
 

 

 

הצלחהלזכות ל  

 שלמה יואל בן רבקה חי 
 בלימה בת פאה רבקה 

 

45 לפ"ק גליון פ"אתש אב 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 45 גליון ק"לפ פ"אתש אב פרשת   
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 א גוט ווארט אויף די וואך 

בנך    און  שטייט  עס באזני  תספר  ולמען  פסוק 
זאגט די הייליגע נועם אלימלך זי"ע אז ווען דער  
נס   א  מאכט  רחמנות  גרויס  זיין  מיט  באשעפער 

אידן,   פונעם   רחמים  נתעורר  ווערט  פאר 
  דאנקט   מען   ווען  און ,  אייביג   פאר   באשעפער 

שפעטער.    וועט  דערויף  איהם אויך  העלפן  עס 
דאס מיינט אז ווען א איד דארף א ישועה און ער 
דערמאנט א נס וואס דער באשעפער האט שוין  
ישועה  א  נאכאמאל  עס  ברענגט   .געטון, 

געדענק. ווען די דאנקסט דעם באשעפער ברבים 
השפעות   אראפ  ברענגט  עס  וואס  דעם  אויסער 

ברענג  דיר,  פאר  פאר  השפעות  אויך  עס  ט 
 .אנדערע אידען

 

 געטראפן א קאסטומער 
 

פאר    ריעל עסטעיטמיין מאן ארבעט און  
און   יאר  לעצטע  נאכנישט  די  האט  ער 

איין   קיין  ער    סעיל.געמאכט  איז  היינט 
אריין אין בית המדרש דאווענען און נאכן 
טאג   דעם  אנגעהויבן  ער  האט  דאווענען 
אלע   פאר  באשעפער  דעם  דאנקען  מיטן 
נאכדעם   גלייך  לעבן.  זיין  אין  זאכן  גוטע 

און פרעגט    אינגערמאןקומט צו אים צו א  
געקע  אים  וואלט  ער  אויב  העלפן  אים  נט 

א   קויפן  העלפן  און  דירה  זיין  פארקויפן 
פונעם   ער  פרעגט  "די  אינגערמאןנייע.   ,

קענסט מיך?" זאגט ער, " יא, און דו ביזט די  
ריכטיגע מענטש וועמען איך זיך." ב"ה, ער  
צו   איינס  סעיל'ס.  צוויי  מאכן  אי"ה  גייט 
צו   צוויי  און  דירה  יעצטיגע  די  פארקויפן 

די העלפט נייע.    קויפן  דאנקט,  מען  ווען 

 .דער באשעפער חוץ לדרך הטבע 
 

ִּכי הּוא קל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלּכל ּוֵמִטיב  
 ַלּכל

 
 געלויבט דעם באשעפער 

 
איך האב לעצטנס געווארט צו באקומען א  
געוואלט   זייער  האב  איך  וואס  קאר,  נייע 
יעצט   ב"ה  שווער.  געגאנגען  איז  עס  און 
האב   איך  און  באקומען  עס  איך  האב 
ברבים.  דאנקען  צו   געטראכט 

  אז   טראכטן  אנגעהויבן   איך   האב  דערנאך  
  דאנקען   צו  נארישקייט  א  אפשר  איז  עס

געליינט א   טאג, האב איך   יענע.  דעם  אויף
געדאנקט   האט  וואס  איינער  פון  מעשה 

פון   ארויסגיין    עקסידענט   אן פארן 

" געטראכט  איך  האב .  אומגעשעדיגט   דארף , 
  שיינע   מיין  אויף   דאנקען  נישט   דען  איך 

  ו" ח  איך   זאל  פארוואס?  קאר  באקוועמע
  דאנקען   לאמיך ?  שוועריגקייטן  אויף   ווארטן

 ".אקוםב   איך  וואס גוטס  די פאר

 
ד' ִיְׁשָמר ֵצאְת ּובֹוֶא ֵמַעָּתה ְוַעד  

 עֹוָלם 
 

  ב"ה איך פיל שוין אסאך בעסער
 

פאריגע וואך האב איך זייער נישט גוט געפילט  
און עס איז געווען זייער שווער אנצוגיין. איך  
וויל יעצט דאנקען דעם באשעפער ברבים אז  
פאר   אויך  ווי  בעסער,  אסאך  שוין  פיל  איך 

אלע  אלעמאל   פאר  און  געזונט  בין  איך  וואס 
 .חסדים וואס ער טוט מיט מיר יעדן טאג

 

ַעל ָּכל ַהֶחֶסד ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ִעָּמִדי  
 ַוֲאֶׁשר ַאָּתה ָעִתיד ַלֲעׂשֹות ִעִּמי 

 
 ט די פיס איז ב"ה געזונ

 
וויל דאנקען דעם באשעפער ברבים. איך א יך 

האב מיר געפערליך צוקלאפט מיין פיס ביי די  
ארבעט און איך האב מורא געהאט אז עס איז  
צום   גיין  געדארפט  האב  איך  צובראכן. 

האב  איך  און  אויב    דאקטער  געוואוסט  נישט 
האב   איך  אינשורענס.  מיין  נעמען  וועט  ער 
באשעפער   דעם  געדאנקט  גלייך 

אלעס   און ווען  ברבים  דאנקען  צו  צוגעזאגט 
צובראכן   נישט  איז  פיס  די  ב"ה,  כשורה.  גייט 
מיין   גענומען  האט  דאקטער  די  און 
בעסטע   די  באשעפער,  כח  יישר  אינשורענס. 

 .דאקטער אין די וועלט
 ִּכי קל רֹוֵפא ֶנֱאָמן

      
    

 
 

 


