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 התפטרה בעצמה
 

היתה לי מזכירה שעזרה לי בעסק כמה  
שנים טובות, בערך שבוע לפני שהתחיל 
כל הסיפור עם הוירוס הידוע, היא 
התפטרה מעצמה, באמת לא ידעתי אז  
איך אסתדר בעצמי. כמה ימים לאחר מכן 
התחילו הזמנים הקשים, ועכשיו אני  
מבין טוב ומודה להשם שהיא התפטרה  

להעסיק  בעצמה כיון שלא הייתי יכול 
אותה ממילא. זאת ועוד, כשדברתי עם 
חבר, הוא מספר לי שהוא פיטר בעצמו  
את המזכירה שלו בגלל המצב, והיא  
דורשת ממנו הרבה כספי פיצויים ועושה 
לו הרבה בעיות, אז הבנתי כמה גדולים  

  מעשי השם דרושים לכל חפציהם.
 

 ִּכי טֹוב ד' ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
 

 מצאנו מקום לחופשת הקיץ
 

בערך לפני שבועיים הבטחתי לפרסם 
בזכות ההודאה. חיפשתי מקום   נושעאם 

מתאים לנפוש קצת בהרים, שיהיה נוח 
לי ולמשפחתי וגם התשלום לא היה לי 

ל בזמן ההוא, גם בני לא מצא קעמפ ק
מתאים לשהות בו. ב"ה היום מצאתי  

 לי מקום זול בהרים שמתאים
  גם  מצא  היקר  ובני.  לכיסי  וגם  ולמשפחתי

,  עולם של רבונו, מתאים קעמפ הוא
 רבים בתוך לבב בכל השם  אודה

  .אהללינו
 
ְלִפיָכ ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ְלהֹודֹות  

ְל 
 

 הארנק נמצא
 

הייתי מחוץ לביתי במרחק רב לשבת קודש 
במלון מסויים, במוצאי שבת כשנסענו כבר 
חזרה שמתי לב פתאום שנעלם לי הארנק 
כלא היה, חיפשתי בכל מקום אפשרי ואפילו  
התקשרתי לחבר שנמצא עוד במלון שיחפש 
בשבילי בכל מקום אפשרי אבל ללא 
תוצאות, כל הזמן המשכתי להודות להשם,  

  לא  אם, להשם אמרתי סוייםעד שבשלב מ 
 כאן תקוע אני הרי, לכבודך אז לכבודי
 כסף  בלי, ומחיה מזון בלי מהבית רב במרחק

  אמצא  ואם, נהיגה רשיון או כארד קרדיט או
 ואפרסם לקבוצה דולר  חמישים אנדב זאת
 ספורות דקות עברו לא. ברבים שמו את

 של רבונו כח יישר, הארנק את ומצאתי
 .עולם

 
ִּבי ִּבְנָיִמין ַהֹּכל ְּבֶחְזַקת ָאַמר ַר 

סּוִמין ַעד ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
 ֵמִאיר ֶאת ֵעיֵניֶהם

 תפילת תודה  
 

 צבי בן אלישבע 
 רבקה בת פעסל

 להצלחה בכל ענינים

ּתוָדה!!!ב"ה ֶמֶלך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים, ַהָקָּב"ה ֲאדון עוָלם, ִרּבונו ֶשל עוָלם   
ַּ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 ַלֲעׂש ות ִ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

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

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

 .ְמדֶיֶקת ּומְׁשֶלֶמת, ְּכמו ֶשַרק ֶמֶלך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ָיכול ַלֲעׂשות 
ִרי ֶאת ָהאורים ָקֶשה ִלי, ִּכי ַרק ָּכָכה ֲאִני יוֵדַע/יוַדַעת ְלַהֲעִרי ֶאת ַהּטוב, ַרק ַאֲחֵרי ֶשִנְמָצִאים ַּבחֶׁש ֶאְפָׁשר ְלַהֲע ּתוָדה ֶׁשִּלְפָעִמ  . 

ל ַאָּתה ָנַתָּת ִלי, ְולא ַאף ֶאָחד ַאֵחרּתוָדה ַעל ַהַחִּיים ַהִּנְפָלִאים ֶׁשָּנַתָּת ִלי. ּתוָדה ַעל ָּכל ָּדָבר ֲהִכי ָקָטן ֶׁשֵיׁש ִלי, ִּכי ֶאת ַהּכ . 
י ִאם ָהיּו ְּפָעִמים ֶׁשּלא ֶהֱעַרְכִּתי ֶאת ּתוָדה ֶׁשַאָּתה ָּתִמיד ׁשוֵמַע ֶאת ַהְּתִפּלות ֶשִּלי. ּבוֵרא עוָלם, ֲאִני ְמַבֵּקׁש/ְמַבֶּקֶשת ְסִליָחה ִמַּמֲעַמֵּקי ִלִּב   

וָדה ַרק ִהְתלוַנְנִּתיַמה ֶּׁשָּנַתָּת ִלי, ּוִבְמקום לוַמר ּת . 
.ֲאִני ָעָפר ָוֵאֶפר ְוַאָּתה ָּכל ָהעוָלם ָאָּנא ַאל ִּתְרַחק ִמֶּמִּני ְלעוָלם   

 

 

אידן פארציילן  30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות

 און השגחה פרטיות
. בליק אויף השי״ת גוטע וועלט א 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 33 גליון ק"לפ פ"תשם יפטשו פרשת   

רפו"ש לזכות ל  
 הרב הצדיק מרדכי צבי בן 

 מינדל אסתר לאה

 


