
 

32פ לפ"ק גליון  "תש ךותלעבה פרשת  

 אין צורך בניתוח 
 

בני היה צריך לעבור ניתוח מסויים, אבל בגלל 
 הניתוח החולים כל המצב עם הוירוס בבתי

 לבדיקה הגענו הדברים שנרגעו כעת, נדחה
 הניתוח  לעריכת  אפשרות  לקראת  החולים  לבית

, לרופא ההמתנה בחדר כשישבנו. הבא בשבוע
 להשם והודינו תודה תפלת את יחד אמרנו
ה עושה עש הוא אשר החסד כל על יתברך 

ויעשה איתנו כל הימים. לא יאומן כי יסופר, 
לאחר בדיקות יסודיות, התברר שהבעיה נעלמה 

 היה פשוט הרופא, בניתוח צורך  ואין כלא היתה
 הודאה של הכח את רואים אנחנו עכשיו. המום

 על מונחת חדה כשחרב  אפילו יתברך  להשם
 .אדם של צווארו

 
ְרפּוָאְת ִּכי קל רֹוֵפא ֶנֱאָמן ָאָּתה ּו 

 ֱאֶמת 
 

 ברגע הנכון 
 

הנכד שלי קיבל שטף דם במוח באמצע השינה 
בלילה בשבוע שעבר, בנס ממש אמו התעוררה 
בדיוק ושמעה איזשהו רחש ממיטתו של הילד, 

 מיד, בכלל הגיב  לא הוא אבל לעוררו מיד נסתה
, החולים לבית אותו שהכניסו הצלה הזמינה

ש ומצבו ממ לחיים ממוות ניצל השם וברוך 
משתפר מיום ליום. אינני רוצה אפילו לחשוב 
מה היה קורה אילו האמא לא היתה מתעוררת 

  בדיוק אז. על ניסיך שבכל יום עמנו.
 

ר  ֹוֵמ ן ׁשא ִייָׁש נּום ְו ה ֽא־יָ ִהּנֵ 
ל   ִיְׂשָראֵֽ

 

 הפקדת הכסף בזמן 
 

רצתי לבנק כיון שהייתי צריך להגיע לשם לפני 
ים שאז נסגר הבנק, למעשה היו בצהרי 1השעה 

פקקי תנועה גדולים, והגעתי חמש דקות אחר 
 לדלת  כשהגעתי,  סגור  כבר השעה אחת כשהבנק

 כיון  לעזוב   שעלי  בבנק  הפקיד  לי  הראה  החיצונה
 הכסף את צריך  מאד הייתי, סגור כבר שהבנק

 שהחלטתי עד. עצות אובד והייתי, בבנק בזמן
ה, לאחר מכן תוד התפלת את ולומר בצד לעמוד

בקשתי מהפקיד שיקרא לממונה עליו, כשהגיע 
 את הממונה הוא הסכים לשמחתי שאתחוב

 הפקיד עצמו והוא, הנעולה לדלת מתחת הצק
 בלי אצלי ברור. הבנק בחשבון בשבילי הצק את

 יתברך להשם ההודאה בזכות רק שזה ספק שום
 .הזמנים את ומחליף עיתים שמשנה

 
 יִקים ְלהֹודֹות ְל ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִּפ 

 

 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 ָע ּתוָדה ַעל רב ִרֵּבי ִרְבבות  ֵלי, עוַדְדָּת אוִתי.ְּפָעִמים ֶשָעַזרָּת ִלי, ָּתַמְכָּת ִּבי, הוַשְעָּת אוִתי, ִהַּצְלָּת אוִתי, ֹשִ  

ה נוֵתן ִלי ּכַח ַלֲעׂשות ִמְצוות, ֹּכַח ַלֲעׂשות ַמֲעִשים טו ִבים, ֹּ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

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

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

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

ֵחרָּת ִלי, ְולא ַאף ֶאָחד ַא ּתוָדה ַעל ַהַחִּיים ַהִּנְפָלִאים ֶׁשָּנַתָּת ִלי. ּתוָדה ַעל ָּכל ָּדָבר ֲהִכי ָקָטן ֶׁשֵיׁש ִלי, ִּכי ֶאת ַהּכל ַאָּתה ָנַת  . 
י ִאם ָהיּו ְּפָעִמים ֶׁשּלא ֶהֱעַרְכִּתי ֶאת ּתוָדה ֶׁשַאָּתה ָּתִמיד ׁשוֵמַע ֶאת ַהְּתִפּלות ֶשִּלי. ּבוֵרא עוָלם, ֲאִני ְמַבֵּקׁש/ְמַבֶּקֶשת ְסִליָחה ִמַּמֲעַמֵּקי ִלִּב   

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

 

 

אידן פארציילן  30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות

 און השגחה פרטיות
. וועלט א גוטע בליק אויף השי״ת גוטע   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 32 גליון ק"לפ  פ"תש ךתולהעב פרשת   

זיווגלזכות ל  
 יעקב שלום בן לאה ליבא

 


