
 

הצלחהלזכות ל  

 צבי בן אלישבע 
 רבקה בת פעסל

 

אידן פארציילן  30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות

 און השגחה פרטיות
השי״ת  א גוטע בליק אויף   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 25 גליון ק" לפ תשפ"א תשמו פרשת   
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  הודאה משפחתית
 

המחשב של אבי שיחיה נתקע ללא סיבה  
 כמה לאחר, לתקנו הצלחנו ולא מסויימת

 ברבים להודות להבטיח החליט הוא זמן
 המחשב מכן לאחר דקות כמה, כשיתוקן

  הושפעתי מאוד  עצמי אני. תוקן
הייתה לי    מכן  לאחר  ימים  כמה,  הגלוי מהנס

  מה ידעתי ומיד  שלי בעיה עם הטלפון
, ונושעתי ברבים להודות הבטחתי, הפתרון

  .מיד תוקן הכל
 

ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִּפיִקים ְלהֹודֹות ְל 
 

 עבודה בזמן 
 

בתי מחפשת עבודה כבר תקופה בתחום 
 לומר שתתחיל לה ייעצתי, מאד מסוים
,  ישועה תראה ואז יום בכל תודה תפילת

רה אליי ביתי להודיע ליל  התקש היום
שהיא התקבלה לעבודה שהיא חיפשה,  

  .העולמים כל רבון כח יישר
  
 
 ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶד ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון

 

  לכל זמן ועת 
 
ביום רביעי הייתי אמור לקבל משלוח גדול 
בשמונה בבוקר, הבעיה היתה שהחברה  
סגורה ביום חמישי ושישי בגלל החגא. מיד  
הודיתי להשם על שתמיד הכל הגיע בזמן 
והבטחתי להודות ברבים כשהמשלוח יגיע.  

, בצהריים 1ב"ה המשלוח הגיע ב
 ולפנות להישאר הסכימו שלי  והפועלים

ני שהם הלכו הביתה, לפ המשלוח כל את
יישר כח ריבון העולמים על עזרתך תמיד  

  אפילו שלא רואים זאת תמיד.
 

 ֵאין ָלנּו ֶמֶל עֹוֵזר ְוסֹוֵמ ֶאָּלא ָאָּתה
 

 ישועה מיידית
 

יש לי פרוייקט מסויים שאני צריך לעבוד  
עליו עם משהו נוסף בכל שבוע, 
בשבועות האחרונים התקשתי ממש 

לקח ממני את כל ישוב  לעשות זאת וזה
הדעת. הבטחתי להודות ברבים כשהכל 
יסתדר בסייעתא דשמיא. ברוך הוא  
וברוך שמו, בתוך פחות משבוע מצאתי  
את האדם הנכון לעשות זאת בצורה קלה 
יותר, כך שהכל ילך מהר יותר, רבון 

  .לו העולמים ממש אוהב כשמודים
 
ִּכי טֹוב ד' (ווייל דער אייבערשטער 

 ט) ְלעֹוָלם ַחְסּדֹואיז גו
 

 

   מוצש"ק

 

 הרעיון השבועי 

 
 כל  נשמת הנוראה אנחנו אומרים בתפלה

אבל , ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִּפיִקים ְלהֹודֹות ְל, חי

 את  מציינים אנחנו מיד לאחר מכן

 ְורּוַח . ָּבנּו ֶׁשִּפַּלְגָּת  ֵאָבִרים  של הרשימה
 כן שאנחנו דהיינו , ְּבַאֵּפינּו ֶׁשָּנַפְחָּת  ּוְנָׁשָמה
 שאכן סופר החתם מסביר. להודות יכולים

, להשם  להודות  הוא  מי  עצמו  בפני  יחיד  כל

ֵהן ֵהם יֹודּו ִויָבְרכּו  ובחבורה ברבים אבל
 ִויַׁשְּבחּו ִויָפֲארּו

הצלחהלזכות ל  

 לוי יצחק בן לאה מלכה 
 וכל משפחתו 
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25 לפ"ק גליון פ"אתש מותשפרשת   


