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34לפ"ק גליון  פ"אתש וירא פרשת  

 פרנסה על ידי הודאה
 

כמו רבים וטובים בזמנים אלו, פוטרתי  
ממקום עבודתי. לא ידעתי מהיכן אשלם  
שכר לימוד לילדים שכר דירה ושאר 
ההצטרכויות, עלה בדעתי לפנות לארגון  

  לנצרכים  דירה בשכר שעוזר מסויים
  את  הרימו לא לצערי אך , שכמותי
 כל על להשם להודות התחלתי. הטלפון

  והמשכתי , שוב וניסיתי, ומצב מצב
 תמנו  לא כי השם  חסדי, להשם להודות

  התקשרו  הם הערב, רחמיו כלו לא כי
  דירה   שכר  תשלום  לי  שאישרו  לי  להודיע
  באים.ה החודשים לששת

 
ִּכי הּוא קל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלּכל 

 ּוֵמִטיב ַלּכל
 

 
 ללא הפסד כלל

 
היום קרתה לי תאונה קטנה, ברוך השם  
בלי נזקים בגוף או בנפש, מיד הודיתי  
להשם על כך. יצאתי מהרכב ואני רואה  

אפילו שהנהג ברכב השני הוא יהודי, הוא  
לא ביקש לדווח למשטרה, ושנינו  
המשכנו לדרכינו. כח ההודאה על 
התאונה עצמה, הציל אותי לדעתי אפילו 

  מהפסד ממון.
 

ֶׁשַהּבוֵרא ִיְתָּבַר ְׁשמו הּוא 
 ּבוֵרא ּוַמְנִהיג ְלָכל ַהְּברּוִאים

 

 מקום חניה בזכות הודאה
 

במשך שש שנים  היה לי מקום חניה קבוע  
די קרוב לביתי, בוקר אחד מתקשר אלי 
הבעל הבית ומבשר לי שהוא הוציא רכב 
בשעה טובה ומשום כך צריך הוא את 
מקום החניה. לא ידעתי מה לעשות, אבל 
ראשית כל הודיתי להשם על כל החסד 
שעשה עמדי במשך השנים שעברו. 
בערך עשרים דקות אחר כך מצאתי 

 במחיר  נוח ויותרמקום חניה יותר קרוב 
  .עולם של  רבונו כח יישר, טוב יותר

 
ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִּפיִקים ְ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 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 

ר ְלַהֲעִרי ֶאת ָהאור ֶאְפָׁש ּתוָדה ֶׁשִּלְפָעִמים ָקֶשה ִלי, ִּכי ַרק ָּכָכה ֲאִני יוֵדַע/יוַדַעת ְלַהֲעִרי ֶאת ַהּטוב, ַרק ַאֲחֵרי ֶשִנְמָצִאים ַּבחֶׁש  . 
ָּת ִלי, ְולא ַאף ֶאָחד ַאֵחרּתוָדה ַעל ַהַחִּיים ַהִּנְפָלִאים ֶׁשָּנַתָּת ִלי. ּתוָדה ַעל ָּכל ָּדָבר ֲהִכי ָקָטן ֶׁשֵיׁש ִלי, ִּכי ֶאת ַהּכל ַאָּתה ָנַת  . 

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

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

 

פארציילןאידן   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 34 גליון ק"לפ פ"אתשוירא  פרשת   

רפו"ש לזכות ל  
 הרב הצדיק מרדכי צבי בן 

 מינדל אסתר לאה

 


