
 

 

 

הצלחה לזכות ל  
 אברהם יהודה בן חנה חי 

רפו"ש לזכות ל  
 נתנאל שי בן דבורה

 

 

39  לפ"ק גליון בפ" תשא  ויצ פרשת  

שטייט   קי"ח  קאפיטל  תהילים  ִּכ א און   י  ֹוְד
ַוְּתִהי־ִל ֲעִניָת  יׁשּועָֽ ִני  לִֽ און    ה י  שטייט  אויך  און 

ַע ְיַב א ד' ּוִמן־ֹא ֻהָּלל ֶאְקָר ְמ קאפיטל י"ח   איז    י ִאָּוׁשֵֽ
מענטש   א  אז  יששכר  בני  הייליגע  די  מסביר 
אונעם   גלייבט  ער  און  מאמין  א  איז  וואס 
א ישועה   נישט בעטן פאר  אייבערשטען דארף 
דעם   לויבן  און  דאנקען  דורך  טון  עס  קען  ער 

דעם באקומט ער די ישועה.    באשעפער און דורך
פסוק   די  מיינט  ֶאְקָר ְמ דאס  ד' ֻהָּלל  מען    א  אז 

ַע ְיַב ּוִמן־ֹאדאנקט דעם באשעפער   ִאָּוׁשֵֽ ווערט    י 
צווייטע   די  מיט  איז  זעלבע  די  געהאלפן.  מען 

ֲעִניָת ֹוְד ִּכ אפסוק.   א איד דאנקט אפילו ער    ִני י 
הי  ַוְּתִהי־ִל האט שוועריגקייטן. דאן   יׁשּועָֽ ווערט    לִֽ

 מען געהאלפען.

 

 ם באשעפערגעזעהן די חסדים פונע
 
 

איך בין געווען זייער צובראכן צוליב א געוויסע  
ענין און איך האב נישט געוואוסט וויאזוי זיך אן  
עצה צו געבן. האב איך אנגעהויבן דאנקען דעם  
באשעפער פאר די שוועריגקייט, ווייל עס איז  
מיר   קען  ער  נאר  און  טובה  מיין  פאר  זיכער 

ר, האט  העלפן. ב"ה, יעצט אפאר טאג שפעטע 
וועג   ריכטיגע  די  צוגעשיקט  באשעפער  דער 
און אלעס האט זיך געשטעלט אין פלאץ. מען  
קען   נאר דער באשעפער  אז  דארף געדענקען 
און פירט אלעס פאר אונזער טובה און נאר אים  

 דאנקען. 

 
 

 
  ַעל־ד' ְיָהְב ַהְׁשֵל 

 
 

 אפגעקומען מיט שרעק 
 
 

איך וויל דאנקען דעם גרויס'ן באשעפער. מיין 
און    סקען- קעט ווייב האט געדארפט גיין פאר א  

האב   איך  זאכן.  שווערע  פארגעזאגט  האבן  זיי 
אלעס  ווייל  באשעפער,  דעם  געדאנקט  גלייך 
איז אין זיין הענט נאר פאר אונזער גוטס. ב"ה,  
פונעם   געקומען  צוריק  יעצט  זענען  מיר 

א עס  און  אן  דאקטער  נאר  עס   עמאניעיז  און 
דאנק   איך  מעדעצין.  מיט  ווערן  געהיילט  קען 
ווי  די גוטע רעזולטאטן.  דעם באשעפער פאר 
קיין   נישט  יעצט  האט  טאכטער  מיין  אויך, 
איך  און  באשעפער  דעם  דאנק  איך  ארבעט. 
גוטע   א  טרעפן  בקרוב  אי"ה  וועט  זי  אז  גלייב 

 ארבעט.

 
 

 רוֵפא חוֵלי ַעּמו ִישָרֵאל 
 

 
 צוריק אנגעהויבן צו אטעמען

 
 

איך וויל דאנקען דעם גרויס'ן באשעפער פאר זיינע  
איך  אן עסן.  אויף  זיך געשטיקט  איך האב  חסדים. 
האב ממש נישט געקענט אטעמען. מיין קינד האט  
גלייך גערופן הצלה און זי האט זיך גענומען דאנקען  
דעם באשעפער און בעטן אז אלעס זאל גוט ווערן. 

צו נארמאל, נאך  ב"ה, נאך א מינוט איז אלעס צוריק  
אפילו פאר הצלה איז אנגעקומען. איך דאנק דעם  
טאג  יעדן  יעצט,  ראטעווען.  מיר  פארן  באשעפער 

זאג   איך  ֲאִני  ווען  מֹוֶדה  ְּבִקְרִּבי  ֶׁשַהְּנָׁשָמה  ְזַמן  ָּכל 
,פארשטיי איך שוין אסאך בעסער וואס עס    ְלָפֶני
 מיינט. 

 
 

ַקָּים ֶׁשֶהֱחַזְרָּת  מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶני ֶמֶל ַחי וְ 
 ִּבי ִנְׁשָמִתי ְּבֶחְמָלה, ַרָּבה ֱאמּוָנֶת 

 
 

 ב"ה איינגעשלאפן 
 
 
געהאט  און  ביינאכט  געווען  אויף  איז  בעיבי  מיין 
נישט   ממש  האב  איך  ווייטאג,  געפערליכע 
געוואוסט וואס צו טון. האב איך אנגעהויבן דאנקען 
  דעם באשעפער פאר אלעמאל וואס ער שפירט זיך 

איינגעשלאפן.   ער  איז  שפעטער,  מינוט  פינף  גוט. 
שעה דערויף,    6איך האב אים געדארפט אויפוועקן  

 צו געבן עסן און ב"ה אן קיין ווייטאג, בכלל. 

 
 

 רֹוֵפא ָכל ָּבָׂשר ּוַמְפִליא ַלֲעׂשֹות 
 

אידן פארציילן   30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות 

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

. גוטע וועלט   

גרופס פגיין אויף די 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 39  גליון ק" לפ בפ"תש  צאוי פרשת   
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 א גוט ווארט אויף די וואך 


