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  בזמן נכנס  הכסף סכום
 

השבוע הייתי אמור לקבל סכום כסף 
מסוים לחשבון הבנק, היום הגיע לסופו  
והכסף לא נכנס, התקשרתי לבנק והם  
אמרו שהם לא יכולים כעת לעשות שום 
דבר. הבנתי שצריך לפנות לעצה שתמיד 
עובדת, הודיתי להשם מכל הלב על כל 

  דקות  כמה  אחרי חסדיו ורחמיו, ופתאום
ע הסכום אצלי בחשבון, חסדי השם הופי

 כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו.
 
ְלִפיָכ ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ְלהֹודֹות  

 ְל 
 

 הפסד לעומת רווח 
 

לראות ולא להאמין את חסדי הבורא 
בהשגחה פרטית ממש. חיכיתי זמן רב לקבל 

פא עיניים, עד שקיבלתי תור תור אצל רו 
ליום מסויים בשעה חמש. כשכבר יצאתי 
מביתי לעבר המשרד של הרופא, קיבלתי 
טלפון מהמזכירה, שהתור 

.  היום להגיע יכול לא שהרופא כיון מתבטל
  יהיה שהכל תקווה מתוך להשם הודיתי מיד

 את שמעתי הביתה כשחזרתי. לטובה
 שריפה גיליתי וכשעליתי, האש אזעקת

 הגיעו דקות כמה  לאחר , מיד נה שכביתיקט
 להם להראות יכלתי וכבר האש מכבי

  צריך כמה. גמור בסדר הכל השם שבחסדי
 כיון עליון לשמך ולזמר להשם להודות
 הביתה חזרתי התבטל שהתור שמשום
  .בזמן האש את ותפסתי

 
ַסְּפרּו ַבּגֹוִים ֶאת ְּכבֹודֹו ְּבָכל  

 ִנְפְלֹאָתיו ָהַעִּמים 
 

 הכסף הוחזר בזמן 
 

יום אחד גיליתי שחסר לי סכום של 
חמשת אלפים דולר בחשבון הבנק, מיד  
התקשרתי לבנק לברר מה קורה, לאחר 
יום הם חזרו אלי שהם לא יודעים בדיוק 
מה קרה ולכן הם צריכים לפתוח חקירה  
מיוחדת שתיקח כמה ימים, זאת ועוד  
שהממונה על המחלקה המסויימת הזאת  

 להתחיל נמצא בחופשה כך שזה לא יוכל
 עוללים ובינתיים, ימים עשרה עד

  הסכום  את צריך ואני ללחם שואלים
 להודות הבטחתי מיד. השבוע לפרנסת

 סכום ולהקדיש כשאוושע ברבים להשם
 למחרת. להשם וכהודאה כנדבה מסוים

  מהבנק  דיגיטלית הודעה  קיבלתי
 את לי מחזירים והם התבררה שהבעיה

  .הבנק לחשבון המדובר הסכום
 

ין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהָּׁשֵען ִּכי ִאם  ֵא 
 ַעל ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 

 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 ְוֶרַגע. ּתוָדה ַעל ָּכלּתוָדה ַעל ָּכל ַהְּפָעִמים ֶשָעַזְר  ַדְעִּתי ְלַהִּגיד ּתוָדה. ּתוָדה ַעל ַהֲחָסִדים ֶׁשַאָּתה עוֹשֶ ְנִׁשיָמה  ָּת ִלי ולא יַָ

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

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

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

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

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

 

 

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 43 גליון ק"לפ פ"תשתצא כי  פרשת   

רפו"שלזכות ל  
 הרב הצדיק מרדכי צבי בן

 מינדל אסתר לאה

 


