
 

30פ לפ"ק גליון "תש ןחנתאו פרשת  

 נתרפאה ללא ניתוח
 

בתי הצטרכה לעבור ניתוח על אחת 
משיניה, אבל בגלל המצב של המגפה  
הניתוח נדחה בשלושה חודשים, במשך 
כל הזמן שבינתיים הודיתי להשם על 
הכל ושכל מה שעושה השם הכל לטובה.  
השבוע הלכנו שוב לרופא לבדוק מה 
קורה ולתכנן מתי לערוך את הניתוח,  
ולהפתעתינו הרופא הודיע לנו שהבעיה  
נעלמה ואין צורך בניתוח כלל. מי היה 

  בלי  להתרפאות יכולה מאמין שהשן
  .בלבד להשם הודאה  ידי ועל ניתוח

 
 רוֵפא חוֵלי ַעּמו ִישָרֵאל

 

 
 ההלוואה עברה 

 
בימים אלו הקשים מבחינת פרנסה,  
הממשלה עוזרת בהלוואות מיוחדות, 
כמובן שהצטרכתי להלוואה כזו וכמה  
שיותר מהר, אתמול בערב התחלתי  
להודות להשם, כמובן אחר שהגשתי את  
כל המסמכים הדרושים, והבטחתי 
להמשיך להודות אם הכל יעבור כמו  
שצריך, וברוך השם שמיד בבוקר 

  ההודעה  את תי שלאחר מכן, קבל
 . מאושרת שההלוואה

 
 ָאִׁשיָרה ַלד' ִּכי ָגַמל ָעָלי

 

 תנועה ניצלתי מדו"ח
 

הייתי בדרכי הביתה מהעבודה ונהגתי בלי  
אותי שוטר.  לחגור חגורה, למזלי עצר 

התחננתי לפני השוטר שלא יתן לי דוח 
  הצלה  בארגון מתנדב שאני כיון

  לקח הוא למעשה, עלי ירחם שהוא וקיויתי
  חזרה  וחזר והמסמכים שלי הרשיון את

 הודיתי שהה שהוא  הזמן כל במשך. לרכבו
 בכל המרובים ורחמיו חסדיו כל על להשם

 להודות שהבטחתי וכמובן, שעה ובכל עת
אם לא אקבל דוח. לאחר כמה דקות   ברבים

השוטר חזר והודיע לי שהוא לא נותן לי דוח 
אבל לא אמר לי למה ומדוע, כמובן שאין 
צורך שהוא יאמר לי, זה ברור לי בהחלט 
שהכל בזכות ההודאה להשם יתברך מלך  

 העולם.
   
 
ֵאין ָלנּו ֶמֶל עֹוֵזר ְוסֹוֵמ ֶאָּלא 

 ָאָּתה 
 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 אוִתי,ָׁשַמְרָּת ָעֵלי, עוַדְד ּתוָדה ַעל רב ִרֵּבי ִרְבבות ְּפָעִמים   ָּת אוִתי.ֶשָעַזרָּת ִלי, ָּתַמְכָּת ִּבי, הוַשְעָּת אוִתי, ִהַּצְלָּת אוִתי, ֹשִ  

ה נוֵתן ִלי ּכַח ַלֲעׂשות ִמְצוות, ֹּכַח ַלֲעׂשות ַ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

י נוֵׁשם/נוֶשֶמת. ּוְנִשיָמה ֶשֲאנִ   
טוָבִתי,  ִכים ַּגם ַעל ַהְּדָבִרים ֶשֵאין ִלי, ּתוָדה ְל ֶשָּקֶשה ִלי ִלְפָעִמים, ּתוָדת ֶשְּקָצת ָעצּוב ִלי ִלְפָעִמים, ִּכי ַהכל ְל ְותוָדה ְל ֶמֶל ַמְלֵכי ַהְּמָל 

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

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

ַאֵחרָּת ִלי, ְולא ַאף ֶאָחד ּ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   

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

 

 

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 30 גליון ק "לפ פ"תש חנןתאו פרשת   

רפו"ש לזכות ל  
 הרב הצדיק מרדכי צבי בן 

 מינדל אסתר לאה

 


