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  נמצאה האבידה 
 
היום בבוקר איבדתי משהו קטן שמאוד  
קשה לחפש, כבר התייאשתי אבל אז 
נזכרתי שאפשר להודות להשם ולזכות 
לישועות. מיד הבטחתי להודות ברבים  
אם אמצא את זה. מיד אחרי כמה דקות  

פץ. יישר כח הייליגע  מצאתי את הח
 באשעפער על כל החסד. 

 
ְלִפיָכ ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ְלהֹודֹות  

ְל 
 

 תשובה מוקדמת
 

ביום שישי אחרי הצהריים ישבתי 
במשרד כשכבר הגיע הזמן, הייתי צריך  
לגמור פרוייקט מסויים, אבל זה היה 
תלוי בתשובה שאקבל מלקוח שעכשיו  

לוקח לו שלחתי לו אימייל ובדרך כלל 
יותר זמן לענות, כך שלא ידעתי אם אוכל 
לסיים את הפרוייקט עוד לפני שבת.  
ברגע של הארה התחלתי להודות להשם  
יתברך על כל החסד אשר גמלני ובקשתי  
שהיום ערב שבת ושאוכל לסיים בזמן  
את הפרוייקט ואז אודה להשם ברבים. 
ממש כמה דקות לאחר מכן קבלתי 

י לסגור את תשובה מהלקוח, והספקת
הפרוייקט עוד לפני שבת. יישר כח רבון 

  העולמים.
 

ֵאין ָלנּו ֶמֶל עֹוֵזר ְוסֹוֵמ ֶאָּלא 
 ָאָּתה 

 

 חזרנו בשלום
 

השבוע נסעתי עם המשפחה מקנדה לניו  
יורק, אשתי היא אזרחית קנדית  

  במעבר  בעיות לנו שיעשו חששתי  ומאד
 הכל אם ברבים להודות הבטחתי. הגבול
 מיד  אותנו שחררו  ה"ב. כשורה  יעבור

 לא חזרה בדרך וגם, הגבול במעבר
  כח יישר, בידוד בשבועיים אותנו  הצריכו 

  .העולמים  רבון
 

נּו ְלָׁשלֹום, ְוַתְדִריֵכנּו ֶׁשּתֹוִליֵכ 
 ְלָׁשלֹום, ְוַתְחִזיֵרִני ְלָׁשלֹום

 

 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 ָע ּתוָדה ַעל רב ִרֵּבי ִרְבבות  ֵלי, עוַדְדָּת אוִתי.ְּפָעִמים ֶשָעַזרָּת ִלי, ָּתַמְכָּת ִּבי, הוַשְעָּת אוִתי, ִהַּצְלָּת אוִתי, ֹשִ  

ה נוֵתן ִלי ּכַח ַלֲעׂשות ִמְצוות, ֹּכַח ַלֲעׂשות ַמֲעִשים טו ִבים, ֹּ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

י נוֵׁשם/נוֶשֶמת. ּוְנִשיָמה ֶשֲאנִ   
י ַהכל ְלטוָבִתי,  י ַהְּמָלִכים ַּגם ַעל ַהְּדָבִרים ֶשֵאין ִלי, ּתוָדה ְל ֶשָּקֶשה ִלי ִלְפָעִמים, ּתוָדת ֶשְּקָצת ָעצּוב ִלי ִלְפָעִמים, ִּכ ְותוָדה ְל ֶמֶל ַמְלֵכ 

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

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

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

 .ַמה ֶּׁשָּנַתָּת ִלי, ּוִבְמקום לוַמר ּתוָדה ַרק ִהְתלוַנְנִּתי
.ֵאֶפר ְוַאָּתה ָּכל ָהעוָלם ָאָּנא ַאל ִּתְרַחק ִמֶּמִּני ְלעוָלם ֲאִני ָעָפר וָ   

 

 

אידן פארציילן  30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות

 און השגחה פרטיות
. וועלט א גוטע בליק אויף השי״ת 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 83 גליון ק"לפ "אתשפר פויכם יו   

רפו"ש לזכות ל  
 הרב הצדיק מרדכי צבי בן 

 מינדל אסתר לאה

 


