
 

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 

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  

4070-941-347רופט:  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 55  גליון ק" לפ תשפ"א חשל ב פרשת   
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 הרעיון השבועי 

 
בקרבן תודה מצאתי הלכה מעניינת, יש 

 העיר  בכל להקריב חלות חמץ שנאכלין
 עד ולילה ליום אבל מאכל בכל אדם לכל

 התורה   נותנת מאד  קצר  זמן,  חצות
, חמץ  חלות  של  מכובד  די  סכום  לאכילת
 כדי  שהיא  במפרשים  מובאת  והסיבה

  כדי   ברבים  לאכלם  הבעלים  את'  הכריח'ל
ר שהאורחים יעזרו לו נות  לידי  יבוא  שלא

 צריכה   להשם לעשות זאת, כיון שהודאה
 ואכילה  שמחה  מתוך  ברבים  להיות
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55  לפ"ק גליון פ"אתש ח של ב פרשת   

 הרפואה תבוא בודאי 
 

שאיננה   מיוחדים  צרכים  עם  ילדה  לי  יש 
את   שואל  אני  ויום  יום  בכל  בכלל,  בריאה 
שנוכל   תבריא  והיא  יעבור  זה  מתי  עצמי 
קל   לא  זה  ונורמליים.  רגילים  חיים  לחיות 

ולהודות להשם על כל    באהבה  זה לקבל נסיון
היא   מה  לראות  קשה  פשוט  לנו,  שנתן  מה 
לומר   שהתחלתי  מאז  אבל  וסובלת.  עוברת 
להכיל   יותר  לי  קל  יום  כל  תודה  תפילת 
ולהבין את כל החסד, ולהאמין שהכל לטובה  

הנסיון   אוכל ,  מבין  שאינני   אפילו.  הזה כולל 
  כשהשם   החסד  כל  על  בקרוב  ברבים  להודות

רבון  של  רפואה   לה  ישלח כח  יישר  מה. 
שנותן   היום   בחיי   להמשיך   כח   לי  העולמים 

  .יום
 

 ִּכי קל ֶּמֶלך רֹוֵפא ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאָּתה
 

 הבעיה נפתרה במהירות 
 

כשגיליתי   התעופה  לנמל  הדרך  על  הייתי 
על   בטעות  נדפס  למטוס  העליה  שכרטיס 
השם העברי שלי ולא על השם הרשמי שלי  
שמאד   דבר  הפספורט,  על  גם  שמופיע 
חששתי שיכול לגרום בעיות בעליה למטוס.  
מה עושה יהודי במצב כזה? מודה להשם על  
הכל וביקשתי לזכות להודות ברבים כשהכל  

בשלום נסיתייעבור    את   לתקן  בדרך . 
הצלחה. כשהגעתי לנמל    ללא  אבל  הכרטיס 

בעיה   שום  שבלי  נחמדה  בפקידה  נתקלתי 
  השם   עם   למטוס  עליה   כרטיס  לי  הדפיסה

  רוב   על  העולמים  כל   ריבון   כח   יישר.  הנכון
  .ורחמיו חסדיו

 

נּו ְלָׁשלֹום,  נּו ְלָׁשלֹום, ְוַתְצִעידֵֽ ֶׁשּתֹוִליכֵֽ
נּו ְלָׁשלֹום   ְוִתְסְמכֵֽ

 
 נמצא השעון

 
מאד   שהיה  שלו  השעון  את  איבד  שלי  הבן 
חביב עליו, והוא מאד הצטער על כך. חיפשנו  
בפח   אפילו  אפשרי  מקום  בכל  השעון  את 
האשפה, אבל ללא הועיל. לאחר זמן מסויים  

הודי  שלא  מיד  נזכרנו  יתברך,  להשם  נו 
החסד   כל  על  להשם  להודות  התאספנו 
יסופר   כי  יאומן  לא  תמיד.  איתנו  שעושה 
שלאחר עשר דקות מצאנו את השעון, יישר  

  כח ריבון העולמים.
 
  ַהֹּכל ְּבֶחְזַקת סּוִמין ַעד ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו

 הּוא ֵמִאיר ֶאת ֵעיֵניֶהם 
 

 הכל מסתדר כמו שצריך 
 

בבוקר התעוררתי ומיד חשבתי    ביום חמישי
על כל הקשיים שאני עוברת בימים אלו, כמה  
שוכרים לא משלמים שכר דירה, בעלי איבד  
מצאנו   לא  עוד  ואנחנו  עבודתו,  מקום  את 
השתדלתי   מאד  הבכור.  לבננו  ראויה  ישיבה 
לעצמי   ואמרתי  באמונה  להתחזק 

  גם   החלטתי,  טוב  מביא  טוב שלחשוב
אודה    מהקשיים  שאזכר  פעם שבכל האלו 

לב בכל  ממש,    .להשם  כן  ממש,  יום  באותו 
לתשלום   מכובד  סכום  הביאו  שוכרים  שתי 
על החשבון, בעלי קיבל שתי הצעות עבודה  
טובה   ישיבה  מצאנו  גם  שישי  וביום  טובות, 
אחד   יום  של  התוצאות  רשימת  אלו  לבנינו. 

  של הודאה להשם יתברך.
ְסּדֹוהֹודּו ַלד' ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַח   

    
 


