
 

63פ לפ"ק גליון "תשך ליו םביצנ פרשת  

 פטור מתשלום קנס
 

קיבלתי מכתב ממחלקת המיסים על 
קנס כספי בשל איחורי לשלם את המס, 
מיד הבטחתי להודות להשם ברבים אם 
יעזור ולא אצטרך לשלם הקנס. 
התקשרתי למשרד מחלקת המיסים  
ובקשתי את רחמי הפקיד, הוא הלך 
לבדוק אם יש באפשרותו לבטל זאת 

חר כמה דקות הוא חזר בטלפון בלבד, לא
וסיפר שבגלל הוירוס יש לו אפשרות  
למחוק זאת באופן אוטומטי. הודו להשם  

  כי טוב כי לעולם חסדו.
 

 ָאִׁשיָרה ַלד' ִּכי ָגַמל ָעָלי
 

 שמירה עליונה על כל רגע
 

השבוע התחיל המזגן המרכזי בדירה שלנו  
  הלכתי, חלש לעשות בעיות ועבד מאד

 מכה שמעתי היום בסוף. חלון מזגן לקנות
  שמתי , אש להריח התחיל ומיד הבית בפינת

וכמובן  המזגן ממערכת מגיע שזה לב
 והזמנתי המערכת את לכבות שרצתי מיד

 כשהגיעו. המערכת את לתקן החברה את
  ממש שניצלנו לנו הסבירו הם הטכנאים
  שבוע  צריכים הם אבל, הבית בכל משריפה

  להחליף  כדי החסר החלק את להזמין כדי
 שלא  כמובן. המערכת את ולתקן
 החום בשל בשבת בבית להישאר  יכלנו
פחתי והסברתי להם מש את אספתי. הכבד

מה קורה, כמובן שהודינו להשם על החסד  
שהצלנו מן האש, ואז מתקשר נציג החברה 
להודיע לנו שהם מצאו את החלק והם 
הולכים לתקן את זה היום. ברוך השם 
שהיתה לנו שבת נפלאה, כוח ההודאה יכול  

  גם לעזור מהר מכפי שאנחנו חושבים.
 

הֹודֹות  ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִּפיִקים ְל 
 

 

 מכשירי השמיעה לא נפגעו
 

אני רוצה להודות להשם ברבים. בשבוע 
שעבר יצאתי מחנות מסויימת 

 כשהגעתי. נפל שלי השמיעה ומכשיר
  שיחזרתי ,  מאוחר  היה  כבר  לב  ושמתי   הביתה

 שיתכן לי והתברר ליפול היה יכול זה מתי
 להשם  להודות  התחלתי.  מהחנות  שביציאתי

 שבזכותו המכשיר את לי שהיה הזמן כל על
אוי. למחרת הלכתי כר לשמוע יכול אני

לחנות לחפש את המכשיר, שאלתי את  
העובדים ואף אחד לא ידע לענות לי מה  
ומתי ואם הם מצאו זאת. יצאתי מהחנות תוך 
הודאה ותקווה, והנה איך שאני יוצא החוצה  
אני רואה את המכשיר מונח על הכביש מחוץ 
לחנות כאילו הרגע נפל, וזה בזמן 

בל המכונה  א מאז  עברו מכוניות שעשרות
 .העולמים רבון כח עצמה לא ניזוקה, יישר

 
 'ִּכי טֹוב ד

 

 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  
ַדְע  ה ִעִּמי ְּבָכל ֶרַגע ְוֶרַגע. ּתוָדה ַעל ָּכל ְנִׁשיָמה  ּתוָדה ַעל ָּכל ַהְּפָעִמים ֶשָעַזְרָּת ִלי ולא יַָ ִּתי ְלַהִּגיד ּתוָדה. ּתוָדה ַעל ַהֲחָסִדים ֶׁשַאָּתה עושֶֹ

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

 ַוֲאִפּלּו לא ָּתִמיד ֲאִני רוֶאה/רוָאה ֶשֶּזה ְלטוָבִתי... 
ה ִּב  ּוָחד ִּבְׁשִביִלי, ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ְמיָעמק ַּבֵּלב ֲאִני יוֵדַע/יוַדַעת ֶשָּכל ַמה ֶּשַּמִּגיַע ִמִּמ, הּוא ַהָּדָבר ַהּטוב ְּביוֵתר ֲעבּוִרי, ְוהּוא ַנֲעֹשֶ  
 .ְמדֶיֶקת ּומְׁשֶלֶמת, ְּכמו ֶשַרק ֶמֶלך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ָיכול ַלֲעׂשות 

ר ְלַהֲעִרי ֶאת ָהאור ֶאְפָׁש ּתוָדה ֶׁשִּלְפָעִמים ָקֶשה ִלי, ִּכי ַרק ָּכָכה ֲאִני יוֵדַע/יוַדַעת ְלַהֲעִרי ֶאת ַהּטוב, ַרק ַאֲחֵרי ֶשִנְמָצִאים ַּבחֶׁש  . 
ָּת ִלי, ְולא ַאף ֶאָחד ַאֵחרּתוָדה ַעל ַהַחִּיים ַהִּנְפָלִאים ֶׁשָּנַתָּת ִלי. ּתוָדה ַעל ָּכל ָּדָבר ֲהִכי ָקָטן ֶׁשֵיׁש ִלי, ִּכי ֶאת ַהּכל ַאָּתה ָנַת  . 

ִני ְמַבֵּקׁש/ְמַבֶּקֶשת ְסִליָחה ִמַּמֲעַמֵּקי ִלִּבי ִאם ָהיּו ְּפָעִמים ֶׁשּלא ֶהֱעַרְכִּתי ֶאת ּתוָדה ֶׁשַאָּתה ָּתִמיד ׁשוֵמַע ֶאת ַהְּתִפּלות ֶשִּלי. ּבוֵרא עוָלם, ֲא   
 .ַמה ֶּׁשָּנַתָּת ִלי, ּוִבְמקום לוַמר ּתוָדה ַרק ִהְתלוַנְנִּתי

.ֲאִני ָעָפר ָוֵאֶפר ְוַאָּתה ָּכל ָהעוָלם ָאָּנא ַאל ִּתְרַחק ִמֶּמִּני ְלעוָלם   
 

 

פארציילןאידן   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 63 גליון ק"לפ פ"תש ךליו םביצנ פרשת   

רפו"ש לזכות ל  
 הרב הצדיק מרדכי צבי בן 

לאהמינדל אסתר   

 


