
 

 

 

 לזכות לרפו"ש

בן הילד מאיר יעקב 
 גיטל לאה

 

87 לפ"ק גליון  פ"אתש  דברים 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 78 גליון  ק" לפ פ"אתש  דברים פרשת   
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 א גוט ווארט אויף די וואך 

ס"ג קאפיטל  תהילים  אין  שטייט  ִּכי־טֹוב   עס 
ְיַׁשְּבֽחּוְנ ְׂשָפַתי  ֵמַחִּיים   דער  .  ַחְסְּד זאגט 

זי"ע, אז א איד דארף   הייליגער תפארת שלמה 
דאנקען דעם באשעפער פאר דעם אליין, אז ער  
אין   טאטן  גרויסן  דעם  לויבן  און  דאנקען  קען 
דאס   איז  דאנקען  פון  חסד  די  ווייל  הימל, 
גרעסטע חסד וואס א מענטש באקומט אין זיין  

  טֹוב־ד' ַלּכֹל  ,לעבן. ווי עס שטייט אויך אין פסוק
ַעל־ּכ  יוְׇוַרֲחָמיו  איז  ,  ל־ַמֲעׂשָֽ באשעפער  דער  אז 
אז גוט  ּכ  ,אזוי  ד'   ׇיֹודּואלע  ,  ל־ַמֲעֶׂשי מיר  אז 

ביי   מען  זאגט  זעלבע  דאס  לויבן.  אים  קענען 
ָהקל, ָאב ָהַרֲחָמן, ַהְמֻהָּלל  ,  ברוך שאמר יעדן טאג

ַעּמֹו  בעל  ,  ְּבֶפה  אזא  איז  באשעפער  דער  אז 
ער   אז  צו  הרחמים,  אים  זכי'  די  אונז  גיבט 

 .דאנקען

 מיין קינד איז אין קעמפ 
 

ביים   שוועריגקייטן  גרויסע  געהאט  האב  איך 
שוין   האט  עס  קעמפ.  אין  זון  מיין  לייגן  אריין 

אויסגעזעהן בלייבן    כמעט  וועט  ער  ווי 
האב   ביינאכט,  זומער.  דעם  פאר  אינדערהיים 
איך געטראפן א חבר און אים פארציילט. זאגט 
דו האסט   וואס  זאך  איינציגסטע  די   " מיר,  ער 
דעם  דאנקען  איז  פרובירט,  נאכנישט 
באשעפער פאר ביז אהער און זאג צו אז אויב 

וועסט    24ביז   די  אז  ישועה  א  זעהסטו  שעה 
צום  דאנקע ן ברבים אויף זיינע חסדים." נישט 

פונקטליך   זיך   24גלייבן,  האבן  דערויף,  שעה 
מיין   ב"ה,  בעסערונג.  צו  ריקן  אנגעהויבן  זאכן 
ומצלחת.   טובה  בשעה  קעמפ,  אין  איז  זון 

 דאנקען איז דאס בעסטע עצה. 
 

ַעל ָּכל ַהֶחֶסד ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ִעָּמִדי 
 ת ִעִּמיַוֲאֶׁשר ַאָּתה ָעִתיד ַלֲעׂשֹו

 
 

 ב"ה, עס ארבעט 
 

מיין  האט  וועטער,  הייסע  די  אינמיטן  היינט, 
איך  ארבעטן.  אויפגעהערט  קאנדישאן  עיר 
האב געריפן איינעם און ער האט מיר געזאגט  

עפעס, וואס קאסט    אז מען וועט דארפן טוישן
. איך האב געזאגט תפילות תודה צוויי  $5,000

מאל און צוגעזאגט צו דאנקען ברבים אויב עס  
מינוט   אפאר  נאך  ארבעטן.  אן  צוריק  הייבט 
פרובירן, האט זיך עס צוריק אנגעצינדן און עס 
ארבעט געהעריג. וואס זאל איך אייך זאגן, דער  

פארריכטער.   גרעסטע  די  איז  די באשעפער 
מיר   אז  איז,  בעט  ער  וואס  זאך  איינציגסטע 
קיין   נישט  קאסט  עס  דאנקען.  איהם  זאלן 

 געלט. 

 
 ִּכי טֹוב ד' ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

 

 זיך אויסגעארבעט 
 

פאריגע וואך, האב איך צוגעזאגט צו דאנקען ברבים 
געהאט   האב  איך  ערשטנס,  זאכן.  צוויי  אויף 
שטארקע פיס ווייטאג און ממש נישט געקענט גיין 
דעם   דאנקען  אנגעהויבן  האב  איך  פיס.  די  אויף 
באשעפער פאר ביז יעצט און צוגעזאגט צו דאנקען  
ב"ה   איך  האב  טאג,  קומענדיגע  דאס  ברבים. 

אינגאנצן  געט מיר  האט  וואס  דאקטער,  א  ראפן 
צוריק   קען ב"ה  ווייטאג. איך  גענומען דאס  אוועק 
גיין אויף די פיס. צווייטנס, איין טאג דערויף, האב  
א  ביי  אפוינטמענט  אן  האבן  געדארפט  איך 
זייער שווער צוצוקומען. ב"ה,   וואס איז  דאקטער, 
אויפ'ן  גרינג.  אפוינטמענט  אן  באקומען  האב    איך 

נישט אנקומען   וועל  איך  אז  געזען  איך  וועג, האב 
אין צייט און אויב מען קומט אן שפעט דארט, קען  
מען פארלירן די אפוינטמענט, האב איך געדאנקט  
בין   איך  וואס  טראצדעם  ב"ה,  באשעפער.  דעם 
יעצט   אנגענומען.  מיר  זיי  האבן  שפעט,  געקומען 

און    וויל איך דאנקען דעם גרויסן באשעפער ברבים
 מקיים זיין מיין צוזאג. 

 
 ִּכי קל ֶּמֶלך רֹוֵפא ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאָּתה

 
 געהאלפן געווארן מיט פרנסה 

 

אין מיין פרנסה,   איך האב א געוויסע שוועריגקייט
מיט וואס איך פלאג זיך שוין אפאר חדשים און איך  
איך  האב  וואך,  די  געבן.  עצה  קיין  נישט  זיך  קען 
געהערט דעם שמועס פון ר' ארי בערקאוויטש, אז 
נאר   זאל  ח"ו אפרעדן,  זיך  מענטש, אנשטאט  דער 
זיך   טוישן  זאכן  ווי  און  באשעפער  דעם  דאנקען 

האב   איך  דאנקען.  צו דורך  מיר,  ביי  אפגעמאכט 
לתודה  מזמור  געזאגט  האב  איך  דאנקען.  אנהייבן 
נאכ'ן  שעה  א  באשעפער.  דעם  געדאנקט  און 
געווארן.  פארראכטן  פראבלעם  דער  איז  דאנקען, 
עס האט זיך געשפירט ווי דער באשעפער האט נאר  
וועט   וואס  זאך  איין  דאנקען.  מיין  אויף  געווארט 

נ איז  מיר  מיט  בלייבן  אויפהערן    ישטאי"ה  צו 
 דאנקען אויף א יעדע זאך. 

 

 ִּכי הּוא קל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלּכל ּוֵמִטיב ַלּכל 
 


