
 

 

24 לפ"ק גליון פ"אתש לך לךפרשת   

ּנּו ַרִּב ֹוי ּוְבתד ְּבִפ ה ד' ְמֹאֶד ֹוא ְללֶֽ  ים ֲאהַֽ
 

  קומען צו געבעטען מיר  ערב שמחת תורה האט מען
  איך בין  ן מיין שוהל,אי קודש ארון די רוקען העלפען

  איך  בין  טאג נעקסטע די . העלפען געגאנגען
  האב  איך אז, ווייטאג געפערליכע מיט אויפגעשטאנען

  געדאנקט  גלייך  האב  איך . ארויסגיין געקענט  נישט ממש
  איך . טובה  מיין פאר זיכער איז עס ווייל באשעפער דעם
טער  וויי איך האב, ארויסגיין  געקענט נישט  אויך ט"יו האב

געדאנקט דעם באשעפער ווייל אויב די אויבערשטער וויל  
אזוי, איז עס פאר מיין טובה. שמחת תורה צופרי איז מיין  
בני בית געווען אויף די פארטש אין זי שרייט צו מיר אז איך  

  ווי  גאר  זאל שנעל קומען. איך קום צו לויפען אין איך זעה
קט אויף א קענדי.  דערשטי   זיך  האט  זי,  בלוי  איז  בעיבי  מיין

ב"ה געלויבט דער באשעפער אז פאר א שטיק צייט צוריק  
האב איך מיך געלערענט וואס מען דארף טון אין אזא מצב,  

סעקונדעס וואס האט אויסגעזעהן ווי   35ב"ה אין בערך 
לאנגע מינוטען איז די קענדי ארויס און די קינד האט ב"ה  

איך געקענט   צוריק אנגעהויבען צו אטעמען. יעצט האב
דאנקען נאכאמאל דעם גרויסען באשעפער פאר די 
ווייטאג פון ערב יו"ט ווייל אזוי בין איך געווען אינדערהיים  
און נישט אין שוהל. איך וויל אפילו נישט טראכטען וואס  
וואלט ח"ו געקענט געשעהן אויב מען וואלט געדארפט 

גער ווארטען אויף הצלה וואס וואלט געקענט נעמען לענ
 .צוליב דעם וואס איך וואוין אין א נייע געגענט

 

ר  ֵמ ֹון ׁשא ִייָׁש נּום ְו ה ֽא־יָ ִהּנֵ 
ל   ִיְׂשָראֵֽ

 א צופרידענער קאסטומער
 
געלויבט השי"ת פאר זיינע פיל גוטס צי מיר  
בפרט אין פרנסה, ער פארלאזט מיך  
קיינמאל אין איך בין זיכער אז מיין מצב  
וועט נאך שיינען אין לייכטן ווייל א טאטע  
טוט נאר וואס איז גוט פאר א קינד. היינט 
האב איך מיר איבערצייגט ווען א 
קאסטומער האט מיר געבעטן עפעס אין 

  ער  וואס צושטעלן געקענט נישט  אבאיך ה
  אויפן אינדערפרי היינט. געברויכט האט
  איך  אז געזאגט איך האב, ארבעט צום וועג
  יא  עס וועל  איך אויב ברבים דאנקען וועל

  אריין  בין איך ווי  אזוי ה"ב, צושטעלן קענען
  צוויי געמאכט געמאכט איך האב אפיס אין

  איך  אין סאפלייערס צו קאלס טעלעפאן
האב געטראפן איינעם וואס וועט קענען 

 .צושטעלן די סחורה פאר מיין קאסטומער

 
 הֹודּו ַלד' ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו 

 נישט געדארפט אריין און שפיטאל
 

מיר האבען געמאכט א בלוט טעסט פאר 
אונזער צוויי יעריגע קינד, דער לאבראטארי  
איז נישט געווען צופרידן פון די 

 אריין אונז האבען זיי און  ,רעזולטאטן
  איך  האב גלייך. שפיטאל אין געשיקט

 און  יעצט  ביז  פאר   באשעפער  דעם  געדאנקט
 ווען ברבים דאנקען צו נאכאמאל צוגעזאגט

 געווען מחליט מיר האב. גוט גייט אלעס
 און  דאקטאר געווענליכער  צום גיין צו קודם

 ער האט רעזולט׳ס די איבערקוקען נאכען
אלעס זעהט אויס גוט און מען : געזאגט

 .דארף ב"ה נישט אריין און שפיטאל

 
 ִּכי קל רֹוֵפא ֶנֱאָמן ָאָּתה ּוְרפּוָאְת

 ֱאֶמת 

 תפילת תודה 
 

אידן פארציילן  30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות

 און השגחה פרטיות
. וועלט א גוטע בליק אויף השי״ת גוטע   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 24 גליון ק" לפ פ"אתש לך לך פרשת   

רפו"ש לזכות ל  
מרדכי צבי בן הרב הצדיק   

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

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

ז מיר אויך שווער. א דאנק אז עס איז מיר אמָאל אויך אביסל  המלכים, אויך אויף דָאס ווָאס איך הָאב נישט. א דאנק צו דיר, וואס אמָאל אי
טיף אין הארצן ווייס איך אז   טרויעריג, ווייל אלעס איז דאך פאר מיין טובה, כאטש נישט שטענדיג קען איך זעהן אז דָאס איז פאר מיין גוט'ס

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

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

יין הארץ אויב איך האב נישט אלעמָאל געשעצט  באשעפער, איך בעט מחילה פון טיפעניש פון מ הערסט זיך צו שטענדיג צו מיינע תפילות.
איך בין עפר ואפר און דו ביזט די גאנצע וועלט ,   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. 


