
 

21פ לפ"ק גליון "תשעות שבו פרשת  

 הקב"ה הרופא הטוב ביותר

 
אשתי התחילה להרגיש לא טוב, הגרון כאב לה 
מאד עד כדי שממש לא יכלה לבלוע, היא לא 

 לרופא הלכנו למחרת. בלילה יכלה להרדם
. המדובר  הוירוס  זה  עם  לראות  דם  בדיקת  שלקח
 היה לא שהגרון אפילו תרופות לה נתן הרופא

 להשם יחד הודינו בבוקר בשבת. כלל טוב  נראה
לנו עד עתה שכולנו שגמ החסד כל על יתברך 

בריאים ושלמים, והבטחנו להודות ברבים 
כשהכל ייגמר בכי טוב. ב"ה בשבת אחרי צהריים 
אשתי חזרה כמעט לגמרי לכוחותיה והגרון כבר 
היה הרבה יותר טוב, ביום ראשון חזרו התוצאות 
שאין לה את הוירוס אלא דבר אחר לגמרי גרם 

לגמרי, את הכאבים, וכיום ברוך השם היא בריאה  
  יישר כח הרופא של העולם.

 
 ִּכי קל רֹוֵפא ֶנֱאָמן ָאָּתה ּוְרפּוָאְת

 ֱאֶמת 
 

 הרופא ענה בזמן. 

 
התקשרתי לרופא שלי בוקר אחד, והוא לא 

 אליו שאחזור ביקש הוא, לטלפון לגשת יכל
 הוא המדוברת בשעה אליו כשחזרתי. 12:30ב 

 להודות הבטחתי. לטלפון לגשת יכל לא עדיין
 1 לפני אלי השם וביקשתי מאד שיחזורל

 תודה התפלת את לומר אוכל שאז כדי בצהריים
 והכל אלי התקשר הרופא 12:58. יתירה בכוונה
 נהנה יתברך  השם. טוב  היותר הצד על יסתדר

  .זו בצורה לבקשתינו ונענה, לו כשמודים
 
 ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִּפיִקים ְלהֹודֹות ְל 

 

 וןמצאתי גז ברגע האחר

 
הייתי בדרכי הביתה כששמתי לב שמכל הגז 

 דלק תחנות באוטו ממש ריק, לא היה באיזור
 כמה אחרי. לנסוע המשכתי ברירה ובחוסר
 מה ידעתי ולא, הראשי מהכביש ירדתי מיילים
 להשם הודיה של בעצה נזכרתי פתאום. לעשות
 עכשיו דלק תחנת אמצא שאם והבטחתי, יתברך
פחות מדקה, ללא  עברה. ברבים להשם אודה

גוזמא, ומצאתי תחנת דלק פעילה. עכשיו אני 
מקיים את הבטחתי להודות להשם ברבים, על 
עזרתו תמיד ובפרט במקרה זה שהיה יכול 

  .זמן להיגמר בהרבה עגמת נפש ואיבוד
 
ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהָּׁשֵען ִּכי ִאם ַעל  

 ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
 

 תפילת תודה 
 

 צבי בן אלישבע 
 רבקה בת פעסל

 להצלחה בכל ענינים

ַהְּמָלִכים, ַהָקָּב"ה ֲאדון עוָלם, ִרּבונו ֶשל עוָלם ּתוָדה!!!ב"ה ֶמֶלך ַמְלֵכי   
ַּ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 ְלִהְתַּפלל.ּתוָדה  ֶשַאָּתה ָּתִמיד ִאִּתי. ּתוָדה ֶׁשַאֹּתָ  
ה ִעִּמי ְּב  ַדְעִּתי ְלַהִּגיד ּתוָדה. ּתוָדה ַעל ַהֲחָסִדים ֶׁשַאָּתה עוֹשֶ ֶרַגע ְוֶרַגע. ּתוָדה ַעל ָּכל ְנִׁשיָמה   ָכלּתוָדה ַעל ָּכל ַהְּפָעִמים ֶשָעַזְרָּת ִלי ולא יַָ

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

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

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

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

 .ַמה ֶּׁשָּנַתָּת ִלי, ּוִבְמקום לוַמר ּתוָדה ַרק ִהְתלוַנְנִּתי
.ֲ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 21 גליון ק" לפ פ"תש ותועבש פרשת   

ו"ש רפ ת ללזכו  
הליזעה בן שרלמה ש  
לטגי דוד בן חי כי רדמ  


