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 המשרד חזר לתפקד
 

  הפסיק  אצלי האינטרנט שבמשרד
ע לי כיון שבדרך הפרי שמאד מה לעבוד

כלל לוקח יום עד שמתקנים זאת חזרה, 
התחלתי להודות להשם ולהתחזק  
באמונה שהכל לטובה והבטחתי להודות 
להשם כשחוזר, עוד לא עבר עשר דקות  
והכל חזר לעבוד על הצד היותר טוב, 

  הודאה להשם עוזר תמיד.
 

 ִּכי טֹוב ד' ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
 

 שתי ידיים בריאות
 

ל סחבתי משאות כבדות מאד ולכן אתמו
  שאי  בצורה ממש היד שלי כאבה מאד

 חששתי  כבר, איתה לתפקד היה אפשר
. ורגיל  נוסף  עבודה  ביום  למחרת  יהיה  מה

 הודאה של הנודעה בעצה מיד נזכרתי
  שהיד  כך על שהודיתי כמובן , להשם
  ויום  יום כל ועל, לגמרי בריאה  השניה

מיד  , מצויין מתפקדות  שתיהן שהידיים
בבוקר בהנחת תפילין שמתי לב שהיד  
יותר בסדר, ואיך שהתחיל היום הכל היה  
בדיוק כמו שצריך, עד שבשעת כתיבת  
שורות אלו היד שלי בסדר גמור, ברוך  

   הוא וברוך שמו.
 

 רוֵפא חוֵלי ַעּמו ִישָרֵאל
 

 הילד נושם ברוך השם
 

ממש ניסים אירעו לנו בשבת שעברה. 
קניתי נאש מיוחד לשבת בשביל הילדים, 
נתתי להם קצת בשבת אחרי הצהריים, 
כמה דקות לאחר מכן רץ אלי אחד 
הילדים וצועק שהתינוק בן השנתיים 

  אליו  בלע ונחנק מהנאש. מיד רצתי
 ידיעה  שום  לי  אין,  נושם  לא  שהוא  וראיתי
חד אני א  דבר  אבל  ראשונה  עזרה  בהגשת

יודע שעובד תמיד, וזה הודאה להשם. 
מיד התחלתי להודות להשם, ולא יאומן 
כי יסופר מיד לאחר מכן הילד פלט את 
החתיכה והמשיך לנשום כרגיל. יודו  

  להשם חסדו.
 

 ְוִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ִׁשיָרה ַּכָּים 
 

 תפילת תודה 
 

 צבי בן אלישבע 
 רבקה בת פעסל

 עניניםלהצלחה בכל 

 ב"ה ֶמֶלך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים, ַהָקָּב"ה ֲאדון עוָלם, ִרּבונו ֶשל עוָלם ּתוָדה!!!
ַּמְחָּת אוִתי, אוִתי,ָׁשַמְרָּת ָעֵלי, עוַדְדָּת אוִתי.ִרֵּפאָת  ּ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. ּתוָד  ה ִעִּמי ְּבָכל ֶרַגע ְוֶרַגע. ּתוָדה ַעל ָּכל ְנִׁשיָמה  ּתוָדה ַעל ָּכל ַהְּפָעִמים ֶשָעַזְרָּת ִלי ולא יַָ ה ַעל ַהֲחָסִדים ֶׁשַאָּתה עושֶֹ

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

 ַוֲאִפּלּו לא ָּתִמיד ֲאִני רוֶאה/רוָאה ֶשֶּזה ְלטוָבִתי... 
ה ִּב  ָּגָחה ְּפָרִטית ְמיּוָחד ִּבְׁשִביִלי, ְּבַהְׁש ָ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  . 
 . ִלי, ְולא ַאף ֶאָחד ַאֵחרוָדה ַעל ַהַחִּיים ַהִּנְפָלִאים ֶׁשָּנַתָּת ִלי. ּתוָדה ַעל ָּכל ָּדָבר ֲהִכי ָקָטן ֶׁשֵיׁש ִלי, ִּכי ֶאת ַהּכל ַאָּתה ָנַתָּת ּת

יָחה ִמַּמֲעַמֵּקי ִלִּבי ִאם ָהיּו ְּפָעִמים ֶׁשּלא ֶהֱעַרְכִּתי ֶאת ּתוָדה ֶׁשַאָּתה ָּתִמיד ׁשוֵמַע ֶאת ַהְּתִפּלות ֶשִּלי. ּבוֵרא עוָלם, ֲאִני ְמַבֵּקׁש/ְמַבֶּקֶשת ְסִל   
 .ַ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

 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 39 גליון ק"לפ "אתשפות כסו   

רפו"ש לזכות ל  
 הרב הצדיק מרדכי צבי בן 

 מינדל אסתר לאה

 


