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54לפ"ק גליון   פ"א תשות  דול ת  פרשת  

 מצאנו תחנת גז 
 

נסעתי בדרך ארוכה כמה שעות ופתאום  
 השם ברוך, ריק הגז שמתי לב שמכל

  והודיתי  העשתונות את אבדתי שלא
  להודות  והבטחתי, עתה עד על להשם
אמצא תחנת דלק בזמן. ב"ה  כש ברבים

אחרי כמה דקות מצאתי תחנת גז, עכשיו  
אני רוצה להודות ברבים על כל הניסים  
שהקב"ה עושה איתנו תמיד, בכל מקום 

  ובכל זמן.
 
 ִלְׁשָמְר ִּכי ַמְלָאָכיו ְיַצֶּוה ָל

 ְּבָכל ְדָרֶכי: 
 

 מפי עוללים ויונקים 
 

לא יאומן כי יסופר שכל הנהגת הבית  
נתה לגמרי מאז שהתחלנו להודות  השת

ולהלל ולשבח על כל החסד 
  התינוק  אתמול. עמנו יום שבכל וניסיך

, שלו השמיכה את איבד השנתיים בן
  כשמצאנו, מקום  בכל אותה וחיפשנו
  הדבר, לתינוק חזרה אותה והבאתי
, שנתיים בן, אומר שהוא הראשון

 שאמא באשעפער הייליגע כח יישר
  .השמיכה את מצאה

 
 ל קה ְּנָׁשָמה ְּתַהֵּל ל ַה ֹּכ

 

  ביטוח חיים בזכות הודאה
 

היינו צריכים לטיפול מיוחד בילדינו, 
והביטוח הודיע לנו שהם לא מכסים זאת. 
התקשרתי לנסות להתחנן אליהם, 

על הטלפון הודיתי  וכשהייתי בהמתנה 
להשם יתברך ואמרתי את התפילות  
תודה והבטחתי להודות ברבים אם 

לאחר מכן חזרה אלי  נושעתי. כמה דקות 
ן  הפקידה מהאחראי והודיעה לי שהם כ

יכולים לכסות את הטיפול. יישר כח לך 
 ריבון העולמים על כל החסד.

 
ְלִפיָכ ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ְלהֹודֹות  

 ְל 
 

 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 עוֹשֶ

 ּ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 ְּפָרִטיתְמיָעמק ַּ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 ֶאתּתוָדה ֶׁ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 54 גליון ק"לפ פ"אתשות דתול פרשת   

רפו"שלזכות ל  
 הרב הצדיק מרדכי צבי בן

 מינדל אסתר לאה

 


