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73לפ"ק גליון  א"פתש הנהשראש   

 שרשרת יהלום
 

הגענו הביתה מאוחר משמחה, ואשתי  
שמה לב ששרשרת היהלום שלה  
נעלמה. כמובן שהיא מאד נלחצה, אבל 
אני מיד פניתי לומר ביחד תפלת תודה,  
והבטחנו להודות ברבים אם נמצא זאת. 

ום שעזבנו לאחר מכן חזרתי לאותו מק
מקודם, וברוך הוא וברוך שמו שלאחר 
כמה דקות מצאנו את השרשרת ללא 

  שום נזק, ממש נס בזכות הודאה להשם.
 
ָאַמר ַרִּבי ִּבְנָיִמין ַהֹּכל ְּבֶחְזַקת 
סּוִמין ַעד ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 

 ֵמִאיר ֶאת ֵעיֵניֶהם
 

ודאה במקום עגמת נפש ה 
 והפסד ממון

 
הוצרכתי לעבור פרוצדורה רפואית 

  הרפואי  שהביטוח לסדר מסובכת, נסיתי
 התחלתי. הצלחה ללא אבל זאת  ישלם שלי

,  דולר אלף חמישים אשיג  מאיפה  לחשוב
 לא אבל, דירתי על הלוואה ידי על אולי

ת אל  לפנו החלטתי. זאת גם לסדר הצלחתי
הכל יכול, והתחלתי להודות ולהלל ולחזק  

  את האמונה שרק הוא יכול לעזור לי.
 שבזכות הודעה יומיים לאחר מכן קבלתי

 לכסות מהביטוח לי אישרו מסויימת תכנית
  לי  יעלה שלא כך, הניתוח הוצאות כל את

 להודות  לזכור עצמי על קיבלתי. מאומה
 בשום צורך ואין בסדר כשהכל גם להשם

  ים מיוחדים.דבר
 
ִּכי קל ֶּמֶלך רֹוֵפא ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן 

 ָאָּתה 
 

 מניעת הפסד בזכות הודאה
 

השבוע קנינו נעליים חדשות לבני, ויום 
לאחר מכן הם נעלמו ולא יכלנו למצאם. 
מיד התחלנו בהודאה ושיר ושבח  

  שמנו  כך אחר שעות כמה, יתברך לבורא
  ה "ב.  האשפה  לפח  נזרקו  הם  שבטעות  לב

  שקית  את שזרקנו  לפני לב ששמנו
  .ההודאה בזכות הכל, האשפה

 
ֵמִאיר  ַעד ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא

 ֶאת ֵעיֵניֶהם
 

 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 

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

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

.ָלם ֲאִני ָעָפר ָוֵאֶפר ְוַאָּתה ָּכל ָהעוָלם ָאָּנא ַאל ִּתְרַחק ִמֶּמִּני ְלעו   
 

 

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 37 גליון ק"לפ  א"פתשנה השאש ר   

רפו"ש לזכות ל  
 הרב הצדיק מרדכי צבי בן 

 מינדל אסתר לאה

 


