
 

 

50 לפ"ק גליון פ"אתש שגויפרשת   

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 50 גליון  ק"לפ פ"אתש גשוי פרשת   
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 ישועת השם כהרף עין
 

איך האב מיך ארימגעדרייט מיט א דעגה די  
לעצטע צוויי טעג ווייל אפאר גרויסע בילס  
זענען געווארן ָדו אין איך האב נישט  
געוויסט פון ווי איך גיי אויפקומען מיט די 
סכום אין אזא קארצע צייט. איך האב מיך 
פראבירט צו מחזק זיין אין איך האב 
געדאנקט השם יתברך אז יעדע  

סטע ביל ביזן היינטיגן טאג איז נאך  איינציג
  .באצאלט געווארן

היינט, 'אויט אוו די בלו' קאלט מיר מיין 
טענענט ָאן אז ער וויל מיר געבן אן 
עדווענס אויף רענט ווייל ער פארט יעצט  
אוועק פאר אפאר וואכן אין ער גייט נישט 

 .דא זיין אויפן ערשטן
 

ְמְּכֵדי ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ְלִׁש   
 

 כטיגע מינוטאויפגעוועקט אין די רי
 

איך האב מיך געלייגט שלאפען אין  
געלייגט מיין טעלעפאן צו טשארדזשן  
נעבען מיר. אינמיטען האט מיין טעלעפאן 
אנגעהויבן צו ווערען זייער הייס פון 
טשארדזשן אבער איך בין געשלאפען.  
דערנאך איז אריין געקומען א מעסעדזש  
וואס האט מיך אויפגעוועקט, איך האב  

קט אז די טעלעפאן איז זייער הייס  באמער
האב איך עס גלייך אויסגעפלאגט. איך געב 
א קוק צו זעהן פון וועם איך האב באקומען 
א מעסעדזש, זעה איך אז די מעסעדזש 
קומט גאר פון די דאנקען גרופה, דאס האט  

 .מיך געראטעוועט. יישר כח באשעפער 
 

לֵמ ֹון ׁשא ִייָׁש נּום ְוה ֽא־יָ ִהּנֵ   ר ִיְׂשָראֵֽ

 די בוילער ארבעט געהעריג
 

די לעצטע פאר וואכען האב איך געהאט  
געפערליכע פראבלעמען מיט א בוילער און 
א בילדינג, עס האט נישט געארבעט 
געהעריג, איך האב ממש נישט געוויסט 

איך מיך דערמאנט  וואס צו טון. היינט האב 
  האב  איך. דעם פאר  אז איך דאנקען

 ברבים דאנקען צו צוגעזאגט און געדאנקט
 אפאר ה"ב. ארבעטען אהן הייבט עס ווען

  ווייטער  עס האט נאכדעם שעה
  דער  איז געלויבט. ארבעטן צו אנגעפאנגען

 .באשעפער
 

 ְוִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ִׁשיָרה ַּכָּים

 די אויגען זענען ב"ה געזונט
 
 

די לעצטע וואך האב איך אנגעהויבען נישט 
זעהן קלאר מיט מיינע אויגען, איך האב  
נישט געוויסט וואס עס איז. איך בין  
געגאנגען צום דאקטאר אין זיי האבען  
נישט געקענט זעהן וואס עס איז ווייל  
עפעס האט פארשטעלט. איך בין ב"ה נישט 

עדאנקט דעם געווארען פארלוירען נאר ג
גרויסען באשעפער און צוגעזאגט צו  
דאנקען ברבים ווען אלעס ארבעט זיך  
אויס. ב"ה סוף וואך בין איך צירוק צום  
דאקטאר און ער האט אינטערגעזוכט און 
ב"ה אלעס איז אין ארדענונג. יישר כח 

 .הייליגער באשעפער
 

ַעל־יַ  ְּלִצ  ד'  ד' ֹׁשְמֶר  ד ְיִמינֶֽ  

 א גוט ווארט אויף די וואך  

ר' חיים שמואלביץ זי"ע האט געזאגט עס איז דא דריי  
עס איז שווער צו דאנקען דעם  סיבות פארוואס

  .באשעפער
ווייל מיר זענען צוגעוואוינט צו  געוואוינהייט  (1

 .באקומען זאכען און מיר טראכטען אז עס קומט זיך אונז
ווייל אונז האלטען און איין   עס קומט אן בעטען (2

 .באקומען פון דעם באשעפער אן דארפען בעטען 
די זאכען וואס קומען   ליך די גוטס וואס קומט געווענ (3

בטבע וואס מען זעהט נישט ח"ו ווי עס קומט פון דעם 
 .באשעפער

טאקע וועגען דעם ברויך א יעדע מענטש געדענקען צו  
דאנקען דעם באשעפער און זעהן אז יעדע זאך וואס מען  

באקומט איז נאר פונעם באשעפער און נישט קיין  
 .אנדערער

 


