
 

 

 

 לזכות לרפו"ש

בן הילד מאיר יעקב 
 גיטל לאה

 

67  לפ"ק גליון פ"אתש חס נפ 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 76 גליון ק" לפ פ"אתש  סח נפ פרשת   
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 א גוט ווארט אויף די וואך 

דעם  דאנקען  שטענדיג  דארף  איד  א 
ווי  שוועריגקייטן.  אויף  אפילו  אויבערשטן, 

קי" קאפיטל  תהלים,  אין  שטייט   ,טעס 
ָא ֲחֽצֹות־ַל  ְלהֹודְיָלה  ָל קּום  ַע ֹות    ִמְׁשְּפֵט י  ל 

 ראשית חכמה זאגט אז  דער הייליגער  .  ִצְדקֶֽ
שוועריגקייטן  אז  טראכט  מענטש  א  אויב 
פונקט   אז  געדענקן  ער  זאל  דין  פון  קומט 
באשעפער'ס  פונעם  קומט  עס  פארקערט. 
שטייט   עס  ווי  חסד.  און  רחמנות  פון  מידה 

ֶר  ּון ד' ֶא ּום ְוַחּנַרח,  אין תהלים, קאפיטל ק"ג
ֶסדַאַּפ  ְוַרב־חָֽ א.  ִים  איז  באשעפער   דער 

רחמנות'דיגער, ער פארלענגערט זיין צארן  
 .און טוט פיל חסד

 די אפעראציע איז אדורך בשלום 
 
 

און   פיס  די  צובראכן  זיך  האט  טאכטער  מיין 
געווען אין געפערליכע יסורים. איך בין געווען  
ספעציעלע   א  צו  שבת,  ערב  וועג,  אויפ'ן 
דאקטער פאר אן אפעראציע און עס איז געווען  
אנגעהויבן   האב  איך  טרעפיק.  שווערע  א 
און   נאכאמאל  באשעפער  דעם  דאנקען 

דאנקען צו  צוגעזאגט  און  ברבים,    נאכאמאל 
אויב אלעס גייט אדורך און איך קום אן אין צייט  

ב"ה, דאקטער.    די   האט  נאכדעם   גלייך   צום 
 ה " ב  איז  אפעראציע   די.  נאכגעלאזט  טרעפיק 
  צוריק  אנגעקומען  בין  איך  און  בשלום  אריבער

  באשעפער ,  דיר  דאנק   איך.  שבת  פאר  אהיים
 . העלפן  און  תפילות  מיינע צוהערן אייביג  ן' פאר

 
ּתֹוִליֵכנּו ְלָׁשלֹום, ְוַתְדִריֵכנּו ְלָׁשלֹום, ֶׁש 

 ְוַתְחִזיֵרִני ְלָׁשלֹום 
 

דאנקען אפילו מען זעהט נישט 
 די גוטס

 
דאנקען   נאר  דארף  מען  אז  מיינט  מענטש  א 
א   באקומען  האב  איך  גוט.  גייט  אלעס  ווען 
הלוואה  אן  באקומען  צו  אויף  באשטעטיגונג 

נאך   א  10פאר  אבער  דאלער  האב  טויזנט  יך 
איך   געלעגנהייט.  די  פארלוירן  טעות  א  צוליב 
עס   ווען  באשעפער  דעם  דאנקען  אי"ה  וועל 
זייט איך בין אויף   ווערן. ב"ה,  גייט פארראכטן 
צו  אנגעהויבן  איך  האב  גרופ,  דאנקען  די 
זיך   אדער  בייזערן  צו  זיך  אנשטאט  דאנקען 

גלייבט מען  ווייל  דער   אפרעדן,  וואס  אז 
איז טוט  נאר לטובה, אפילו    באשעפער  זיכער 

 מען זעהט עס נישט אייביג. 
 

ָרֵאל ַהְּכֵׁשִרים ְּבָכל ַמה  ֲאָבל ִיֹשְ
 ֶּׁשעֹוֵבר ֲעֵליֶהם ְמִביִנים ֶׁשַהֹּכל ְלטֹוָבה 

 געטראפן דאס שליסל 
 
 
האבן  מיר  ווען  און  געפארן  אוועק  זענען  מיר 
געוואלט אהיים גיין האב איך געזעהן אז איך האב  
נישט  האב  איך  קאר.  מיין  פון  שליסל  די  נישט 
געוואוסט וואס צו טון און חברים איז נישט דא און  
יענע געגנט, אבער איך האב זיך גלייך בארואיגט אז  

כער דאס עס קומט פונעם באשעפער און עס איז זי
דאנקען   אנגעהויבן  האב  איך  אונז.  פאר  בעסטע 
צו דאנקען ברבים.  דעם באשעפער און צוגעזאגט 
נישט קיין סאך שפעטער, האב איך ב"ה געטראפן  
די   פאר  באשעפער  דעם  דאנק  איך  שליסל.  דאס 
מיין   זיכער געווען פאר  ווייל דאס איז  נפש,  עגמת 

האב עס טובה און איך דאנק דיר, באשעפער אז איך  
 געטראפן. 

 

ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתי ְוטֹובֹוֶתי ֶׁשְּבָכל ֵעת,  
 ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהָרִים 

 
 

 ב"ה, פארמיטן א פייער
 
 

מיין אויוון איז געווען אפן און בטעות איז א האנטוך  
איך   און  געקומען  אהיים  בין  איך  אריינגעפאלן. 
  שפיר א שמעק פון פייער. איך לויף אריין אין קאך

ב"ה, איך האב   די האנטוך ברענט.  ווי  און איך זעה 
עס גלייך אויסגעלאשן. איך דאנק דעם באשעפער  
מינוט  ריכטיגע  די  געקומען אין  אז איך בין אהיים 
און מיטן באשעפער'ס הילף פארמיטן א פייער, ח"ו.  
דאנק   איך  וואס  זכות  דעם  אין  אז  זיכער  בין  איך 

גע  איך  בין  באשעפער,  דעם  ראטעוועט  שטענדיג 
 געווארן. 

 
 

ַעל־יַ  ְּל ד' ִצ ד' ֹׁשְמֶר  ד ְיִמינֶֽ  
 


