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 נפש מניעת עגמת
 

, חלב למאכלי הילד שלי מאד אלרגי
 את  לקח בטעות לחדר הלך כשהוא היום

. חמאה בו שהיה  אחיו של הסנדוויטש
 אבל, לחדר התקשרתי  לב כששמתי מיד
  זה  שהיה כיון ענה לא במשרד אחד אף

הודיתי להשם  , התפילה בשעת
 דרך אליו להגיע  שאוכל מאד וקויתי 
  לשלוח  בדעתי עלה רגע אחר. מישהו
 תפס הוא ואכן, למלמד ישירה  הודעה

  אני . בסנדוויטש שנגס לפני רגע אותו
  קורה  היה מה לחשוב רוצה לא אפילו

 את אוכל היה הוא אילו חלילה
  .הסנדוויטש

 
ר ֵמ ֹון ׁשא ִייָׁש נּום ְוה ֽא־יָ ִהּנֵ 

ל  ִיְׂשָראֵֽ
 

 הדרכה נכונה
 

הייתי אמור לקבל שתי קורסים אבל  
התלבטתי אם אוכל לעשות את שניהם  
גם יחד, לבסוף החלטתי לקחת רק קורס  
אחד, אבל כל הזמן התהלכתי במחשבה  
שאולי לא היתה זו ההחלטה הנכונה,  
חיזקתי את עצמי שזהו רצון השם,  
ושהכל יהיה לטובה. כמה ימים לאחר 

ן מצאתי חבר שלקח את הקורס השני  מכ
והצלחתי לקבל ממנו את עיקר 

 צורך לי שאין כך המדוברים הענינים
  הסתדר   באמת  הכל,  הקורס  כל  את  לקחת
  .לטובה

 
ֵאין ָלנּו ֶמֶל עֹוֵזר ְוסֹוֵמ ֶאָּלא 

 ָאָּתה 
 

 מניעת הפסד
 

אחד מהפועלים שלי התקשר להודיע לי  
על נזילת מים במקום שמונחים חפצים  
יקרים כך שיש חשש להפסד גדול, מיד  
הודיתי להשם והתפללתי שלא יגרם שום 
נזק חס ושלום. ב"ה כמה דקות לאחר מכן  
התקשר אלי הפועל ודיווח שהוא הצליח 
לנתק את זרם המים כך שלא נגרם נזק  

לי הרבה עגמת   לחפצים היקרים ונחסכה
 נפש. 

 
ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִּפיִקים ְלהֹודֹות  

ְל 
 

 תפילת תודה 
 

 צבי בן אלישבע 
 רבקה בת פעסל

 להצלחה בכל ענינים

ִרּבונו ֶשל עוָלם ּתוָדה!!!ב"ה ֶמֶלך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים, ַהָקָּב"ה ֲאדון עוָלם,   
ַּמְחָּת אוִתי, ִרֵּפאָת אוִתי,ָׁשַמְרָּת ָעֵלי, עוַדְדָּת אוִתי. ּתוָדה ַעל רב ִרֵּבי ִרְבבות ְּפָעִמים ֶשָעַזרָּת ִלי, ָּתַמְכָּת ִּבי, הוַשְעָּת אוִתי, ִהַּצְלָּת אוִתי, ֹשִ  

ה נו ֵתן ִלי ּכַח ַלֲעׂשות ִמְצוות, ֹּכַח ַלֲעׂשות ַמֲעִשים טוִבים, ֹּכח ְלִהְתַּפלל.ּתוָדה ֶשַאָּתה ָּתִמיד ִאִּתי. ּתוָדה ֶׁשַאֹּתָ  
ה ִעִּמי ְּב  ַדְעִּתי ְלַהִּגיד ּתוָדה. ּתוָדה ַעל ַהֲחָסִדים ֶׁשַאָּתה עוֹשֶ ָכל ֶרַגע ְוֶרַגע. ּתוָדה ַעל ָּכל ְנִׁשיָמה  ּתוָדה ַעל ָּכל ַהְּפָעִמים ֶשָעַזְרָּת ִלי ולא יַָ

ִשיָמה ֶשֲאִני נוֵׁשם/נוֶשֶמת. ּונְ   
ָעצּוב ִלי ִלְפָעִמים, ִּכי ַהכל ְלטוָבִתי,   ְ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  ְמיּוָחד ִּבְׁשִביִלי, ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ָ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, ִּכי ֶאת ַהּכל ַאָּתה ָנַתָּת ִלי, ְולא ַאף ֶאָחד ַאֵחרּתוָדה ַעל ַהַחִּיים ַהִּנְפָלִאים ֶׁשָּנַתָּת ִלי. ּתוָדה ַעל ָּכל ָּדָבר ֲהִכי ָקָטן ֶׁשֵיׁש  . 

י ִאם ָהיּו ְּפָעִמים ֶׁשּלא ֶהֱעַרְכִּתי ֶאת ּתוָדה ֶׁשַאָּתה ָּתִמיד ׁשוֵמַע ֶאת ַהְּתִפּלות ֶשִּלי. ּבוֵרא עוָלם, ֲאִני ְמַבֵּקׁש/ְמַבֶּקֶשת ְסִליָחה ִמַּמֲעַמֵּקי ִלִּב   
ּוִבְמקום לוַמר ּתוָדה ַרק ִהְתלוַנְנִּתיַמה ֶּׁשָּנַתָּת ִלי,   . 

.ֲ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 64 גליון  ק"לפ פ"אתש ויצא פרשת   

רפו"ש לזכות ל  
 הרב הצדיק מרדכי צבי בן 

 מינדל אסתר לאה

 


