
 

ש תודה עס  קרבן  ביי  יקריב   טייט  לחם תמץ  חלות  על 
ווייזט אויס פונעם פסוק אז די עיקר פון די קרבן   וקרבנ

תודה איז די חלות לחם חמץ. ווייטער ביי קרבן תודה 
ְליֹום   שטייט ַמֲאָכל,  ְּבָכל  ָאָדם,  ְלָכל  ָהִעיר,  ְּבָכל  ְוֶנֱאָכִלין 

דה גיבט די  פארוואס נאר ביי קרבן תו. ָוַלְיָלה ַעד ֲחצֹות
דער   זאגט  עסן.  צו  נאכט  א  און  טאג  איין  נאר  תורה 

אז   העמק דברהייליגער נצי"ב מוואלאזשין אין זיין ספר  
טאג    2די סיבה וואס די תורה גיבט ביי א יעדע קרבן  

אליין אויפעסן  נישט  קען  מענטש  א  ווייל   די    איז, 
  גענוג   תורה  די  אים  גיבט,  קרבן  פונעם  פלייש  גאנצע

צו מאכען זיכער אז עס ווערט ח"ו נישט פסול די    צייט
איין   נאר  תורה  די  גיבט  תודה  קרבן  ביי  פלייש. אבער 
דארפען   זאל  מענטש  דער  כדי  נאכט,  א  מיט  טאג 
איינזאמלען א גרויסע ציבור פאר די סעודה אויפצועסן 
דאס פלייש, אזוי וועלען אסאך אידען זעהן די נס וואס 

געהאט  האט  מענטש  באשעפער'ס    און   דער  דעם 
 . נאמען וועט ווערען גרויס

 

 

הצלחהלזכות ל  

 שלמה יואל בן רבקה חי
 בלימה בת פאה רבקה

 

55  לפ"ק גליון פ"אתש שלח ב  פרשת  

אידן פארציילן   30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות 

פרטיות און השגחה   
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 55  גליון ק" לפ פ"אתש  שלחב פרשת   
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 א גוט ווארט אויף די וואך 

 די רפואה שלימה וועט זיכער קומען 
 

נישט   איז  וואס  קינד  ספעציעלע  א  האב  איך 
  אז   יאר  יעדעס   געזונט און איך בעהט און האף

  געזונט   ה" אי  וועט  זי  וואס  יאר  די   זיין  זאל    דאס
 דעם   זיין  מקבל   צו  גרינג  נישט  איז  עס.  ווערן
  באשעפער   דעם  דאנקען  און  באהבה  נסיון
  פשוט   איז  עס.  געגעבן  מיר  האט  ער  וואס   אויף 

הן וואס זי גייט אדורך. אבער זינט  זע  צו  שווער
תודה   תפילות  די  זאגן  צו  איך האב אנגעהויבן 
פון   געפיל  נייע  א  מיר  עס  גיבט  טאג,  יעדן 
דאנקען דעם באשעפער. אפילו מיין הארץ איז  

אלעס   אז  איך  ווייס  דעם  צובראכן,  פון  קומט 
מיין טובה.   זיכער פאר  און עס איז  באשעפער 
אפילו איך פארשטיי עס נישט. איך וועל אי"ה  
דאנקען ברבים ווען דער באשעפער וועט שיקן 
באשעפער   דעם  געלויבט  רפואה.  גאנצע  א 
פארן געבן די זאך פון דאנקען וואס גיבט מיר 

 .די כח אנצוגיין מיטן טאג טעגליכן לעבן

 
 

 ִּכי קל ֶּמֶלך רֹוֵפא ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאָּתה
 

 פארראכטן געווארן שנעל 
 

איך בין געווען אויפן וועג ארויס צום עירפארט  
און איך האב באמערקט אז די נאמען אויף מיין  
בארדינג קארטל איז בטעות אויף מיין אידישע  
נאמען אנשטאט מיין ענגלישע. איך האב זייער  

וועלן מאכן פראבלעמען.    געהאט אז זיי  מורא
האב   איך  זאך....  ערשטע  די  איד  א  טוט  וואס 
געבעטן   און  באשעפער  דעם  געדאנקט  גלייך 
גיין   זאל אדורך  אז אלעס  העלפן  מיר  זאל  ער 

  איך .  ברבים  דאנקען  קענען  זאל  איך  און   בשלום 
,  פארריכטן  צו  עס  וועג  אויפן  פרובירט  האב

  בין   איך.  געגאנגען  נישט  איז  עס  אבער
  גרויסע   קיין  אן  און  עירפארט  צום  אנגעקומען

צו  געוו  מסכים  זיי   האבן  פראבלעמען ען 
איבערמאכן די פעס מיט מיין ריכטיגע נאמען.  

יישר כח באשעפער פארן געבן די געלעגנהייט דיר  
 .צו דאנקען ברבים אויף דיינע חסדים

 
נּו ְלָׁשלֹום,  נּו ְלָׁשלֹום, ֶׁשּתֹוִליכֵֽ ְוַתְצִעידֵֽ

נּו ְלָׁשלֹום   ְוִתְסְמכֵֽ
 

 געטראפן די זייגער
 

מיין קינד האט פארלוירן זיין נייע זייגער און ער איז  
דערפון.  צובראכן  זייער    עס   האבן  מיר   געווען 

  מען   אבער,  מיסט  די  אין  אפילו,  איבעראל  געזוכט 
 האב,  צייט  שטיק   א  נאך.  געטראפן  נישט  עס  האט
  צו   פארגעסן  האבן   אונז  אז  דערמאנט  זיך  איך

  דעם   געדאנקט  האבן  מיר.  באשעפער  דעם  דאנקען
שפעטער האט  מ  10  און  צוזאמען  באשעפער ינוט 

 .ער עס געטראפן. יישר כח גרויסער באשעפער
 

  ַהֹּכל ְּבֶחְזַקת סּוִמין ַעד ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו
 הּוא ֵמִאיר ֶאת ֵעיֵניֶהם 

 
 שטעלן זיך אין פלאץזאכן 

 
אויפגעוועקט,   זיך  איך  האב  צופרי,  דאנערשטאג 
געזאגט מודה אני און איך האב אנגעהויבן טראכטן  
פון אלע שוועריגקייטן וואס איך גיי יעצט אדורך.  
די רענט,   נישט  וואס באצאלן  איך האב טענענטס 
מיין מאן האט פארלוירן זיין ארבעט און מיין קינד  

געהאלטן   אבער זיך האב איך  יבה.ווארט פאר א יש
גוט."  אין זיין  וועט  גוט  "טראכט  חזר'ן,   איך   איין 

  וועל  איך  וואס  מאל  יעדעס  אז  אפגעמאכט  האב 
 גלייך  איך  וועל,  שוועריגקייטן  די  פון  טראכטן

קען דעם באשעפער. נאך יענע טאג, האבן צוויי  דאנ
די טענענטס געברענגט א שיינע סכום געלט.   פון 
מיין מאן באקומען אפאר מעגליכע   פרייטאג האט 

  ישיבה   א  געטראפן  ה"ב  האב  איך  און    גוטע ארבעט 
  דאנקען   טאג  איין   פון  אלעס  דאס.  קינד  מיין  פאר
 .באשעפער דעם

 

 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹוהֹודּו ַלד' ִּכי טֹוב 
 

 


