
אחד  אברך  אליו  ניגש  התפלה  לאחר 
ושואל אותו אם הוא יוכל לעזור לו למכור 
דירה   לו  ולמצוא  עכשיו  שלו  הדירה  את 
האברך,   את  שאל  בעלי  לקניה.  חדשה 
אתה מכיר אותי? ענה לו האברך, כן, ואני 
מחפש אותך כבר זמן רב. ב"ה בעלי הולך  

שתי הדירה    לבצע  מכירת  עסקאות, 
וקניית דירה חדשה, הכל בזכות ההודאה  

  להשם יתברך.
 

ִּכי הּוא קל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלּכל ּוֵמִטיב  
 ַלּכל

 
 הקטנים עם הגדולים 

 
חדשה   מכונית  לקבל  חיכיתי  לאחרונה 
שעמלתי רבות לקבל סוג מסויים למרות 
שזה לא היה קל להשיגה, כשהשגתי את 

להו חשבתי  שוב הרכב  אבל  ברבים,  דות 
דבר   על  להודות  שטות  זה  אולי  חשבתי 
על   סיפור  קראתי  יום  באותו  קטן.  כזה 
מתאונה  שניצל  על  שהודה  מישהו 
חמורה ללא שום פגע ואז חשבתי לעצמי,  
לי   שיקרו  עד  לחכות  צריך  אני  מדוע 

כל וקשים,  מקרים  גדולים  מוטב    כך 

ועל כל דבר שרבון  להודות על הקטנות 
  ר לנו.עוז עולמים

 
ד' ִיְׁשָמר ֵצאְת ּובֹוֶא ֵמַעָּתה ְוַעד  

 עֹוָלם 
 

 אני מרגיש יותר טוב ברוך השם
 

שבוע שעבר הרגשתי מאד לא טוב והיה  
מאד  אני ,  ולהסתדר  להסתובב  קשה לי 

 עכשיו  ברבים  להשם  להודות   רוצה
  בתוך,  טוב  יותר  מרגיש  אני  השם  שברוך

  בכל  עמדי  שעושה   וחסדיו  רחמיו   שאר
  ובכל שעה. יום

 
ַעל ָּכל ַהֶחֶסד ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ִעָּמִדי  

 ַוֲאֶׁשר ַאָּתה ָעִתיד ַלֲעׂשֹות ִעִּמי 
 

 הרגל בסדר גמור
 

נפלתי  ברבים.  להשם  להודות  רוצה  אני 
ופגעתי קשות ברגל עד שחששתי שהיא  
נשברה. הייתי צריך ללכת לרופא אבל לא  
שלי.   הביטוח  את  מקבל  הוא  אם  ידעתי 
להודות   והבטחתי  להשם  הודיתי  מיד 
ב"ה   כשורה.  יהיה  ברבים כשהכל  להשם 
את  קיבל  והרופא  נשברה  לא  הרגל 

העו רבון  כח  יישר  שלי.  למים  הביטוח 
  הרופא הטוב בעולם.
 

  ִּכי קל רֹוֵפא ֶנֱאָמן ָאָּתה ּוְרפּוָאְת
 תֱאֶמ 
 


