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24לפ"ק גליון  פ"אתש לך לך פרשת  

 אין צורך בבית חולים
 

עשינו בדיקות דם רגילות לבנינו בן 
השנתיים, ואנשי המעבדה לא היו 
מרוצים מהתוצאות והורו לנו  

  מיד , החולים לבית  להכנס 
 החסד כל על להשם להודות החלנו

  להודות  והבטחנו, הלום עד  עמנו שעשה
  החלטנו . כשורה ילך שהכל בעת ברבים
ות את התוצאות לרופא להרא קודם

המשפחה שלנו לפני  
  השם  ברוך, חולים  לבית להכנס שנחליט

  ואין  שצריך כמו נראה שהכל שמו וברוך
  .כלל באשפוז צורך

 
ִּכי קל רֹוֵפא ֶנֱאָמן ָאָּתה  

 ּוְרפּוָאְת ֱאֶמת
 

 רבות מחשבות בלב איש
 

ערב שמחת תורה ביקשו ממני בבית הכנסת 
שאבוא לעזור להזיז את ארון הקודש, כמובן 
שעזרתי בכל כוחי, אלא שלמחרת קמתי עם 

. לזוז יכלתי לא ים וממשכאבי גב נוראי
  אבל , בבית לצערי נשארתי ט"שביו כמובן

 השם חסד הוא  שהכל לחשוב המשכתי
  עמדה  בבוקר תורה שמחת ביום. לטובתי

  שאבוא  לי צעקה ופתאום, במרפסת אשתי
  רואה  ואני קורה מה לראות רצתי, מהר

  נחנקה  היא, לגמרי כחולה שלנו שהתינוקת
  שממש  השם ברוך. סוכריה מאכילת

לאחרונה למדתי מה לעשות במצבים אלו, 
ואחרי שלושים וחמש שניות שנדמו כנצח, 
הוצאתי את הסוכריה ובתי חזרה לנשום 
כרגיל. כעת ראינו כולנו את חסדי הבורא 
והחשבון הברור מדוע הוצרכתי להישאר  

  בבית כדי להציל את חיי בתי שתחיה.
 

ר ֹוֵמ ן ׁשא ִייָׁש נּום ְוה ֽא־יָ ִהּנֵ 
ל  ִיְׂשָראֵֽ

 

 לקוח מרוצה
 

אודה השם בכל ליבי על עזרתו בכל עת 
ובכל שעה. השבוע עבדתי על לקוח 
מסויים אבל ההזמנה שלו היתה מאד 
מסובכת וקשה היה להשיג את הפריטים 
המאוד מסויימים שהוא ביקש, בבוקר  
בדרכי למשרד, הבטחתי להודות ברבים  
אם אצליח למצוא את מה שביקש 
הלקוח, הגעתי למשרד וראה זה פלא, 

שתיים שלוש טלפונים מצאתי   אחרי
ספק שיכול לספק את הפריטים  

  הדרושים.
 

הֹודּו ַלד' ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם  
 ַחְסּדֹו 

 

 תפילת תודה 
 

 צבי בן אלישבע 
 פעסלרבקה בת 

 להצלחה בכל ענינים

 ב"ה ֶמֶלך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים, ַהָקָּב"ה ֲאדון עוָלם, ִרּבונו ֶשל עוָלם ּתוָדה!!!
ַּמְחָּת אוִתי, ָּת ָעֵלי, עוַדְדָּת אוִתי.ִרֵּפאָת אוִתי,ָׁשַמְר  ּ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  
ַדְעִּתי ְלַהִּגיד ּתוָדה. ּתוָדה ַעל ַהֲחָס  ה ִעִּמי ְּבָכל ֶרַגע ְוֶרַגע. ּתוָדה ַעל ָּכל ְנִׁשיָמה  ּתוָדה ַעל ָּכל ַהְּפָעִמים ֶשָעַזְרָּת ִלי ולא יַָ ִדים ֶׁשַאָּתה עושֶֹ

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

י... ַוֲאִפּלּו לא ָּתִמיד ֲאִני רוֶאה/רוָאה ֶשֶּזה ְלטוָבִת   
ה ִּב  ִטית ְמיּוָחד ִּבְׁשִביִלי, ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָר ָעמק ַּבֵּלב ֲאִני יוֵדַע/יוַדַעת ֶשָּכל ַמה ֶּשַּמִּגיַע ִמִּמ, הּוא ַהָּדָבר ַהּטוב ְּביוֵתר ֲעבּוִרי, ְוהּוא ַנֲעֹשֶ  
 .ְמדֶיֶקת ּומְׁשֶלֶמת, ְּכמו ֶשַרק ֶמֶלך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ָיכול ַלֲעׂשות 

 ֶאְפָׁשר ְלַהֲעִרי ֶאת ָהאורּתוָדה ֶׁשִּלְפָעִמים ָקֶשה ִלי, ִּכי ַרק ָּכָכה ֲאִני יוֵדַע/יוַדַעת ְלַהֲעִרי ֶאת ַהּטוב, ַרק ַאֲחֵרי ֶשִנְמָצִאים ַּבחֶׁש  . 
לא ַאף ֶאָחד ַאֵחרַהַחִּיים ַהִּנְפָלִאים ֶׁשָּנַתָּת ִלי. ּתוָדה ַעל ָּכל ָּדָבר ֲהִכי ָקָטן ֶׁשֵיׁש ִלי, ִּכי ֶאת ַהּכל ַאָּתה ָנַתָּת ִלי, וְ ּתוָדה ַעל  . 

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

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

 

אידן פארציילן  30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות

השגחה פרטיותאון   
. 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 24 גליון ק" לפ פ"אתש לך לך פרשת   

רפו"ש לזכות ל  
 הרב הצדיק מרדכי צבי בן 

 מינדל אסתר לאה

 


