
 

52פ לפ"ק גליון "תש חקר פרשת  

 מכירת הנכס
 

  זמן  שניסינו בבעלותינו היה נכס מסויים 
  הזדמן  לאחרונה. הצלחה ללא למכרו רב

 כשהמקח  הזמן כל אבל, טוב קונה
  למסמכים   שונות  דרישות  נוספו,  התקדם

 שלא נראה היה שכבר עד, סוף בלי רבים
  השם  ברוך  הגענו . המוגמר על יבוא

 צריך  שהיה האחרון  השלב של למצב
ור את  לגמ נוכל  כך שאחר כדי לעבור

המקח, הבטחתי שאם נצליח אודה את 
השם ברבים, וב"ה הודו להשם כי טוב כי  

  לעולם חסדו, מכרנו את הנכס.
 
ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִּפיִקים ְלהֹודֹות  

ְל 
 

 רפואה בלי ניתוח
 

ביתי אושפזה בבית החולים והרופא אמר 
שזה נראה עפענדיקס, ולכן יש צורך 

במשך החג,  בניתוח. היינו בבית החולים 
יש רק אפשרות להתקשר מבית החולים 
פעם ביום. ישבנו בבית החולים ונסינו  
לשיר זמירות איתה ביחד,  

,  החסדים כל על להשם להודות והרבינו
  צורך  בלי יגמר  הכל שאם והבטחנו

 שרנו , ברבים להשם נודה אנחנו  בניתוח
. לתודה מזמור ואמרנו לתודה מזמור

וף היום  שבס  יסופר כי יאומן לא ממש
 צורך  שום בלי היינו בבית עם ביתינו

  .ושלמה  בריאה הינה ועכשיו בניתוח
ִּכי טֹוב ד' (ווייל דער 

אייבערשטער איז גוט) 
 ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

 

 בריאות השלמה
 

לפני כמה הבטחתי להודות להשם 
שבועות כשבעלי שיחיה היה בין  

  כבר  שהוא השם ברוך, ממש למוות חיים
,  הגוף בחלישות מאד אבל הבייתה  חזר
 שוב  הבטחתי, בזה  וכיוצא לאיטו הלך

  הגומל  כשיברך ברבים שאודה להשם
 שביום יתברך השם ברוך. הכנסת בבית

 הגומל בירך בעלי  שבועות של הראשון
ועכשיו הוא , הכנסת  בבית ומלכות בשם

כבר חזר לעבוד כרגיל. חסדי השם כי לא 
  תמנו 

 
ִּכי ְלעֹוָלם  הֹודּו ַלד' ִּכי טֹוב 
 ַחְסּדֹו 

 

 תפילת תודה 
 

 צבי בן אלישבע 
 רבקה בת פעסל

 להצלחה בכל ענינים

 ב"ה ֶמֶלך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים, ַהָקָּב"ה ֲאדון עוָלם, ִרּבונו ֶשל עוָלם ּתוָדה!!!
ַּמְחָּת אוִתי, ִרֵּפאָת אוִת ּתוָדה ַעל רב  י,ָׁשַמְרָּת ָעֵלי, עוַדְדָּת אוִתי.ִרֵּבי ִרְבבות ְּפָעִמים ֶשָעַזרָּת ִלי, ָּתַמְכָּת ִּבי, הוַשְעָּת אוִתי, ִהַּצְלָּת אוִתי, ֹשִ  

ה נוֵתן ִלי ּכַח ַלֲעׂשות ִמְצוות, ֹּכַח ַלֲעׂש ות ַמֲעִשים טוִבים, ֹּכח ְלִהְתַּפלל.ּתוָדה ֶשַאָּתה ָּתִמיד ִאִּתי. ּתוָדה ֶׁשַאֹּתָ  
ה ִעִּמי ְּב  ַדְעִּתי ְלַהִּגיד ּתוָדה. ּתוָדה ַעל ַהֲחָסִדים ֶׁשַאָּתה עוֹשֶ ָכל ֶרַגע ְוֶרַגע. ּתוָדה ַעל ָּכל ְנִׁשיָמה  ּתוָדה ַעל ָּכל ַהְּפָעִמים ֶשָעַזְרָּת ִלי ולא יַָ

 ּוְנִשיָמה ֶשֲאִני נוֵׁשם/נוֶשֶמת. 
י ִלְפָעִמים, ִּכי ַהכל ְלטוָבִתי,   ֶמֶל ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַּגם ַעל ַהְּדָבִרים ֶשֵאין ִלי, ּתוָדה ְל ֶשָּקֶשה ִלי ִלְפָעִמים, ּתוָדת ֶשְּקָצת ָעצּוב ִל ְותוָדה ְל 

 ַוֲאִפּלּו לא ָּתִמיד ֲאִני רוֶאה/רוָאה ֶשֶּזה ְלטוָבִתי... 
ה ִּבְמיּוָחד ִּבְׁשִביִלי, ְּבַהְׁשָּגָח ָעמק ַּבֵּלב ֲאִני יוֵדַע/יוַדַעת ֶש  ה ְּפָרִטית ָּכל ַמה ֶּשַּמִּגיַע ִמִּמ, הּוא ַהָּדָבר ַהּטוב ְּביוֵתר ֲעבּוִרי, ְוהּוא ַנֲעֹשֶ  

 .ְמדֶיֶקת ּומְׁשֶלֶמת, ְּכמו ֶשַרק ֶמֶלך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ָיכול ַלֲעׂשות 
ָּכָכה ֲאִני יוֵדַע/יוַדַעת ְלַהֲעִרי ֶאת ַהּטוב, ַרק ַאֲחֵרי ֶשִנְמָצִאים ַּבחֶׁש ֶאְפָׁשר ְלַהֲעִרי ֶאת ָהאורּתוָדה ֶׁשִּלְפָעִמים ָקֶשה ִלי, ִּכי ַרק  . 

לא ַאף ֶאָחד ַאֵחרָּת ִלי, וְ ּתוָדה ַעל ַהַחִּיים ַהִּנְפָלִאים ֶׁשָּנַתָּת ִלי. ּתוָדה ַעל ָּכל ָּדָבר ֲהִכי ָקָטן ֶׁשֵיׁש ִלי, ִּכי ֶאת ַהּכל ַאָּתה ָנַת  . 
י ִאם ָהיּו ְּפָעִמים ֶׁשּלא ֶהֱעַרְכִּתי ֶאת ּתוָדה ֶׁשַאָּתה ָּתִמיד ׁשוֵמַע ֶאת ַהְּתִפּלות ֶשִּלי. ּבוֵרא עוָלם, ֲאִני ְמַבֵּקׁש/ְמַבֶּקֶשת ְסִליָחה ִמַּמֲעַמֵּקי ִלִּב   

ִהְתלוַנְנִּתיַמה ֶּׁשָּנַתָּת ִלי, ּוִבְמקום לוַמר ּתוָדה ַרק  . 
.ֲאִני ָעָפר ָוֵאֶפר ְוַאָּתה ָּכל ָהעוָלם ָאָּנא ַאל ִּתְרַחק ִמֶּמִּני ְלעוָלם   

 

 

אידן פארציילן  30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות

 און השגחה פרטיות
. השי״ת גוטע וועלט א גוטע בליק אויף   דורך דאנקען דעם אויבערשטן!  

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  

4070-941-347: רופט 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 52 גליון ק"לפ פ"תש חקר פרשת   

זיווגלזכות ל  
 יעקב שלום בן לאה ליבא

 


