
 

הצלחהלזכות ל  

אברהם יהודה בן  
 חנה חי

 

רפו"שלזכות ל  

 נתנאל שי בן דבורה 

 

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 87 גליון  ק"לפ  ב תשפ"האזינו  פרשת   
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   מוצש"ק

 

 הרעיון השבועי 

 
ומודים   ההלל  את  להגיד  שמסיימים  מתי 

כתוב עולם,  ְלהֹודֹות.  ,  לבורא  טֹוב   ְל ִּכי 
ָּנֶאה    חובת  .  ְלַזֵּמרּוְלִׁשְמ בספר  כתוב 

שאנו   תודה  של  שהמילים  הלבבות, 
ומודים להקב"ה על הטוב שהוא   אומרים 
להמשיך   שנוכל  מסייע  איתנו,  עושה 
להודות לו, כי על סמך זה התודה מביאה  
אמירת  לאחר  לכן,  וישועות.  שפע  לנו 
הלל,   אמירת  ידי  על  יתברך  להשם  תודה 
כך   על  תודה  ולומר  לשיר  ממשיכים  אנו 

 .שאנחנו יכולים להודות לו 
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 המזגן עובד 
 
 
המזגן   הצהריים,  אחר  בשעות  ממש  היום, 
ופחדתי   חזקים  רעשים  לעשות  התחיל  שלי 
שזה יישבר. היום היה חם מאוד והתיקון היה  
עולה לי הרבה כסף. התחלתי להודות להשם  
שהכל   ואמרתי  עכשיו  עד  טוב  עבד  שזה 
יודע מה טוב בשבילי. רק  והוא  בידיים שלו 

מכן, הרעשים נעצרו וב"ה  כמה דקות לאחר  
  המזגן עבד מצוין.

 
 

 ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו
 
 

 תמיד כאן כדי לעזור 
 
 
אני מודה להשם יתברך שמו שיש לנו ארגון  
כמו הצלה. העובד שלי שלא יהודי לא הרגיש  
טוב, והמצב שלו לא היה נראה טוב. הוא לא  
אמבולנסים   לחברת  יתקשרו  שאנשים  רצה 

לא   (שהם  לו  רגילה  אין  כי  ההצלה)  מארגון 
להגיע   כדי  מונית  לו  הזמינו  לבסוף  ביטוח. 
לבית החולים. חשבתי לעצמי באותו רגע עד  
כמה יש לנו להודות לבורא עולם על כך שיש  
ולא   חושבת  שלא  ההצלה  ארגון  את  לנו 
ובמקום   ביטוח,  למישהו  יש  אם  מסתכלת 
מתי   יהודי  לכל  ועוזרת  רצה  כל  קודם 

, כדי שלא יהיו עיכובים  שצריכים את העזרה
להצלת    מתי מגיע  שזה  חשובה  דקה  שכל 

 חיים. 

 
 ִּכי קל ׁשוְמֵרנּו ּוַמִּציֵלנּו ָאָּתה

 קבלתי את הכסף באופן מיידי
 
 
הפקדתי צ'ק גדול בבנק אבל המערכת עצרה  
האחרונה   ובפעם  זמני,  לאופן  ההפקדה  את 

לקח   קרה  שההחזקה    10שזה  עד  ימים 
והייתי   הכסף.  השתחרר  את  צריך  מאוד 

התחלתי להודות להקב"ה והבטחתי להודות  
מיד.   מוכן  יהיה  הכסף  אם  ברבים  גם 
התקשרתי לבנק ולקח כמה דקות עד שבדקו  
את העניין ומיד שחררו לי את הכסף. הקב"ה,  
אחד   לאף  שאין  מה  לעשות  יודע  אתה  רק 

 אפשרות לעשות. 

 
 

 ְּבָחְכָמה ּפֹוֵתַח ְׁשָעִרים 
 

 הבעיה מצאנו את 
 
 
לכמה   הלכתי  טוב.  הרגישה  לא  שלי  הבת 
הייתה   להגיד מה  ידע  לא  אחד  ואף  רופאים 
נזכרתי   מיד  אבל  מאוד.  ודאגתי  הבעיה, 
להודות   והתחלתי  להקב"ה  להודות  שצריך 
לו, וגם הבטחתי להודות ברבים. ב"ה זמן קצר  
וזה   הבעיה  את  מצא  אחד  רופא  מכן  לאחר 

ב"ה   בקלות.  לטפל  שאפשר  משהו  היא  היה 
כבר מרגישה הרבה יותר טוב. זיכרו שלרופא  
רק  בקלות  להגיע  ניתן  בעולם  גדול  הכי 

  בלהודות.
 
 

 ִּכי קל רֹוֵפא ֶנֱאָמן ָאָּתה ּוְרפּוָאְת ֱאֶמת 
 


