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 רפואה קודם למכה 
 

 מאוחר בליילה הגעתי ממאנסי
 לב  שמתי ופתאום

 שלי הרכב של הקדמית שהמנורה
 להשם להודות התחלתי מיד, נשרפה

 הכל  אם ברבים להודות והבטחתי
 לי  שיש  נזכרתי  מכן  לאחר  מיד.  יסתדר

יאומן איך  לא, מיותרת נורה ברכב
  .כראוי הכל שהקב"ה מסבב

 
ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהָּׁשֵען ִּכי ִאם 

 ַעל ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים
 

 פגע  ללא נצלתי
 

הנני רוצה להודות להשם ברבים, 
נסעתי לדרכי ולפתע רכב נגח בי, ב"ה 
יצאתי ללא פגע כלל ורק הרכב עצמו 
ניזוק קצת. הנני להודות להשם 

לי ובפרט במפגע רע שתמיד שומר ע
כזה שהיה יכול להיגמר חס ושלום 

  מאד גרוע.
 
 ִלְׁשָמְר ִּכי ַמְלָאָכיו ְיַצֶּוה ָל

ְּבָכל ְדָרֶכי 
 

 הצלה ברגע הנכון
 

בתי הגדולה רחצה את הילד הקטן בן 
השנתיים, היא יצאה לרגע 
מהאמבטיה, ואז בדיוק אשתי עברה 
ושמה לב שהילד לא נראה טוב. היא 
מיד הוציאה אותו מהמים ושמה לב 
שהילד כמעט נטבע למוות במים. 
יישר כח רבון העולמים שסיבב 
בהשגחה שאשתי תעבור בדיוק ברגע 

ממוות הנכון להציל את בני לחיים 
  ממש.

  
 
ֵ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  
ה ִעִּמי ְּבָכל ֶרַגע ְוֶרַגעּתוָדה ַעל ָּכל ַהְּפ  ַדְעִּתי ְלַהִּגיד ּתוָדה. ּתוָדה ַעל ַהֲחָסִדים ֶׁשַאָּתה עושֶֹ . ּתוָדה ַעל ָּכל ְנִׁשיָמה  ָעִמים ֶשָעַזְרָּת ִלי ולא יַָ

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

 ַוֲאִפּלּו לא ָּתִמיד ֲאִני רוֶאה/רוָאה ֶשֶּזה ְלטוָבִתי... 
ה ִּבְמיּוָחד ִּבְׁשִביִלי, ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ָעמק ַּבֵּלב ֲאִני יוֵדַע/יוַדַעת ֶשָּכל ַמה ֶּשַּמִּגיַע ִמִּמ, הּוא ַהָּדָבר ַהּטוב ְּביוֵת  ר ֲעבּוִרי, ְוהּוא ַנֲעֹשֶ  

 .ְמדֶיֶקת ּומְׁשֶלֶמת, ְּכמו ֶשַרק ֶמֶלך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ָיכול ַלֲעׂשות 
ֲחֵרי ֶשִנְמָצִאים ַּבחֶׁש ֶאְפָׁשר ְלַהֲעִרי ֶאת ָהאורּתוָדה ֶׁשִּלְפָעִמים ָקֶשה ִלי, ִּכי ַרק ָּכָכה ֲאִני יוֵדַע/יוַדַעת ְלַהֲעִרי ֶאת ַהּטוב, ַרק ַא  . 

ָּת ִלי, ְולא ַאף ֶאָחד ַאֵחרּתוָדה ַעל ַהַחִּיים ַהִּנְפָלִאים ֶׁשָּנַתָּת ִלי. ּתוָדה ַעל ָּכל ָּדָבר ֲהִכי ָקָטן ֶׁשֵיׁש ִלי, ִּכי ֶאת ַהּכל ַאָּתה ָנַת  . 
ִּתי ֶאת ְּתִפּלות ֶשִּלי. ּבוֵרא עוָלם, ֲאִני ְמַבֵּקׁש/ְמַבֶּקֶשת ְסִליָחה ִמַּמֲעַמֵּקי ִלִּבי ִאם ָהיּו ְּפָעִמים ֶׁשּלא ֶהֱעַרְכ ּתוָדה ֶׁשַאָּתה ָּתִמיד ׁשוֵמַע ֶאת ַה   

 .ַמה ֶּׁשָּנַתָּת ִלי, ּוִבְמקום לוַמר ּתוָדה ַרק ִהְתלוַנְנִּתי
.ַחק ִמֶּמִּני ְלעוָלם ֲאִני ָעָפר ָוֵאֶפר ְוַאָּתה ָּכל ָהעוָלם ָאָּנא ַאל ִּתְר   

 

 

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 74 גליון ק" לפ פ"אתש שלחוי פרשת   

רפו"ש לזכות ל  
 הרב הצדיק מרדכי צבי בן 

 מינדל אסתר לאה

 


