
 

 

93 לפ"ק גליון "אתשפת וכסו  

 ביידע הענט זענען ב"ה געזונט
 
איך האב נעכטען ביינאכט געשלעפט 
שווערע פעקלעך, ווען איך האב גע׳ענדיגט 
האב איך געשפירט זייער שטארקע ווייטאג  
אויף איין האנט איך האב ממש נישט 
געקענט גארנישט טון מיט די הענט. איך  

עהויבען טראכטען: וויאזוי גיי איך  האב אנג
מיך א עצה געבען די נעקסטע טאג. אבער 
איך האב מיך גלייך דערמאנט די באקאנטע  
עצה פון דאנקען דעם באשעפער. איך האב  
אנגעהויבען דאנקען פאר אלעמאל וואס  
מיין האנט טוט נישט וויי. איך האב  
צוגעזאגט צו דאנקען ברבים ווען די ווייטאג 

וועק. צופרי ביים לייגען תפילין האב גייט א
איך שוין כמעט נישט געהאט די ווייטאג. און 
יעצט בשעת איך שרייב די שורות איז די  

  .ווייטאג שוין ב״ה אינגאנצען אוועק
מען דארף געדענקען צו דאנקען אפילו ווען 

 .די האנט טוט נאכנישט וויי
 

 רוֵפא חוֵלי ַעּמו ִישָרֵאל 
 

 ער אטעמט ברוך השם
 
איך האב ממש געזעהן ניסים די 
פארגאנגענע וואך שבת. איך האב געקויפט 
א נאש פאר מיינע קינדער. איך האב זיי עס  
געגעבען נאכמיטאג און אביסעל נאכדעם  
קומט מיין קינד צו לויפן און שרייט אז מיין 
צוויי יעריגע קינד האט זיך דערשטיקט פון 

נד און די נאש. איך בין גלייך געלאפען צום קי
איך זעה אז ער אטעמט נישט. איך האב 
קיינמאל נישט געלערענט וואס מען דארף 
טון. אבער איך האב מיך דערמאנט אז איך 
קען דאנקען האב איך גלייך געדאנקט דעם 
באשעפער. נישט צום גלייבען אז גלייך  
נאכען דאנקען האט מיין קינד אנגעהויבען 

סער  אטעמען געהעריג. געלויבט דער גרוי
 .באשעפער פארן צוהערן מיין געבעט

 
 ְוִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ִׁשיָרה ַּכָּים 

 

אנגעהויבען ארבעטען גלייך נאכען 
 דאנקען

 
די אינטערנעט פון מיין אפיס האט 
אויפגעהערט צו ארבעטען. איך בין געווען 
זייער באזארגט ווייל איך בין זייערע  

א   אנגעוויזען אויף דעם. געווענליך נעמט
שטיק צייט ביז מען קומט עס פארעכטען. 
האב איך גלייך געדאנקט דעם באשעפער 
ווייל איך ווייס אז עס איז נאר פאר מיין טובה  
און צוגעזאגט צו דאנקען ווען עס קומט 
צוריק. נישט קיין גאנצע צען מינוט איז 
אדורך און עס האט פון זיך אליין צוריק  

רעכט אנגעהויבען ארבעטען. דאנקען פא
 .אלעס

 
 ִּכי טֹוב ד' ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו 

 

 תפילת תודה 
 

אידן פארציילן  30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות

 און השגחה פרטיות
. גוטע וועלט א גוטע בליק אויף השי״ת   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  39 לפ"ק גליון "אתשפ כותסו 

רפו"ש לזכות ל  
הצדיק מרדכי צבי בן  הרב  

 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,  הָא סט מיר געהָאלפן,א דאנק אויף די פילע צענדליגער טויזנטער מָאל ווָאס דו 
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.

וואס דו הָאסט מיר געהָאלפן און איך הָאב נישט געוואוסט צו זָאגן א דאנק.  א דאנק פאר יעדער מָאל  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.
אס אמָאל איז מיר אויך שווער. א דאנק אז עס איז מיר אמָאל אויך אביסל  המלכים, אויך אויף דָאס ווָאס איך הָאב נישט. א דאנק צו דיר, וו 

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
שאפן געווָארן בלויז פאר מיר, מיט א פונקטליכע און פולשטענדיגע  אלץ ווָאס קומט פון דיר איז דָאס בעסטע פאר מיר, און עס איז בא

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.
ָאס לעכטיגקייט. א דאנק אויפן וואונדערבארן לעבן וואס דו הָאסט  בלויז נָאכדעם וואס מען געפינט זיך אין פינסטערניש, קען מען ָאּפשעצן ד

דו מיר געגעבן, און נישט קיין אנדערע. א דאנק וואס דו   א דאנק אויף יעדע קלייניקייט וואס איך פארמאג , ווייל אלעס הָאסט מיר געשענקט!
פעניש פון מיין הארץ אויב איך האב נישט אלעמָאל געשעצט  באשעפער, איך בעט מחילה פון טי 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. 


