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40לפ"ק גליון   פ"אתשת אשיבר פרשת  

 ולא לידי הלוואתם
 

הגשתי את הניירות להלוואה מהמדינה  
בזמנים אלו, וכבר ששה שבועות חלפו  
ולא אישרו לי את ההלוואה, התחלתי  
להודות להשם ואמרתי לו בשפה פשוטה 
וברורה, הרי אתה יודע מה טוב בשבילי. 

י  הפסקת  לא שבהן   שבועות עברו שלשה
להודות להשם, והודו לה' כי טוב כי  
לעולם חסדו, ביום חמישי הזה נכנס כל 

  סכום ההלוואה לבנק.
 
ְלִפיָכ ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ְלהֹודֹות  

ְל 
 

 רגל בפני עצמו
 

כשיצאתי מביתי שבוע שעבר, דרכתי על 
משהו לא טוב והרגשתי שהסתובבה לי 
הרגל, הכאבים היו כל כך עזים שממש 

לתי לקום, מיד הודיתי להשם על לא יכ
כל הזמנים שהיו לי שתי רגלים בריאות,  

 לאחר דקות כמה , תודה ואמרתי תפלת
  כמה  ועכשיו, להתרומם יכלתי כבר מכן

 כרגיל הולך כבר  אני מכן לאחר ימים
 .ההודאה בזכות הכל, כאבים בלי כמעט

 
ִּכי קל רֹוֵפא ֶנֱאָמן ָאָּתה  

 ּוְרפּוָאְת ֱאֶמת
 

  המכונה פועלת
 

 שאני במפעל מסויימת יש לי מכונה
  בבוקר היום, בתדירות בה  משתמש

  הפסיקה היא לתדהמתי 
. הצלחה ללא אבל הכל נסיתי ,לעבוד
,  אבוד הרגשתי שממש תאמר  האמת
.  כלום לעשות יכול אינני המכונה בלעדי

  אכן  כך, להשם להודות נזכרתי מיד אבל
, בוראי את ולהלל להודות התחלתי מיד

 מספר  עברו  לא,  ברבים  להודות  והבטחתי
 לא כאילו לעבוד חזרה והמכונה דקות

  .יסופר כי יאומן לא. היה
 

ּו ֶמֶל עֹוֵזר ְוסֹוֵמ ֶאָּלא ֵאין ָלנ
 ָאָּתה 

 

 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 40 גליון ק"לפ אפ"תשת יאשבר פרשת   

רפו"ש לזכות ל  
 הרב הצדיק מרדכי צבי בן 

 מינדל אסתר לאה

 


