
 

 

 

 לזכות לרפו"ש

בן הילד מאיר יעקב 
 גיטל לאה 

 

56  לפ"ק גליון פ"אתש ת"מ  פרשת  

אידן פארציילן   30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות 

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

. גוטע וועלט   

פגיין אויף די גרופס יארוצו   
4070-941-347טעקסט:  \רופט  

 
 

זכות פון פארשפרייטן דעם גליון  ראיר קענט האבן דע  
. מאכן גרויס זיין נאמען, וועט איר געהאלפן ווערן און דורכדעם וואס אידן דאנקען דעם אויבערשטן ברבים און   

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 56 גליון  ק"לפ  פ"אתש  ת"מ פרשת   
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וואך א גוט ווארט אויף די    

דער הייליגער נועם אלימלך זי"ע זאגט, עס  
ְּבִריתֹו שטייט ה־ְלעֹוָלם  ִצּוָֽ ְלַעּמֹו  ָׁשַלח   ְּפדּות 

נאך  רפואה  די  שיקט  באשעפער  דער  אז 
פאר די מכה. וואס איז די רפואה? דאס איז 
די דאנקען און לויבן וואס זיינע קינדער זאגן 
עס   ווי  אזוי  רפואה,  די  איז  דאס  אים.  פאר 

ְרפּואֹות שטייט ְיׁשּועֹות ּבֹוֵרא  יַח  דורך   .ַמְצמִֽ
 דאס זאגט די פסוק  .נֹוָרא ְתִהּלֹות דעם וואס 

דאס מיינט די רפואה האט   ת ָׁשַלח ְלַעּמֹוְּפדּו
דורך געשיקט  אויבערשטער  ה־ דער  ִצּוָֽ

ְּבִריתֹו תורה  ְלעֹוָלם  זיין  מקיים  איז  מען  אז 
לויבט   מען  און  מען דאנקט  און  מצוות  און 

 .אים יעדע מינוט פונעם טאג

 גלייך געטראפן 
 

חוה"מ   קינדער  מיינע  מיט  געווען  בין  איך 
מיין   איז  רייד'ס  די  פון  איינע  אויף  און  האלטן 
האב  איך  וואסער.  אין  אריינגעפאלן  גלעזער 
פרובירט עס צו זוכן, אבער איך האב עס נישט 
געטראפן. אינמיטן, האב איך זיך דערמאנט אז  
איך האב   דעם באשעפער.  דאנקען  דארף  מען 

דע  געדאנקט  אפאר  גלייך  נאך  באשעפער.  ם 
מינוט, קומט מיין קינד צו גיין מיט די גלעזער  
אין די הענט. נישט צום גלייבן וויאזוי דאנקען  

 ברענגט ישועות. 

 
ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִּפיִקים ְלהֹודֹות ְל 

 
 

 פארלוירן מיין ארבעט 
 

באשעפער אז איך    איך וויל דאנקען דעם גרויסן
האב פארלוירן מיין ארבעט. ב"ה, זיי האבן מיר  
באקומען   האב  איך  און  יו"ט  נאך  אפגעזאגט 
וואכן.   צוויי  נאך  פאר  און  יו"ט  פאר  באצאלט 
איך דאנק דעם באשעפער ווייל ער האט זיכער  
ווייס  איך  אפילו  מיר,  פאר  בעסער  עפעס 
האב   איך  ווען  מאל,  פאריגע  נאכנישט. 

מיין ארבעט, בין איך געווען צובראכן    פארלוירן
האב  איך  זינט  אבער  מענטש.  אויס  און 
אן  באקומען  איך  האב  דאנקען,  אנגעהויבן 
דער   וואס  אלעס  אויף  בליק  אנדערע 
באשעפער טוט מיט מיר, ווייל איך ווייס אז ער  
אפאר   האב  איך  גוטס.  מיין  פאר  ארויס  קוקט 

ט צו  געלעגנהייטן פון וואו איך וואר  ארבעטס
דאנקען   אי"ה  וועל  איך  און  ענטפער  אן  הערן 
נייע   מיין  טרעף  איך  ווען  באשעפער  דעם 

 ארבעט.
 

ִּכי הּוא קל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלּכל ּוֵמִטיב 
 ַלּכל 

 באקומען אן אפיקומן 
 
 

קעמארע טייערע  א  פארלוירן  האב  אפאר  איך   ,
אסאך   זייער  געהאט  האב  איך  און  צוריק  וואכן 
געוואלט   זייער  האב  איך  וואס  דערויף,  בילדער 
האבן. ווי אויך, בילדער פון אונזער נייע בעיבי. נאך  
אפאר טאג, האב איך שוין כמעט אויפגעגעבן. איך 
האב אבער צוגעזאגט צו דאנקען ברבים אויב מען  

אכט, האב איך  טרעפט עס. מוצאי שבת, פסח ביינ
און   סדר  די  פאר  בעט  היסב  די  ארויפגעטראגן 
אינמיטן פאלט ארויס די קעמארע. איך האב גלייך  
וואס  אפיקומן  די  פאר  באשעפער  דעם  געדאנקט 

 קט.י ער האט אונז געש

 
 ויפקח אלקים את עיניה ותרא

 
 

 געזעהן די חסדים פון באשעפער
 

איך האב קיינמאל, ביז דאס יאר, נישט פארשטאנען  
 ְמָבֵר  ָּכ ֶׁשְּמָבֵר ַעל ַהּטֹוָבה  ְּכֵׁשם  וואס עס מיינט 
א   אויף  דאנקען  מענטש  א  קען  וויאזוי  ָהָרָעה.  ַעל 
זאך וואס זעהט אויס שלעכט. נאר אין די לעצטע  
נישט   זיך  משפחה האט  מיין  פון  איינער  ווען  יאר, 

און מען איז געגאנגען צום דאקטאר  גוט געשפירט  
א   נאר  איז  עס  אז  געזאגט  האט  ער  און 
מיר   האבן  דאן  א.ד.ג.  סטרעפט  פארקילעכטס, 
די   נישט  איז  עס  אז  באשעפער  דעם  געדאנקט 
גוט  נישט  זיך  האט  קינד  דאס  אפילו  וויירוס. 
ווען   ווי אויך,  געשפירט, דאך האט מען געדאנקט. 

וויירוס די  געווען  יא  איז  ווייטער  עס  מען  האט   ,
געדאנקט אז עס איז אויף א לייכטע אופן און מען  

און אריין  נישט  לאמיר    דארף  ח"ו.  שפיטאל 
אלעם,   אויף  דעם באשעפער  דאנקען  צו  געדענקן 

 וועלן מיר כסדר זעהן די גוטס. 
 

 ִּכי ְל טֹוב ְלהֹודֹות. ּוְלִׁשְמ ָּנֶאה ְלַזֵּמר
 
 

 


