
 

13פ לפ"ק גליון "תש בעק פרשת  

 כסף בזמן הנכון
 

רציתי לגשת לקניות לכבוד שבת אבל 
חשבון הבנק שלי היה ריק לגמרי, לא 
ידעתי מה לעשות ולמי לפנות, רק 

 כל על והודיה בברכה לבורא העולם
 אחר. היום עד איתי שעושה החסד

 לי  שעוזר יהודי אלי התקשר הצהריים
  מעשר  מדמי דולרים כמה לו  שיש, תמיד

בשבילי, אם אני רוצה לבוא ולאסוף זאת. 
לראות ולא להאמין איך שלכל סנט יש  

  את הכתובת והזמן הנכון.
 
ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהָּׁשֵען ִּכי ִאם 

 ַעל ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים
 

 לעלות על הטיסה בזמן
 

ביתי היתה אתמול בדרכה לנמל 
התעופה, היו פקקים נוראיים, כבר היה  

רבעי שעה לפני הטיסה עצמה,  שלשת 
וכבר היינו בטוחים שהיא הפסידה את 
הטיסה. אמרתי לה להודות להשם על 
הכל ולומר את התפלת תודה, וגם אני  

 היא  אם  ברבים  להודות אמרתי והבטחתי
 לאחר . בזמן הטיסה  את לתפוס תצליח

 אלינו  התקשרה היא מתוחה שעה חצי
  לי  אין, המטוס על כבר שהיא  ואמרה

איך, אבל היא הוסיפה שהמזוודות  מושג
שלה לא יגיעו באותה טיסה בגלל 
האיחור. אמרתי לה להמשיך להודות 
להשם, וכך גם עשיתי אני. ומה שמחנו  
לשמוע כשהיא נחתה שכל המזוודות 
הגיעו איתה. עם הודאה להשם הכל יכול 

  לקרות.
ְלִפיָכ ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ְלהֹודֹות  

ְל 

 הצלה משריפה חלילה
 

בוקר אחד נידבתי צדקה למשפחה  
שביתם עלה באש לא עלינו. באותו לילה 
כשהתכוננתי ללכת לשון, הרגשתי ריח  
חרוך של שריפה, שנגשתי למטבח ראיתי 
עשן יוצא, מיד תפסתי את התינוק 
וברחתי החוצה מהבית. כשהגעתי  
למקום בטוח התקשרתי לבעלי לשאול 
איפה הוא נמצא כרגע, ולשמחתי הוא 

י שברגע זה הוא נכנס הבית, ושם ענה ל
לב שהמגבת נתפסה באש וכמעט ברגע 
האחרון הוא הצליח לכבות את האש לפני  
שהתפשטה. יישר כח רבון העולמים  

,  ולמשפחתנושלא קרה שום דבר לבית 
זה בוודאי בזכות הצדקה שנתנו באותו 

 . מטרה בוקר ממש לאותה
 

ר ֵמ ֹון ׁשא ִייָׁש נּום ְוה ֽא־יָ ִהּנֵ 
ל  ִיְׂשָראֵֽ

 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, עוַדְדָּת אוִתי.ּתוָדה ַעל רב ִרֵּבי ִרְבבות ְּפָעִמים ֶשָעַזרָּת ִלי, ָּתַמְכָּת ִּבי,   הוַשְעָּת אוִתי, ִהַּצְלָּת אוִתי, ֹשִ  

ה נוֵתן ִלי ּכַח ַלֲעׂשות ִמְצוות, ֹּכַח ַלֲעׂשות ַמֲעִשים טוִבים, ֹּכח ְלִהְת  ַּפלל.ּתוָדה ֶשַאָּתה ָּתִמיד ִאִּתי. ּתוָדה ֶׁשַאֹּתָ  
ה ִעִּמי ְּבָכל ֶרַגע ְוֶרַגעּתוָדה ַעל ָּכל ַהְּפ  ַדְעִּתי ְלַהִּגיד ּתוָדה. ּתוָדה ַעל ַהֲחָסִדים ֶׁשַאָּתה עושֶֹ . ּתוָדה ַעל ָּכל ְנִׁשיָמה  ָעִמים ֶשָעַזְרָּת ִלי ולא יַָ

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

 ַ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 ְּביוֵת  ר ֲעבּוִרי, ְוהּוא ַנֲעֹשֶ  

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

ָּת ִלי, ְולא ַאף ֶאָחד ַאֵחרּתוָדה ַעל ַהַחִּיים ַהִּנְפָלִאים ֶׁשָּנַתָּת ִלי. ּתוָדה ַעל ָּכל ָּדָבר ֲהִכי ָקָטן ֶׁשֵיׁש ִלי, ִּכי ֶאת ַהּכל ַאָּתה ָנַת  . 
ִּתי ֶאת ְּתִפּלות ֶשִּלי. ּבוֵרא עוָלם, ֲאִני ְמַבֵּקׁש/ְמַבֶּקֶשת ְסִליָחה ִמַּמֲעַמֵּקי ִלִּבי ִאם ָהיּו ְּפָעִמים ֶׁשּלא ֶהֱעַרְכ ּתוָדה ֶׁשַאָּתה ָּתִמיד ׁשוֵמַע ֶאת ַה   

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

 

 

אידן פארציילן  30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות

 און השגחה פרטיות
. א גוטע בליק אויף השי״ת גוטע וועלט  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 13 גליון ק"לפ פ"תש עקב פרשת   

רפו"ש לזכות ל  
 הרב הצדיק מרדכי צבי בן 

 מינדל אסתר לאה

 


