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 ברגע הנכון
 
הייתי בדרכי לעלות לדירתי, בעוד אני  
שומע רחש מלמעלה. רצתי מהר למעלה 
והספקתי לעצור ברגע האחרון את ילדי  
הפעוט מלרדת במדרגות וליפול דרכם 
עד למטה. יישר כח רבונו של עולם  
ששלחת אותי ברגע הנכון ואני אפילו לא 
רוצה לחשוב מה היה קורה אם לא הייתי 

  .אחרוןשומע ורץ לעצרו ברגע ה
 

ר ֹוֵמ ן ׁשא ִייָׁש נּום ְוה ֽא־יָ ִהּנֵ 
ל׃  ִיְׂשָראֵֽ

 

 הטלפון חזר לעבוד
 

הטלפון שלי התקלקל והפסיק לעבוד.  
כמובן באמצע העבודה והכל מה 

שעיצבן אותי מאד. אבל כיום אני כבר 
ודע, שיש דרך אחרת לטפל בבעיות, י

הודאה להשם יתברך. אכן, התחלתי  
להודות להשם על כל הזמן שהטלפון  

עבד כראוי וכמה דקות לאחר מכן הכל 
 .רהסתד

   

ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו י טֹוב ד'ִּכ   
 

 הלוואה מהירה בזכות ההודאה
 
הגשתי את המסמכים הדרושים להלוואה  
מהממשלה כמו כולם בימים אלו, ובאמת 
שהייתי זקוק לכסף באופן דחוף מאד. 
בערב הודיתי להשם על כל החסד 
שעושה עמי והבטחתי לפרסם כשיעבור  

הצלחה. לא יאומן כי יסופר שכבר  ב
למחרת בבוקר ההלוואה אושרה  
בהצלחה, אין לזה הסבר אחר מלבד כוח 

  .םש ההודאה לה 
 

 ְוִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ִׁשיָרה ַּכָּים 
 

 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 
ַרק ָּכָכה ֲאִני יוֵדַע/יוַדַעת ְלַהֲעִרי ֶאת ַהּטוב, ַרק ַאֲחֵרי ֶשִנְמָצִאים ַּבחֶׁש ֶאְפָׁשר ְלַהֲעִרי ֶאת ָהאורּתוָדה ֶׁשִּלְפָעִמים ָקֶשה ִלי, ִּכי  . 

, ְולא ַאף ֶאָחד ַאֵחרָּת ִליּתוָדה ַ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   

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

 

 

אידן פארציילן  30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות

 און השגחה פרטיות
. וועלט א גוטע בליק אויף השי״ת גוטע   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 62 גליון ק"לפ פ"תש בלק-תקח פרשת   

זיווגלזכות ל  
 יעקב שלום בן לאה ליבא

 


