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 פארמאכט די געז און צייט
 

 4:30מיין בעבי האט זיך אויפגעוועקט 
פארטאגס און נישט געוואלט צוריק  
איינשלאפן. בין איך ארויס מאכען א 
באטעל. איך קום נאנט צו די קאך אין איך  
שפיר ווי עס שמעקט פין געז. איך האב  

איינע פון די געז זענען געווען באמערקט אז  
אנגעצינדען אבער נישט קיין פייער וואס 
דאס איז א שרעקליכע סכנה. יישר כח 
גרויסער באשעפער פארן אויפוועקן מיין 
קינד אזוי האב איך געקענט באמערקען די  
געז. איך וויל אפילו נישט טראכטען וואס 

 .עס וואלט ח"ו געקענט געשעהן

 
 ְסִּפיִקים ְלהֹודֹות ְלֵאין ֲאַנְחנּו ַמ 

 אוועקגעלייגט א פארקינג
 
איך בין געווען אויפן וועג צום ארבעט אין  
איך האב געזעהן אז עס ווערט א שווערע  
טרעפיק, עס האט אויסגעקוקט ווי איך וועל  
אנקומען שפעט. די ארבעטס פלאץ ווי איך  
גיי איז געווענליך זייער שווער צו טרעפן 
פארקינג, גלייך האב איך געזאגט יישר כח  

טרעפן א באשעפער פארן אייביג העלפען 
פארקינג פלאץ, איך האב צוגעזאגט אז אויב 
איך טרעף א פארקינג וועל איך דאנקען 
ברבים און גרויס מאכען דעם באשעפער'ס  
נאמען. איך קום אן פארענט פון די ארבעטס 
פלאץ און איך זעה ווי איינער פארט ארויס  
פון זיין פארקינג פלאץ. עס איז ממש געווען 

 .ראוועקגעלייגט פאר מי

 
ווייל דער אייבערשטער  -כי טוב ד' 

 איז גוט

 באקומען א מארטגעדטש
 
איך בין אריין און א קאנטראקט אויף א שטח, 
איך האב פראבירט צו באקומען א 
מארטגעדזש אבער עס איז נישט געגאנגען, 
עס האט אויסגעזען ווי איך גיי פארלירען די  
גאנצע מקח. האב איך מיך אונטערגענומען 

ם באשעפער אויף אנצוהייבען דאנקען דע
אלעמען, אויך האב איך צוגעזאגט צו 
דאנקען אויב עס ארבעט זיך אויס. ב"ה די  
אויבערשטער האט געהאלפען אין איך בין 
געווארען אפראווד פאר א מארטגעדזש  
אפילו און די איצטיגע שווערע צייטען מיט  
די וויירוס און פאר א זייער גוטע ראטע. 

נקען ברבים דעם יעצט בין איך מקיים צו דא
גרויסען באשעפער. איך וועל אי"ה בקרוב  

 .נאכאמאל דאנקען ברבים נאך די קלָאוזינג
 

ת ד'  יׁש ַוֲעַצ ֹות ְּבֶלב־ִא ֹות ַמֲחָׁשב ַרּב
 יא ָתֽקּוםִה 

 

 תפילת תודה 
 

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

 אויסגעהיילט, מיר ָא פגעהיטן, מיר געמוטיגט. מיר אינטערגעשטיצט, מיר געראטעוועט, מיר דערפרייט, מיר 
 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. 

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

 
יג, ווייל אלעס  ז עס איז מיר אמָאל אויך אביסל טרויעראון 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

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

 
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

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

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

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

אידן פארציילן  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 82 גליון ק"לפ פ"תש מ"מ פרשת   

רפו"ש לזכות ל  
 הרב הצדיק מרדכי צבי בן 

 מינדל אסתר לאה

 

 הצלחה לזכות
חנני' יהושע העשיל 

 בן זיסל 
 

 


