
 

לע"נ לזכות   
 יצחק בן אברהם 

ישראל חיים בן יעקב  
 שמואל 

 

רפו"שלזכות ל  

בן הילד מאיר יעקב 
 גיטל לאה 

 

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 70 גליון  ק"לפ  תשפ"א אנש פרשת   
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 הרעיון השבועי 

 
ותב הבאר מים חיים הקדוש זי"ע, כ

מה   "כל  יהודי  של  אמירה  ידי  שעל 
והוא   עביד",  לטב  רחמנא  דעביד 
זה   ידי  על  הכל,  על  לד'  מודה 
מתהפכת מידת הדין לרחמים, איפה 
אותו  ולרחמים.  לחסד  נהפך  שדין 
מקבל   אדם  כאשר  הוא,  הדבר 
לזכור   עליו  תמיד  ד',  מאת  חסדים 

רו  להודות לד', כדי שהחסדים יישא
 ולא ייקחו מאיתנו. 
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70 לפ"ק גליון  פ"א תש  שאנפרשת   

 
 נעזרתי במהירות

 
 

וויליאמסבורג לקריית יואל.  נסעתי לשבת, מ
לי   יש  אם  לבדוק  ושכחתי  חדש  נהג  אני 
מספיק דלק. בדרך נגמר לי הדלק. לא ידעתי  

עשות, אבל אני רגיל להיות אסיר תודה,  מה ל
הודיתי לד'. אני מתקשר לגיסי ושואל אותו  
אני   איפה  אותי  שאל  הוא  לעשות.  עלי  מה 
והוא אמר לי שהוא ממש לא רחוק ממני. הוא  

  הביא לי דלק ומיד חזרתי להמשיך בדרכי.
 
 

ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ְלהֹודֹות ְל ְלִפיָכ 
 
 
 

 הכאב נעלם
 
 
סבלתי   ימים  כמה  וכעבור  ניתוח  עברתי 
מאוד. פחדתי שאולי יש זיהום. התחלתי מיד  
זה   על  וגם  הצער  על  לד',  להודות 
ברבים   להודות  הבטחתי  שמתרפאים. 
כשהמצב ישתפר. זמן קצר מאז, הכאב נעלם.  

ל כאב  לא  מכן,  לאחר  יום  בכלל.  ב"ה,  י 
אתה   בעולם,  הגדול  לרופא  מודה  כשאתה 

 נרפא במהירות.

 
 

 ִּכי קל רֹוֵפא ֶנֱאָמן ָאָּתה ּוְרפּוָאְת
 ֱאֶמת 

 
 

 נהפכתי להיות רגוע 
 
 
הייתי צריך לעבור ניתוח והייתי מודאג מאוד  
דבר   שעברתי  הראשונה  הפעם  הייתה  זו  כי 
לד',   להודות  והתחלתי  התחזקתי  אבל  כזה. 
אחרי   מיד  בעולם.  טוב  הכי  הרופא  שהוא 
לצדי.   עומד  שד'  הידיעה  עם  רוגע  הרגשתי 
השם   ובעזרת  בשלום,  עבר  הניתוח  ב"ה, 

 יתברך אני אבריא לחלוטין. 

 
 

ָנְתָנה ְרׁשּות ָלרֹוֵפא   ַהּתֹוָרה
 ַלָׁשַמִים  ְיֵהא  ִלּבֹו זֹאת ּוְבָכל  ֶׁשְיַרֵּפא,

 
 

 אני מכוסה
 
 

הלכתי לרופא השיניים והרופא אמר לי שאני  
אבל   בשיניים.  טיפולים  הרבה  לעבור  צריך 
הביטוח שלי לא מכסה את העבודה וזה יעלה  
מה   ידעתי  ולא  כסף  הרבה  היה  זה  כסף.  לי 

ל התחלתי  מה  לעשות.  כל  על  לד'  הודות 
שעשה לי עד כה וביקשתי ממנו שיעזור לי.  
למחרת, בלי לבקש, קיבלתי אימייל שחברת  
שיניים   טיפולי  לכסות  תתחיל  שלי  הביטוח 
שאתה   עולם  בורא  תודה  חודשיים.  בעוד 

 עונה לתפילות שלי. 

 
 

ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהָּׁשֵען ִּכי ִאם ַעל  
 ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 

 


