
 

 

30 פ לפ"ק גליון"תש נןחאתופרשת   

 געווארען אפראווד פאר די הלוואה
 
מיט די יעצטיגע צייטען פון די וויירוס וואס  

העלפט מענטשן בארגן געלט, די שטאט 
האב איך אריינגעגעבן פאפירן פאר די  
הלוואה פון די שטאט, איך האב זייער גוט 
געקענט נוצען דאס געלט און טאקע ווי 
שנעלער. נעכטען ביינאכט האב איך  
געזאגט ״יישר כח באשעפער פאר אלע 
גוטע זאכען וואס ער טוט מיט מיר״, און 

ווען די הלוואה    צוגעזאגט צו דאנקען ברבים
גייט אדורך. שוין די נעקסטע אינדערפרי בין  
איך געווארען אפראווד ב"ה. יישר כח 
גרויסער באשעפער פארן אייביג  

 .ארויסהעלפען

 
 ָאִׁשיָרה ַלד' ִּכי ָגַמל ָעָלי

 
 אליין פארהיילט געווארען

 
מיין טאכטער האט געדארפט האבען א  
אפעראציע אויף די ציין. אבער יעצט מיט די  
וויירוס איז עס געווארען אפגעשטיפט שוין 
דריי חדשים. איך האב געהאלטען און איין  
דאנקען דעם באשעפער ווייל אלעס וואס  
ער טוט איז נאר גוט. די וואך זענען מיר  

די   געגאנגען צום דאקטאר און ער זאגט אז
פראבלעם האט זיך אליין פארראכטען און 
מען דארף נישט קיין אפעראציע. ווער האט 
זיך געקענט פארשטעלען אז די רפואה גייט  

 .זיין דורך דאנקען
 

 רוֵפא חוֵלי ַעּמו ִישָרֵאל
 

 נישט באקומען קיין טיקעט
 

איך בין געווען אויפען וועג אהיים פון די ארבעט 
יך אפגעשטעלט פארן און א פאליציי האט מ

נישט זיין צוגעבינדען. האב איך געבעטן דעם 
פאליציאנט אז איך בין א הצלה מעמבער און איך 
וואלט זייער געהאפט אויב ער קען מיר לאזן גיין 
אן א טיקעט. צום ערשט האט ער האט זיך 
אנטזאגט אין גענומען מיין לייסענס און צוריק 

עהויבען דאנקען צו זיין קאר. גלייך האב איך אנג 
דעם באשעפער פאר אלע גוטס וואס ער טוט 
מיט מיר. איך האב צוגעזאגט צו דאנקען ברבים 
אויב איך באקום נישט קיין טיקעט. נאך אפאר 
מינוט קומט די פאליציי צוריק און ער זאגט מיר 
אז ער גייט מיר נישט געבען קיין טיקעט אן 

ואס זאגען פארוואס. אבער איך ווייס יא פארו
ווייל ווען מען דאנקט דעם באשעפער ווערט 
מען געראטעוועט פון אלעם. די שליסל פאר 

 .גוטס איז צו דאנקען דעם גרויסען באשעפער

 
 ֵאין ָלנּו ֶמֶל עֹוֵזר ְוסֹוֵמ ֶאָּלא ָאָּתה

 תפילת תודה 
 

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 30 גליון ק "לפ  פ"תשחנן תוא פרשת   

רפו"ש לזכות ל  
 הרב הצדיק מרדכי צבי בן 

 מינדל אסתר לאה

 

 הצלחה לזכות
חנני' יהושע העשיל 

 בן זיסל 
 

 

 ב"ה הייליגער באשעפער, מלך מלכי המלכים הקב"ה, הערשער פון די וועלט, רבונו של עולם א דאנק!!!

מיר אינטערגעשטיצט, מיר געראטעוועט, מיר דערפרייט,  א דאנק אויף די פילע צענדליגער טויזנטער מָאל ווָאס דו הָא סט מיר געהָאלפן,
א דאנק אז דו ביזט שטענדיג מיט מיר, א דאנק אז דו שענקסט מיר כח צו טוהן מצוות, כח   פגעהיטן, מיר געמוטיגט.מיר אויסגעהיילט, מיר ָא 

א דאנק פאר יעדער מָאל וואס דו הָאסט מיר געהָאלפן און איך הָאב נישט געוואוסט צו זָאגן א דאנק.   דאווענען.  צו טוהן מעשים טובים, כח צו
און איך דאנק דיר, מלך מלכי   א דאנק פאר יעדן ָאטעם וואס איך ָא טעם!  וָאס דו טוהסט מיט מיר יעדער מינוט.א דאנק אויף אלע חסדים ו 

סל  המלכים, אויך אויף דָאס ווָאס איך הָאב נישט. א דאנק צו דיר, וואס אמָאל איז מיר אויך שווער. א דאנק אז עס איז מיר אמָאל אויך אבי
טיף אין הארצן ווייס איך אז   ך פאר מיין טובה, כאטש נישט שטענדיג קען איך זעהן אז דָאס איז פאר מיין גוט'סטרויעריג, ווייל אלעס איז דא

אלץ ווָאס קומט פון דיר איז דָאס בעסטע פאר מיר, און עס איז באשאפן געווָארן בלויז פאר מיר, מיט א פונקטליכע און פולשטענדיגע  
א דאנק אז אמָאל איז מיר שווער, ווייל נָאר אזוי קען איך ָאּפשאצן דאס גוטס.   כי המלכים קען טוהן.השגחה פרטית, וואס נָאר דער מלך מל

סט  בלויז נָאכדעם וואס מען געפינט זיך אין פינסטערניש, קען מען ָאּפשעצן דָאס לעכטיגקייט. א דאנק אויפן וואונדערבארן לעבן וואס דו הָא 
דו מיר געגעבן, און נישט קיין אנדערע. א דאנק וואס דו   יניקייט וואס איך פארמאג , ווייל אלעס הָאסטא דאנק אויף יעדע קלי מיר געשענקט!

באשעפער, איך בעט מחילה פון טיפעניש פון מיין הארץ אויב איך האב נישט אלעמָאל געשעצט   הערסט זיך צו שטענדיג צו מיינע תפילות.
איך בין עפר ואפר און דו ביזט די גאנצע וועלט ,   ט צו דאנקן דיר, הָאב איך זיך בלויז באקלָאגט.דאס ווָאס דו הָאסט מיר געשענקט און אנשטָא 

 איך בעט דיר, דערווייטער זיך קיינמָאל נישט פון מיר. 


