
 

 

33 פ לפ"ק גליון"תש טיםפשופרשת   

 נישט געדארפט אפזאגן
 
איך האב געהאט א הילפערקע וואס האט געארבעט  
ביי מיר פאר א לאנגע צייט, בערך א וואך פאר די  
וויירוס האט זיך אנגעהויבען האט זי זיך אפגעזאגט  
פון ארבעטען. איך האב נישט געוויסט ווי אזוי איך גיי  

ט זיך  מיר א עצה געבען. אפאר טאג נאכדעם הא
אנגעהויבען די שווערע צייטען. יעצט נאך אפאר  
חדשים דאנק איך דעם באשעפער אז זי האט זיך 
אפגעזאגט. ווייל איך רעד צו מיין חבר, זאגט ער מיר  
אז ער האט געדארפט אפזאגן זיין הילפערקע און זי  
פאדערט צו ווערען באצאלט און זי מאכט אים אהן 

יינגעזעהן אז ווי אזוי  גרויסע צרות. יעצט האב איך א 
דער באשעפער פירט איז נאר צום גוטען. איך דאנק  

 .דיך באשעפער פארן מיך אפהיטען

 
 ִּכי טֹוב ד' ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו 

 געפונען דאס בערזל
 

איך בין געווען ערגעץ אויף שבת פלוצלונג באמערק  
איך אז איך האב נישט מיין בערזל. איך האב עס  
געזוכט איבעראל און געהאלטען אין איין זאגען  
״טענק יא ד'״ פאר איבער א שעה אבער איך האב עס  
נאכאלס נישט געטראפען. איך האב געבעטען  

די   און  געבליבען עס איז אפשר קוקען  צו חבר  א
האטעל אבער ער האט עס נישט געטראפען. האב  
איך געזאגט צום באשעפער איך ווייס נישט צו דו  
ווילסט אז איך זאל עס טרעפען אדער נישט אבער  
איך בין זייער ווייט אוועק פון דערהיים און איך האב  
גארנישט, נישט קיין לייסענס, נישט קיין קרעדיט  

ו ווילסט עס נישט  קארד און נישט קיין געלט. אויב ד
טון פאר מיר טו עס פאר דיין כבוד ווייל איך וועל  

  $50אי"ה דאנקען ברבים. אויך וועל איך מנדב זיין 
פאר די גרופ און דאס וועט מאכען אנדערע אידען  
אויך דאנקען. ממש עטליכע מינוט דערנאך האב איך  

 .גרויסער באשעפער עס געטראפען. ש'כח

 

ְנָיִמין ַהּכֹל ְּבֶחְזַקת סּוִמין  ָאַמר ַרִּבי ִּב 
ַעד ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵמִאיר ֶאת 

 ֵעיֵניֶהם

 געפונען א פלאץ פאר זימער
 

בערך צוויי וואכען צוריק האב איך צוגעזאגט צו 
דאנקען דעם באשעפער ברבים ווען איך ווער  
געהאלפען. איך האב געזוכט א פלאץ אין די  

מער און איך האב נישט געקענט  קעטסקילס פאר זומ
  געהאט   נישט  איך  האב  אויך   טרעפן א ריכטיגע פלאץ.

  אויך  האט אלעס דאס אייסער, באצאלען צו געלט די
  .קעמפ  קיין געהאט נאכנישט  קינד מיין

ב"ה היינט האב איך געפונען א פלאץ אין א געשמאקע  
פלאץ פאר א ביליגע פרייז וואס איך קען ב"ה  

ך איז מיין קינד געגאנגען און קעמפ.  באצאלען, אוי
ווען מען זעהט זאכן וואס קוקען אויס ווי ס'איז נישט  
גוט דארף מען דאנקען און בעטען אז אונז זאלען  
זעהן די גוטס. יישר כח באשעפער און יישר כח פאר  
 .די גרופ וואס העלפט זעהן די גוטס פונעם באשעפער

 
 ֹודֹות ְלְלִפיָכ ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ְלה 

 תפילת תודה 
 

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 33 גליון ק" לפ פ"תש םשופטי פרשת   

רפו"ש לזכות ל  
 הרב הצדיק מרדכי צבי בן 

 מינדל אסתר לאה

 

 הצלחה לזכות
חנני' יהושע העשיל 

 בן זיסל 
 

 

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

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

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
ק דיר, מלך מלכי  און איך דאנ א דאנק פאר יעדן ָאטעם וואס איך ָא טעם!  א דאנק אויף אלע חסדים ווָאס דו טוהסט מיט מיר יעדער מינוט.

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
רצן ווייס איך אז  טיף אין הא טרויעריג, ווייל אלעס איז דאך פאר מיין טובה, כאטש נישט שטענדיג קען איך זעהן אז דָאס איז פאר מיין גוט'ס

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

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

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

 איך בעט דיר, דערווייטער זיך קיינמָאל נישט פון מיר. 


