
 

20  פ לפ"ק גליון"תש  במדבר פרשת  

 הרפואה הכי טובה זו ההודאה 

בשבת בבוקר קמתי עם כאבים גדולים ואף 

קשיי נשימה, הראש שלי עם 

 וכמובן, מאד כאב והגב לגמרי הסתחרר

 מיד. עצמי  עם  קורה מה דאגתי שמאד

 השנים כל על להשם להודות התחלתי

 מיחוש שום ללא ושלם בריא  שהנני והימים

 על להשם להודות זכרתי לא ולצערי, כלל

להשם ברבים   להודות  והבטחתי.  הזמן  כל  כך

אם הכל יעבור כאילו לא היה, ואכן לאחר 

כמה ימים הכל השתפר והרגשתי טוב מאד,  

והנני כאן להודות להשם יתברך על ניסיך  

שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך וטובותיך 

  שבכל ערב ובוקר וצהריים.
 

ִּכי קל רֹוֵפא ֶנֱאָמן ָאָּתה 
 ּוְרפּוָאְת ֱאֶמת 

 

  השם הוא המפרנס
  
אני סוכן נסיעות לפרנסתי, ובזמנים אלו 

שבוע זה ביום כמובן אין לי שום פרנסה. 
חמישי ראיתי שחשבון הבנק ריק לגמרי ואין 
לי להוצאות שבת המינימליות. התחלתי 
לומר שלש פעמים את ברכת התודה 
והודיתי להשם יתברך על כל השנים שהיתה 
לי פרנסה ברווח ברוך הוא וברוך שמו. 
ושמתי מבטחי בהשם שיספק לי צרכי שבת 
 ויום טוב. ביום שישי בבוקר בדקתי את

חשבון הבנק שלי וראיתי שנכנס סכום כסף 
מהחזרי המס שבכלל לא חישבתי או חשבתי 
שיבוא בזמן זה. יישר כח ריבון העולמים על  

 כל הטוב אשר גמלני. 
 

ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶד ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי  
: ָרצֹון  

 

 המכונה התחילה לעבוד

יש לי בבית המלאכה שלי מכונה מאד 
חשובה לפעילות העסק, ומיד בתחילת 
הקורונה הפסיקה לעבוד, כשבזמן זה מאד 
קשה למצוא טכנאי לתקן זאת, ניסיתי כמה  
פעמים לתקנה בעצמי ללא הצלחה. היום 
בבוקר התעוררתי ואמרתי לעצמי, רק 

זאת, הריבונו של עולם יכול לתקן 
 תחזור דות להשם כשהמכונהלהו  והבטחתי

 ולהפתעתי, לתקן שוב נסיתי ה"ב. לעבוד
 לעבוד והתחילה לחיים שבה המכונה
  .כחדשה

 
ֵאין ָלנּו ֶמֶל עֹוֵזר ְוסֹוֵמ ֶאָּלא 

: ָאָּתה  
 

 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

י נוֵׁשם/נוֶשֶמת.ּוְנִשיָמה ֶשֲאנִ   
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 ְּפָרִטיתָעמק ַּ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
ֲאִני יוֵדַע/יוַדַעת ְלַהֲעִרי ֶאת ַהּטוב, ַרק ַאֲחֵרי ֶשִנְמָצִאים ַּבחֶׁש ֶאְפָׁשר ְלַהֲעִרי ֶאת ָהאורּתוָדה ֶׁשִּלְפָעִמים ָקֶשה ִלי, ִּכי ַרק ָּכָכה  . 

ֶאָחד ַאֵחרָּת ִלי, ְולא ַאף ּ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 ֶאתּתוָדה ֶׁ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 20 גליון ק"לפ פ"תש במדבר פרשת   

ו"שרפלת כולז  
הזירה עלשן למה בש  
יטלגחי וד בן דדכי רמ  

 


