
 

 

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   

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 35 גליון ק"לפ תשפ"אוארא  פרשת   
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 הרעיון השבועי 

 
י־ַחְסְּד ד' הפסוק אומר בתהלים  ְיהִֽ

 מסביר השפתי  ,ָעֵלינּו ַּכֲאֶׁשר ִיַחְלנּו לָֽ
צדיקים, שבעולם ההסתר שאנו חיים 
בו קשה לראות את התגלות חסדי  
השם בחיי היום יום, אבל אנחנו 
מבקשים יהי חסדך ה' עלינו, שנראה 

יתברך,  נרגיש ונדע את השגחתו 
באיזו זכות אנחנו דורשים זאת? 
כאשר יחלנו לך, כשאנו מייחלים 
ומודים להשם יתברך גם כאשר לא 

 רואים את החסד ברור כל כך
 

זיווג לזכות ל   

 יוסף בן אלטא פערל
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35  לפ"ק גליון פ"אתש וארא פרשת   

 חסכון בתשלום הקנס
 

פעס, התקשרתי  זיהיו לי בעיות עם האי 
אליהם בטלפון אבל הם בשום פנים לא 

 $700הסכימו להוריד את הקנס של 
ונראה היתה שאין לי ברירה אלא לשלם 
זאת. מיד הודיתי להשם והבטחתי 
לפרסם ברבים אם אצטרך לשלם רק את 
המגיע להם אבל לא את הקנס המיותר, 
לאחר כמה שעות התקשרתי שוב, ואחרי 

להוריד הכל כך  כמה דקות הם הסכימו 
דהיינו ללא   $54שהצטרכתי לשלם רק 

תשלום קנס בכלל. יישר כח רבון 
  העולמים.

 
ַסְּפרּו ַבּגֹוִים ֶאת ְּכבֹודֹו ְּבָכל ָהַעִּמים  

 ִנְפְלאָֹתיו 
 

 אין צורך בניתוח
 

 מוגלה  לי לפני כמה חודשים היתה
 צריך  שאני החליטו  והרופאים רצינית

להסיר זאת. קבענו תור עבוד ניתוח כדי  ל
לחודשיים מאוחר יותר. מיד הודיתי 
להשם על כל חסדיו והבטחתי להודות 
להשם ברבים אם לא אצטרך לעבור את 
הניתוח. ביום המיועד נכנסתי לרופא 
לשם ביצוע הניתוח, הוא עבר על 
הצילומים והודיע לי שאין צורך בניתוח 

  הכל בסדר גמור.
ָּתה ּוְרפּוָאְת ִּכי קל רֹוֵפא ֶנֱאָמן ָא 
 ֱאֶמת 

 הפספורט הגיע בזמן
 

עשיתי פספורט חדש וחכיתי שיגיע 
בדואר, שבוע שעבר בדקתי ונודע לי 
שהוא נאבד בדרך בדואר, מיד הודיתי 
להשם על כל רחמיו וחסדיו והבטחתי 
להודות להשם ברבים אם יגיע בזמן.  
השבוע בדקתי שוב ואני רואה שזה הגיע 

אספתי את הפספורט ברוך השם, כבר 
לארגון הנפלא  $18והכל בסדר. הבטחתי 

של הודאה להשם. יישר כח רבון 
  העולמים.

 
ַרּבֹות ַמֲחָׁשבֹות ְּבֶלב־ִאיׁש ַוֲעַצת ד' 

 ִהיא ָתֽקּום
 

 מקום חניה ברווח
 

עשיתי לעצמי מנהג שבדרך חזרה 
מהעבודה הביתה אני מודה להשם על כל 

ומבקש על הפעמים שמצאתי חניה בזמן 
העתיד שאמצא גם היום חניה מיד כשאני 

 אני  חניה  מוצא בא הביתה, וכמובן כשאני
,  מורה המציאות. שוב להשם מודה

 אני ,  בדרכי  להשם  להודות  שוכח  שכשאני
 בדוק, חניה למצוא מאד מתקשה
  .באשעפער הייליגע כח יישר, ומנוסה

 
 טֹוב ְלהֹודֹות. ּוְלִׁשְמ ָּנֶאה  ִּכי ְל

 ְלַזֵּמר
 


