
 

22פ לפ"ק גליון "תש אנש פרשת  

 התקציב אושר
 

תודה רבה לך רבונו של עולם. הגשתי בקשה 
לתקציב הממשלתי לסבסוד העובדים שלי 
שהיה ממש קריטי לעסק שלי להמשיך ולתפקד 
בימים טרופים אלו, היו לי הרבה קשיים להשיג 
את המסמכים הנחוצים לכך. יום אחד 
התעוררתי בבוקר והתחלתי להודות להשם על 

ם כל החסד עד עתה, והבטחתי להודות להש
ברבים כשהתקציב יאושר. אני מגיע למשרד 
בבוקר, והעובד שלי מקבל את פני בהודעה 
שב"ה התקציב אושר הבוקר. עכשיו אני כאן 

  להודות להשם ברבים על חסדיו המרובים.
 
 ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִּפיִקים ְלהֹודֹות ְל 

 

 מצאתי געז בזמן 
 

הייתי בנסיעה להרים, ושמתי לב שמכל הגעז 
 25ממש ריק, התחנה הכי קרובה הייתה במרחק  

דקות, ולא הייתה לי אפשרות להגיע לשם. מיד 
התחלתי להודות להשם והבטחתי להודות 

מצא געז בזמן, מיד לאחר ברבים כשאוושע וא
 השתנה שלי GPSמכן פתאום מכשיר ה

, אחד מייל של במרחק דלק תחנת לי והראה
. השם  ברוך   געז  ולמלאת  להגיע  הספקתי  שאליה
 ניסיך על ברבים להשם להודות כאן אני עכשיו

 .נפלאותיך  ועל
 

ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהָּׁשֵען ִּכי ִאם ַעל  
 ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 

 הכסף נכנס לחשבון הבנק 
 

 כספית להעברה ימים כמה במשך  חכיתי
 הבנק לחשבון להכנס צריכה שהיתה מסויימת

 והייתי  בבנק  אחד  אף  עם  לתקשר  יכלתי  לא,  שלי
 אם להשם להודות הבטחתי, עצות אובד ממש

 קיבלתי מכן לאחר מיד. יום באותו יכנס הסכום
 וכך, היום למחרת יכנס שהכסף מהבנק טלפון

 לראות ממש, שלמחרת ביום נכנס הכסף, הווה
  עוזרת מיד. שהודאה כמה ולהאמין

  
 
ִּכי ְל טֹוב ְלהֹודֹות. ּוְלִׁשְמ ָּנֶאה  

 ְלַזֵּמר 
 

 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 ְוֶרַגע. ּתוָדה ַעל ָּכלּתוָדה ַעל ָּכל ַהְּפָעִמים ֶשָעַזְר  ַדְעִּתי ְלַהִּגיד ּתוָדה. ּתוָדה ַעל ַהֲחָסִדים ֶׁשַאָּתה עושֶֹ ְנִׁשיָמה   ָּת ִלי ולא יַָ

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

 ַ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 ְּביוֵתר ֲעבּוִרי, ְוהּו א ַנֲעֹשֶ  

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

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

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

 

 

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 22 גליון ק"לפ פ"תש אנש פרשת   

זיווגלזכות ל  
 יעקב שלום בן לאה ליבא

 


