
 

 

 

 לזכות לרפו"ש

בן הילד מאיר יעקב 
 גיטל לאה

 

47 לפ"ק גליון  פ"אתש  תק ח פרשת  

אידן פארציילן   30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות 

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

. גוטע וועלט   

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

 
 

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

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 47 גליון ק "לפ  פ"אתש  תקח  פרשת   
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 א גוט ווארט אויף די וואך 

ַח  ֹזֵב עס שטייט אין תהילים קאפיטל נ'  
כַ ּתֹוָד  יְֽ ְוָׂש ְּבָד ה  ֶּד ְנִני  ַא ם   ְּביֵ ְרֶא ֶר ַׁשע ּנּו 

פלא יועץ זאגט דער הייליגער    ֱאקים.
א    זי"ע, פירט  באשעפער  דער  אז 

מענטש   דער  אזוי  ווי  לויט  מענטש 
פירט זיך. אויב דער מענטש זוכט צו  
זעהן דאס גוטס פונעם באשעפער און 

ד גיבט  דאן  אים,  ער דאנקט 
גוטס,   נאך  מענטש  פאר'ן  באשעפער 
צו  וואס  אויף  נאך  האבן  זאל  ער  אז 

 דאנקען. 

 

 ב"ה, א שידוך געטוהן 
 
 

.  מזל  מיט  געווארן  חתן   א  איז  קינד  מיין    ב"ה,
 איך .  שידוך  פיינעם  א   ,באשעפער  דער  געלויבט

  שיר   ווי,  סגולות   פיל   געטוהן  לאנג  שוין  האב 
, לעצטנס.  וכדו  שמשון  זרע  געלערנט,  השירים

סן  גרוי דעם דאנקען אנגעהויבן אבער איך  האב
באשעפער און זיך אונטערגענומען צו דאנקען  
אסאך  נישט  חתן.  א  ווערט  ער  ווען  ברבים, 
מען  געווארן.  ב"ה  שידוך  די  איז  שפעטער, 
דאנקען   צו  געדענקן  און  שטארקן  זיך  דארף 

 דעם באשעפער אויף אלעם.

 
 
ַהּטֹוב, ִּכי א ָכלּו ַרֲחֶמי, ַהְּמַרֵחם, ִּכי  

 א ַתּמּו ֲחָסֶדי
 
 

 קומען דעם פערמיט בא
 
 

איך האב זייער געוואלט גיין קיין ארץ ישראל, 
פאר מיין מאמע'ס יארצייט און נישט געקענט  
זיך   האב  איך  פערמיט.  קיין  באקומען 
דעם   דאנקען  אנגעהויבן  און  געשטארקט 
ברבים   דאנקען  צו  צוגעזאגט  און  באשעפער 
ווען איך באקום דעם פערמיט. ב"ה, היינט האב  

וויל דאנקען איך באקו  מען דעם פערמיט. איך 
און  יעצט  העלפן  פאר'ן  באשעפער  דעם 
נאכאמאל,   דאנקען  אי"ה  וועל  איך  אלעמאל. 
ווען איך קום אן קיין א"י און אלעס גייט אדורך  

 בשלום. 

 
 

 ֵאין ָלנּו ֶמֶל עֹוֵזר ְוסֹוֵמ ֶאָּלא ָאָּתה
 

דער באשעפער היט אונז יעדע 
 מינוט 

 
 

האט   עס  און  אפסטעיט  פון  געקומען  בין  איך 
זייער   גליטשן  אנגעהויבן  האב  איך  גערעגנט. 
שטארק און די קאר האט זיך געווארפן, געפערליך. 
איך בין געווען מיט נאך צוויי מענטשן אין די קאר  
פאר.   גייט  וואס עס  געוואוסט  נישט  איך האב  און 

הא טרעילער  אפשר  א  אדער  קאר  אנדערע  אן  ט 
זיך   קאר האט  מיין  ב"ה,  מיר...  אין  אריינגעקראכט 
געקענט עפענען   ב"ה, איך האב  און  אפגעשטעלט 
געקענט   האט  יעדער  און  קאר  די  פון  טיר  דעם 
צו   שפיטאל  אין  אריין  זענען  מיר  ארויסקומען. 
זיכער מאכן אז אלעס איז גוט. ב"ה, איך בין אהיים  

שנע  אין  זייער  איז  יעדער  און  שפיטאל  פון  ל 
ארדענונג, חוץ קליינע קריצן. איך וויל דאנקען דעם 
ווייטער   אויף  דאנקען  און  נס  די  אויף  באשעפער 

 פאר'ן שטענדיג היטן און העלפן מיט א יעדע זאך.

 
 

ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִּפיִקים ְלהֹודֹות ְל 
 

 דער אויוון ארבעט, ב"ה 
 
 

אויף שבת און די טייג און    איך האב געבאקן חלות
זיך  האט  אויוון  די  אבער  גרייט,  געווען  איז  אלעס 
נישט אנגעצינדן. אנשטאט ווערן אנגעצויגן אדער  
דעם  דאנקען  אנגעהויבן  איך  האב  נערוועז, 
יא   האט  עס  וואס  אלעמאל  פאר  באשעפער 
איך   ברבים.  דאנקען  צו  צוגעזאגט  און  געארבעט 

עס און  נאכאמאל  פרובירט  אנגעהויבן    האב  האט 
ארבעטן געהעריג. איך דאנק דיר, באשעפער פאר'ן  

 ווייזן דיינע חסדים. 

 
 ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו

 


