
 

23פ לפ"ק גליון "תש ראה פרשת  

 חתך קטן במקום מסוכן
 

הבת שלי הלכה לשחות בבריכה,  
,  ברגל כאב הרגישה  היא יצאה כשהיא

  מסוכן  במשהו שמדובר מאד  וחששנו
 להודות התחלנו מיד. ושלום חס יותר

  שגילינו  שמו וברוך השם וברוך , להשם
 שנכנסה  קטנה עץ בחתיכת שמדובר

רוך השם שהצלחנו להוציא וב לרגל
אותה בהצלחה מרובה, לאחר כמה דקות  

  הכל הסתדר.
 

 ִּכי טֹוב ד' ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
 

 ניתוח ברגע הנכון
 

  צריך והייתי בני עם הגעתי למקום מסויים
  הבעיה . רציני אבל, קטן ניתוח לו לערוך
,  הזה הניתוח את כיסה לא שהביטוח היתה

בנקודה הזאת.  ברירה לי היתה לא כבר אבל
הניתוח היה מתוכנן לבוקר אבל הרופא 

  בשעה  הצהריים החליט לדחות אותו לאחר
 .שש

,  החסד כל על להשם בעת ההמתנה הודיתי
  אותי  ושאל חבר אלי מתקשר םכשבינתיי

 הוא, כן כשעניתי, בטיסה למקום הגעתי אם
 אם  הנסיעות סוכן עם לבדוק ממני ביקש

, נסיעות ביטוח במקרה הכניס  הוא
כשבדקתי מיד התברר לי שכן, ואכן, הודו 
להשם כי טוב הביטוח כיסה לי את כל  
הוצאות הניתוח. אז הבנו למה החליט  
הרופא לדחות את הניתוח מהבוקר לערב, 

  וגם הבנו את כח ההודאה מהו. 
 

ֶׁשַהּבוֵרא ִיְתָּבַר ְׁשמו הּוא 
 ּבוֵרא ּוַמְנִהיג ְלָכל ַהְּברּוִאים

 

 הבעיה הסתדרה מעצמה
 

 בבית היתה לי בעיה מסויימת 
  בעצמי לתקן פעמים וכמה כמה שנשיתי

  ששכחתי  נזכרתי אתמול, הועיל וללא
 כל  על  להשם  הודאה  של  הידועה  מהעצה

 כל  על  להשם  להודות  התחלתי  ואכן,  מצב
. היום כל עמדי עושה הוא אשר החסד

  ולתדהמתי  התעוררתי  בבוקר היום
 .בעצמה הסתדרה הבעיה

 
ֶׂשי ד' , ֻּכָּלם  ָמה ַרּבּו ַמֲע 

 ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת 
 

 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 ְּב ּת ַדְעִּתי ְלַהִּגיד ּתוָדה. ּתוָדה ַעל ַהֲחָסִדים ֶׁשַאָּתה עוֹשֶ ָכל ֶרַגע ְוֶרַגע. ּתוָדה ַעל ָּכל ְנִׁשיָמה  וָדה ַעל ָּכל ַהְּפָעִמים ֶשָעַזְרָּת ִלי ולא יַָ

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

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

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

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

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

 

 

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 23 גליון ק"לפ פ"תשאה ר פרשת   

רפו"ש לזכות ל  
 הרב הצדיק מרדכי צבי בן 

 מינדל אסתר לאה

 


