
 

 

 

 

35  לפ"ק גליון פ"אתש וארא  פרשת  

אידן פארציילן   30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות 

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

. 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 35 גליון ק"לפ פ"אתש וארא פרשת   
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זיווג לזכות ל   

 יוסף בן אלטא פערל
 
 
 
 
 

וואך א גוט ווארט אויף די    

י־ַחְסְּד ד' ָעֵלינּו  ס'איז דא א פסוק אין תהילים יְ  הִֽ
 אז   "שפתי צדיקים "טייטשט דער  ַּכֲאֶׁשר ִיַחְלנּו לָֽ

אפילו היינטיגע צייטען זעהט מען נישט די  
התגלות פונעם באשעפער אזוי ווי אמאל אלעס  

י־  באהאלטען. זאגט דער פסוקאיז ליידער  ְיהִֽ
די חסדים פונעם באשעפער זאל  . ַחְסְּד ד' ָעֵלינּו

קומען אויף אונז אפילו אונזערע מעשים זענען  
ַּכֲאֶׁשר   נישט אייביג אזוי גוט. פארוואס ווייל

 ווייל מיר האפען און בעטען און דאנקען   ִיַחְלנּו לָֽ
אייביג די גוטס וואס דו  דיך אפילו מיר זעהן נישט  

טוסט מיט אונז יעדע מינוט און יעדע סעקונדע.  
אין זכות פון דאנקען דעם באשעפער אן א  
אויפהער איז מען זוכה צו באקומען חסדים  

 .פונעם באשעפער אן א אויפהער

 זיך געשפארט די געלט 
 

אי   איך האב געהאט פראבלעמען מיט מיין
אריינגערופן און געווארט איך האב   .זי פעס

אויפן טעלעפאן. זיי האבן געזאגט אז זיי  
  קנס   וועלן נישט קענען אראפנעמען די

.  ןבאצאלע   מוזן   דאס   וועל   איך   און   $700  פון
  באשעפער דעם געדאנקט גלייך האב איך
  איך אויב ברבים  דאנקען  צו  צוגעזאגט  און 

  באמת בין איך וואס ן באצאלע נאר דארף
.  קנס צוגעקומענע  די  נישט און , שילדיג

צוריקגערופן   נאכאמאל איך  האב נאכדעם 
און נאך אפאר מינוט האבן זיי מסכים  
געווען אראפצונעמען אלעס. איך וועל נאר  

וואס איך האב   $54די  ן באצאלע דארפן 
 .גענוצט. יישר כח גרויסער באשעפער

 
ַסְּפרּו ַבּגֹוִים ֶאת ְּכבֹודֹו ְּבָכל 

 ָהַעִּמים ִנְפְלֹאָתיו
 
 

נישט געדארפט קיין 
 אפעראציע 

 
אפאר חדשים צוריק האב איך געהאט  
זייער א שטארקע אינפעקשן און די  
דאקטער האט געזאגט אז איך וועל דארפן  

  האט מען  האבן אן אפעראציע.
  חדשים צוויי פאר דאטום א באשטעטיגט

  דעם געדאנקט גלייך האב איך. ארום
  דאנקען  צו  צוגעזאגט און באשעפער

  די   מאכן   דארפן   נישט  וועל  איך  אויב,  ברבים
אפעראציע. צום טאג, בין איך אריין צום  

באקוקט און   עס האט ער   דאקטער.

 .אוועק  ןאינגאנצ געזאגט אז די אינפעקשן איז  
 

 ִּכי קל רֹוֵפא ֶנֱאָמן ָאָּתה ּוְרפּוָאְת
 ֱאֶמת 

 
 פאספארט באקומען די 

 
איך האב געמאכט א נייע פאספארט און  
געווארט עס זאל אנקומען. פאריגע וואך האט  

אז עס איז פארלוירן אין די פאסט.    ן געוויזעעס  
איך האב גלייך געדאנקט דעם באשעפער און  
צוגעזאגט צו דאנקען ברבים ווען עס קומט אן  
אין צייט. די וואך קוק איך און איך זעה אז עס  

ווארן דעליווערט און ב"ה איך האב עס  איז גע
שוין אויפגעפיקט. איך האב צוגעזאגט צו געבן  

יישר כח   .טענק יו השם גרופ פאר די $18

 .באשעפער פארן מיר העלפן אייביג
 

ַרּבֹות ַמֲחָׁשבֹות ְּבֶלב־ִאיׁש ַוֲעַצת ד' 
 ִהיא ָתֽקּום

 
 מען טרעפט פארקינג

 
איך האב מיך געמאכט א געוואוינהייט אז  
אויפן וועג אהיים פון די ארבעט, דאנק איך  
דעם באשעפער פאר אלעמאל ווען איך האב  

גלייך א פארקינג און איך בעט אז   ןגעטראפע
  דאנק , דערנאך  איך זאל אויך יעצט טרעפן.

  די . פארקינג א טרעף איך ווען נאכאמאל איך
  איך פלאג דאנקען צו פארגעס  איך וואס טעג

  באשעפער  דער. פארקינג א  טרעף  איך ביז  זיך
אר געדענקען  נ  דארף  מען גוטער אזא דאך איז

 .צו דאנקען אויף זיינע חסדים

 ִּכי ְל טֹוב ְלהֹודֹות
 

       
    

 
 

 


