
 

 

25 לפ"ק גליון פ"אתש שמותפרשת   

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 25 גליון ק" לפ פ"אתששמות  פרשת   
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הצלחהלזכות ל  

לאה מלכה  לוי יצחק בן  
 וכל משפחתו 

 
 

 די משפחה דאנקט
 

מיין טאטע האט געהאט א פראבלעם מיט 
זיין קאמפיאטער און ער האט עס נישט 
געקענט פאריכטען. נאך א שטיק צייט  
האט ער צוגעזאגט צו דאנקען ברבים און 
אפאר מינוט נאכדעם איז עס פאראכטען 
געווארען. איך בין געווארן זייער  
איבערגענומען פון די אפענע נס. שפעטער 

אט א פראבלעם מיט מיין ווען איך האב געה
טעלעפאן האב איך אויך צוגעזאגט צו 
דאנקען ברבים און נישט צום גלייבען עס 

 .איז אויך גלייך פאראכטען געווארען

 
ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִּפיִקים ְלהֹודֹות ְל 

 געטראפען די ריכטיגע ארבעט
 
מיין טאכטער זוכט שוין פאר א שטוק צייט  

עלע פעלד.היינט האב  ארבעט אין א ספעצי
איך געזאגט פאר מיין טאכטער זי זאל  
אנהייבען זאגען יעדן טאג תפילות תודה  
און זי וועט זעהן א ישועה. היינט רופט מיך  
מיין טאכטער אן אז זי איז יעצט געווארען  
אנגענומען פאר די ארבעט וואס זי האט  

 .געזוכט. געלויבט דער באשעפער

 
ָיֶד ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ּפֹוֵתַח ֶאת 

 ָרצֹון
 

 עס איז אנגעקומען 
 

מיטוואך האב איך געווארט אז א שיפמענט זאל 
 8אנקומען עס האט געדארפט אנקומען 

אזייגער צופרי. די פראבלעם איז געווען אז די 
 דאנערשטאג פארמאכט געווען  קאמפעני איז

 גלייך האב  איך . חגא די וועגען פרייטאג  און
 וואס אלעמאל פאר באשעפער דעם געדאנקט

ייט און צוגעזאגט צו צ  אין  באקומען  יא  האב  איך 
דאנקען ברבים ווען עס קומט אן. ב"ה עס איז 

אזייגער און מיינע ארבעטערס  1אנגעקומען 
האבען מסכים געווען צו בלייבען אראפ נעמען 

פארן אהיים גיין. יישר כח  די גאנצע שיפמענט
באשעפער פארן אייביג העלפען אפילו מען 

 .זעהט נישט אייביג 
 

 ֵאין ָלנּו ֶמֶל עֹוֵזר ְוסֹוֵמ ֶאָּלא ָאָּתה

 גלייך געהאלפען געווארען
 
איך האב עפעס א ארבעט וואס דארף געטון 
ווערען יעדע וואך צוזאמען מיט נאך  
איינעם. די לעצטע פאר וואכען איז עס  
געגאנגען זייער שווער ממש עס האט 
אוועקגענומען מיין קאפ. האב איך  
צוגעזאגט צו דאנקען ברבים דעם 
באשעפער ווען עס ארבעט זיך אויס ב"ה  

איך האב   נישט קיין גאנצע וואך און 
געטראפען די ריכטיגע מענטש צו מאכען 
אלעס גיין גרינגער. דער באשעפער האט 

 .אזוי ליעב ווען מען דאנקט אים

 
ִּכי טֹוב ד' (ווייל דער אייבערשטער 

 איז גוט) ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

 א גוט ווארט אויף די וואך  

ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִּפיִקים ְלהֹודֹות  מיר זאגן אין נשמת
טייטש: אז מיר קענען נישט גענוג דאנקען דעם   ְל

  .באשעפער
ֵאָבִרים ֶׁשִּפַּלְגָּת ָּבנּו.   אבער נאכדעם רעכענען מיר אויס 

ווי אזוי קען מען יא   ְורּוַח ּוְנָׁשָמה ֶׁשָּנַפְחָּת ְּבַאֵּפינּו
  .אויסרעכענען זאכען צו דאנקען דעם באשעפער

האבן מיר   זאגט דער הייליגער חתם סופר אז ביחיד
נישט די מעגליכקייט גענוג צו דאנקען דעם  
באשעפער. אבער ווען מען דאנקט ברבים מיט נאך 
אידען דעמאלטס קען מען יא ווייל דעמאלטס ווערט  

ֵהן ֵהם יֹודּו ִויָבְרכּו   מיין איינס. וועגען דעם שטייט 
 .א לשון רבים ִויַׁשְּבחּו ִויָפֲארּו

 


