
 

53פ לפ"ק גליון "תש אב כי ת פרשת  

 מזון לכל חי 
 

בשנים האחרונות הייתי תלוי מאד 
של הממשלה לילדיי, בכספי המזונות 

באמצע החורף זה נגמר, והמצב היה בכי  
רע. מיד התחלתי להודות להשם על כל 
החסד אשר אתה עתיד לעשות, עשה 
עושה ויעשה. כמה שבועות אחר כך,  
התחיל הוירוס הנורא, אבל אז כל 
המוסדות שלחו אוכל לבתים ולשבת, כך  
שהיה לנו מה לאכול, לאחר מכן גם  

תת כסף לכל ילד. התחילה הממשלה ל
 יישר כח הייליגע באשעפער.

 
ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון ְלעֹוָלם  

 .ָוֶעד
 

 לא קיבלתי קנס 
 

אתמול בלילה חניתי את הרכב במקום  
, בבוקר בשבע חניה שחייבים לפנותו

,  הרכב  את  גוררים  גם  הקנס  מלבד  לא  ואם
  רק ונזכרתי לגמרי מכך שכחתי למעשה

ששתי מאד מה  שח כמובן . בבוקר בעשר
קורה עם הרכב, אבל מיד התחלתי  
להודות להשם על כל החסד שבטוח 
שגם זו לטובה. כשהגעתי ראיתי את 
הרכב חונה במקום בשלווה ואפילו בלי 
קנס, אינני זוכר מקרה כזה בשנים 
האחרונות, כנראה שגם השוטרים יש 
להם דרך לארץ ליהודי שמקפיד להודות 

 להשם.
 

ְסִּפיִקים ְלהֹודֹות  ֵאין ֲאַנְחנּו ַמ 
 ְל 
 

 פרנסה מן השמים 
 

אני מייבא סחורה לפרנסתי מאסיה  
לארה"ב, בדרך כלל יש לי סיכום מיוחד 
שאני מזמין סחורה ומשלם לאחר מכן, 

 ויכול הסכום את  מרויח אני כך שבנתיים
 לגבי  העולמי המצב בגלל כעת. לשלם

 לפני לשלם ממנו  ביקשו  הם, הוירוס
  ביכולתי  אין שכמובן  מה, ההזמנה
קה שלי חז הכי העונה הרי וכעת, לעשות

במשך השנה. ברוך הוא וברוך שמו 
שמצאתי מקום אחר שמסכים לעבוד 
איתי באותה צורה שאני רגיל בה, דהיינו  
תשלום אחרי ההזמנה. יישר כח רבון כל 

 העולמים.
 

ִּכי הּוא קל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלּכל  
 ּוֵמִטיב ַלּכל 

 

 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, שִֹ  

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 ְּפָרִטיתֲאִני 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 ֶאתּתוָדה ֶׁ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 
. 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 53 גליון ק"לפ פ"תשא בכי ת פרשת   

רפו"שלזכות ל  
 הרב הצדיק מרדכי צבי בן

 מינדל אסתר לאה

 


