
 

 

52 פ לפ"ק גליון"תש חקרפרשת   

 פארקויפט די פראפערטי
 
מיין מאן האט א פראפערטי וואס אונז  
האבען פראבירט צו פארקויפען פאר א 
לאנגע צייט און עס איז נישט געגאנגען. 
לעצטענס איז געקומען א גוטע 

  עס  וואס   קאסטומער. אבער יעדן מאל
  פאראויס אויף גערוקט אביסעל זיך האט
  צעטיל א  א נאך האבן געדארפט מען האט

געזען ווי עס גייט  אויס שוין האט עס און
דורכפאלען. יעצט איז געקומען אז מען 
האט געדארפט נאך איין זאך וואס זאל דורך  
גיין און נאכדעם קען מען עס פארקויפען. 
האב איך געזאגט אז אויב דאס גייט דורך 
בשלום וועל איך דאנקען דעם באשעפער  

 .ברבים
די לעצטע זאך איז   ב"ה הודו לד' כי טוב

אונז האבען פארקויפט די  אדורך און 
 .פראפערטי

 

ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִּפיִקים ְלהֹודֹות ְל 

 ברוך ד' אינגאנצען צוריק געזונט
 
איך האב צוגעזאגט אפאר וואכען צוריק  
ווען מיין מאן איז געווען זייער נישט געזונט, 

יז ממש געווען בין החיים ולמוות אז עס א
ווען ער וועט אינגאנצען געזונט ווערן וועל 

 .איך דאנקען ברבים
ער איז ב"ה אהיים געקומען אבער איז נאך  
געווען זייער שוואך, עס איז געגאנגען זייער  
שטאט די ערהוילונג און איך האב צוגעזאגט  
צו דאנקען ווען ער וועט אי"ה בענטשען 

 .גומל
 

געלויבט דער הייליגער און גרויסער  
באשעפער ער האט געבענטשט גומל די 
ערשטע טאג שבועות און יעצט איז ער שוין 

 .אפילו צוריק און די ארבעט געזונטערהייט
 

מיר האבען א גרויסער באשעפער וואס מען  
קען בעטען וואס מען וויל און דורך דאנקען  

 .ןקען מען אלעס באקומ
 

 ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹוהֹודּו ַלד' 

 נישט געדארפט קיין אפעראציע 
 

מיין טאכטער איז אריין אין שפיטאל און די 
דאקטאר האט געזאגט אז עס קען זיין א 
עפענדיקס, עס איז געווען זייער שווער צו זיין 

י איינציגסטע אין גענטפערט דורכאויס יו"ט, ד
זאך איז געווען א קאל פון די שפיטאל איינמאל 
א טאג. זיצענדיג און שפיטאל האב איך פראבירט 
צו זינגען זמירות מיט איר און זי האט מיך 
געבעטן אז אונז זאל מיר זינגען חסדי ד', אונז 
האבען געזונגען און געדאנקט דעם באשעפער 

גייען ארויס און איך האב צוגעזאגט אז אויב אונז  
פון שפיטאל נאך היינט און אז זי גייט נישט 
דארפען האבן א אפעראציע וועלן מיר דאנקען 
ברבים. אונז האבען געזונגען מזמור לתודה און 
געזאגט די תפילות תודה. עס איז ממש נישט 
צום גלייבען אז ביי די ענדע פונעם טאג זענען 

איז מיר געווען אינדערהיים און מיין טאכטער 
ב"ה געזונט און שטארק. מיר האבען א גרויסען 
באשעפער וואס גיבט אכטונג אויף אונז יעדע 
סעקונדע פונעם טאג מען דארף נאר געדענקען 

 .צו דאנקען
 

ִּכי טֹוב ד' (ווייל דער אייבערשטער 
 איז גוט) ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

 תפילת תודה 
 

 הייליגער באשעפער, מלך מלכי המלכים הקב"ה, הערשער פון די וועלט, רבונו של עולם א דאנק!!! ב"ה 
 א דאנק אויף די פילע צענדליגער טויזנטער מָאל ווָאס דו הָא סט מיר געהָאלפן, 

 מיר אינטערגעשטיצט, מיר געראטעוועט, מיר דערפרייט, מיר אויסגעהיילט, מיר ָא פגעהיטן, מיר געמוטיגט. 
 א דאנק אז דו ביזט שטענדיג מיט מיר, א דאנק אז דו שענקסט מיר כח צו טוהן מצוות, כח צו טוהן מעשים טובים, כח צו דאווענען. 

 עדער מינוט.והסט מיט מיר יא דאנק פאר יעדער מָאל וואס דו הָאסט מיר געהָאלפן און איך הָאב נישט געוואוסט צו זָאגן א דאנק. א דאנק אויף אלע חסדים ווָאס דו ט
 א דאנק פאר יעדן ָאטעם וואס איך ָא טעם! 

 
ז עס איז מיר אמָאל אויך אביסל טרויעריג, ווייל אלעס  און איך דאנק דיר, מלך מלכי המלכים, אויך אויף דָאס ווָאס איך הָאב נישט. א דאנק צו דיר, וואס אמָאל איז מיר אויך שווער. א דאנק א

מיר, און עס איז   נישט שטענדיג קען איך זעהן אז דָאס איז פאר מיין גוט'ס ... טיף אין הארצן ווייס איך אז אלץ ווָאס קומט פון דיר איז דָאס בעסטע פאראיז דאך פאר מיין טובה, כאטש 
 . באשאפן געווָארן בלויז פאר מיר, מיט א פונקטליכע און פולשטענדיגע השגחה פרטית, וואס נָאר דער מלך מלכי המלכים קען טוהן

 
ען מען ָאּפשעצן דָאס לעכטיגקייט. א דאנק אויפן א דאנק אז אמָאל איז מיר שווער, ווייל נָאר אזוי קען איך ָאּפשאצן דאס גוטס. בלויז נָאכדעם וואס מען געפינט זיך אין פינסטערניש, ק

 וואונדערבארן לעבן וואס דו הָאסט מיר געשענקט! 
 פארמאג , ווייל אלעס הָאסט דו מיר געגעבן, און נישט קיין אנדערע. א דאנק וואס דו הערסט זיך צו שטענדיג צו מיינע תפילות. א דאנק אויף יעדע קלייניקייט וואס איך

הָאב איך זיך בלויז  צו דאנקן דיר, באשעפער, איך בעט מחילה פון טיפעניש פון מיין הארץ אויב איך האב נישט אלעמָאל געשעצט דאס ווָאס דו הָאסט מיר געשענקט און אנשטָאט  
 באקלָאגט. 

 איך בין עפר ואפר און דו ביזט די גאנצע וועלט , איך בעט דיר, דערווייטער זיך קיינמָאל נישט פון מיר.

פארציילןאידן   30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות

 און השגחה פרטיות
. א גוטע בליק אויף השי״ת גוטע וועלט  דורך דאנקען דעם אויבערשטן!  

 ארופציגיין אויף די גרופס 
4070-941-347טעקסט: \רופט  

 
 

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 52 גליון ק"לפ פ"תש חקר פרשת   

זיווגלזכות ל  
יעקב שלום בן 

 לאה ליבא

 

 מזל טוב 
החתן יונתן בנימין בן 

 ריזל קריינטשא 
וכלה אסתר בת חנה  

 מחלה
 

 


