
 

 

49 לפ"ק גליון פ"אתש מקץפרשת   

אידן פארציילן  30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות

 און השגחה פרטיות
א גוטע בליק אויף השי״ת   דורך דאנקען דעם אויבערשטן!

. גוטע וועלט  

 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  

4070-941-347רופט:  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 94 גליון ק"לפ פ"אתש מקץ פרשת   
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הצלחהלזכות ל  

יחיאל מיכל שמואל בן  
 דבורה שלעזינגער

 וכל משפחתו 
 
 

 די ברי איז אינגאנצען אוועק 
 

דעם שבת האבן אונז געזעהן ממש ניסים. 
מיין טאכטער האט אריינגעברענגט א 
הייסע טעלער זופ און עס האט זיך  
אויסגעגאסן אויף איר בויך און פיס. ב"ה  
אונז האבען איר גלייך אריינגעלייגט אין א 
קאלטע שויער. ווען הצלה איז אנגעקומען 

 נישט ה"ב און איבערגעקוקט  האבען זיי
ט גיין און שפיטאל. א שעה  געדארפ

נאכדעם האט מען אפילו נישט געקענט 
 .באמערקען קיין סימנים פון קיין ברי

 
 ִּכי קל ֶּמֶלך רֹוֵפא ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאָּתה 

 

 זיך איינגעשפארט געלט
 

וויל דאנקען דעם גרויסען באשעפער.  איך
איך האב יעצט גענדיגט בויען מיין הויז אין  
איך האב די לעצטע שטיק צייט געהאלטען  
אין איין דאנקען דעם באשעפער אז אלעס  
גייט אויפען ריכטיגען וועג. ב"ה עס האט 
געקאסט ווייניגער ווי איך האב מיך 
געראכטן. מען דארף געדענקען אז ווען  

דאנקט דעם באשעפער קען מען  מען
מאכען געלט אויף אסאך וועגען, אמאל 
באקומט מען געלט און אמאל קאסטען  
זאכען ווייניגער ווי מען האט זיך געראכטן. 
פון דאנקען דעם גרויסען באשעפער  

  .פארלירט מען קיינמאל נישט
 

ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִּפיִקים ְלהֹודֹות ְל 
 

 געטראפען די בערזעל
 

איך האב פארלוירען מיין בערזעל און איך  
האב עס געזיכט אבער איך האב עס נישט 
געקענט טרעפען. איך האב ממש נישט  
געוויסט וואס צו טון. גלייך האב איך מיך  
דערמאנט אז מען דארף דאנקען דעם 
באשעפער, אויך האב איך זיך  
אינטערגענומען צו דאנקען ברבים ווען איך  

אך נאכדעם האב איך טרעף עס. נישט אס
עס געטראפען אויף א פלאץ וואס איך האב  

 .שוין געזוכט אפאר מאל ביפאר
 

ָאַמר ַרִּבי ִּבְנָיִמין ַהּכֹל ְּבֶחְזַקת סּוִמין  
ַעד ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵמִאיר ֶאת 

 ֵעיֵניֶהם
 פארקינג גרינגגעטראפען א  
 

איך האב געברויכט גיין אין שפיטאל האב  
איך גערופען א קאר סערוויס ווייל עס איז  
זייער שווער מיט פארקינג נעבען שפיטאל. 
די קאר איז נישט אנגעקומען האב איך  
געזאגט די תפילות תודה. אבער נאך אפאר  
מינוט האב איך געזעהן אז עס נעמט צו  

רען מיט מיין לאנג, בין איך יא געפא
אייגענע קאר און געדאנקט דעם 
באשעפער פאר דעם. ווי נאר איך קום אן  
צום שפיטאל, טרעף איך א פארקינג דארט  
אין פארענט פון די שפיטאל. נסתרים דרכי 
השם דער באשעפער האט געוואלט ווייזען 

 .אז מען דאנקט, ווערט מען געהאלפען
 

ֲעַצת ד'  ַרּבֹות ַמֲחָׁשבֹות ְּבֶלב־ִאיׁש וַ 
 ִהיא ָתֽקּום

 

 א גוט ווארט אויף די וואך  

דער הייליגער בני יששכר שרייבט. ווען א 
איד דארף א ישועה און ער דאווענט דאן 
קענען די מקטריגים צוכאפן די תפילה, 

גיבט ער א עצה, אז מען זאל   דעריבער
דאנקען דעם באשעפער אויף די ענין וואס  
מען נויטיגט זיך און בשעת מעשה אינזין  
האבען זיינע בקשות, ווייל אין הימל וויל  
יעדער הערן לויב רייד אויפען רבוש"ע און  
אפילו די מקטריגים, און אזוי ווערט המשך  

 . די ישועה


