
 

 

 

הצלחה לזכות ל  
 אברהם יהודה בן חנה חי 

רפו"ש לזכות ל  
 נתנאל שי בן דבורה

 

 

710  לפ"ק גליון בפ" תש כי תשא פרשת  

י  ע ִּכ ה ֽא־ָיַד ּומֶֹׁש , אין פרשת כי תשא שטייט
לכאורה, פארוואס  . ֹו ִאּֽתֹויו ְּבַדְּברֹור ָּפנָ ן עָקַר 

אונז   וואס קומט  די תורה.  אין  שטייט דאס 
הייליגער אוהב  דאס צו לערנען. זאגט דער

אז דאס קומט צו לערנען פאר  ,עישראל זי"
דער  אז  טראכסט  דו  פיל  ווי  אז  איד  יעדן 
באשעפער טוט פאר דיר, קומסטו נאך אלס 
נישט צו, צו באגרייפן דאס גוטס וואס דער  

מי טוט  ווייסט  באשעפער  דו  וואס  דיר,  ט 
אפילו נישט. אבער אונזער עבודה אויף דער  
וועלט איז צו דאנקען דעם באשעפער, וועט 
ווי  דורך דעם קומען נאך אסאך מער גוטס 

 .מיר קענען זיך פארשטעלן

 גוטע רעזולטאטן 
 

דער   געשווילאכץ.  א  עפעס  געהאט  האב  איך 
געוואלט   און  באזארגט  געווען  איז  דאקטער 
נעמען א בלוט טעסט צו זעהן וואס דאס. איז 
איך בין געווען אביסל באזארגט אבער איך האב  
זיך גלייך דערמאנט אז איך זאג דאך די תפילות  
אנגעהויבן   האב  איך  און  טאג  יעדן  תודה 

אר אייביג וואס איך דאנקען דעם באשעפער פ
בין געזונט און איך גלייב אז אלעס איז פאר מיין  
טובה. ווי אויך האב איך צוגעזאגט צו דאנקען  
די   ב"ה,  גוט.  צוריק  קומט  אלעס  ווען 

 רעזאלטאטן זענען צוריק געקומען זייער גוט. 

 
 הֹודּו ַלד' ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו 

 
טנהערבוש"ע, איך בין אין דיינע   

 
אדורך  צייט  שטיק  לעצטע  די  בין  איך 
צוריק   לאנג  צו  נישט  ביז  און  שוועריגקייטן 
יעדעס   צובראכן,  אינגאנצן  ווערן  איך  פלעג 
שוועריגקייטן.   געהאט  האב  איך  וואס  מאל 
אבער ב"ה, זינט איך האב אנגעהויבן צו זאגן די 
תפילות תודה און זיך צוגעוואוינט צו דאנקען  

יף אלעם, האב איך באקומען  דעם באשעפער או
א רואיגקייט, ווייל איך ווייס אז אפילו עס איז  
שווער איז עס פונעם גרויס'ן באשעפער וואס  
וויל נאר טון גוטס פאר מיר, אפילו נישט אייביג  
זעה איך עס. איך בין שטענדיג אין זיינע ליבע  

 הענט. 

 
ּו ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהָּׁשֵען ִּכי ִאם ַעל ָאִבינ

 ֶׁשַּבָּׁשַמִים
 

 זיך ממש געטוישט 
 

איך האב געהאט מיט איינע פון מיינע קינדער  
זייער א שווערע צייט אין חדר. דער מלמד האט  

געווען  בין  איך  און  קינד  צום  פארשטאנען  נישט 
געוואוסט   נישט  ממש  האב  איך  פארלוירן.  זייער 
זיך   איך  האב  צוריק,  חודש  א  טון.  צו  וואס 

טאג  פארגענומען   יעדן  תודה  תפילות  די  זאגן  צו 
צוזאמען מיט די אנדערע טויזנטער אידן, וואס זאגן  
דאנקען דעם  צו  איך אנגעהויבן  ווי אויך האב  עס. 
אויף   אפילו  זאך,  יעדע  אויף  באשעפער 

טאג,   40קלייניגקייטן. איך האלט יעצט שוין איבער  
וואס איך טו דאס און איך קען נישט גענוג דאנקען  

רויס'ן באשעפער ווי זאכן האבן זיך געטוישט.  דעם ג
דער מלמד האט אנגעהויבן צו באמת זיך פארשטיין  
נייע   א  ממש  איז  קינד  דאס  און  קינד  מיין  מיט 
דאס   קען  ער  שטייגט.  ער  ווי  זעהט  מען  מענטש. 
לערנען אסאך בעסער, ב"ה. עס איז ממש א שאד צו  

געהא  קען  מען  ווען  שוועריגקייטן,  גיין  לפן  אדורך 
 ווערן דורך דאנקען דעם באשעפער.

 
 א ֲעָזבּונּו ֲחָסֶדיְו .ַעד ֵהָּנה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמי 

 
 געטראפן הילף

 
איך  האב  דאנערשטאג,  וואך  פארגאנגענע  די 
פאר שבת און   געהאט אסאך ארבעט אינדערהיים 
איך האב געברויכט ארויסגיין איינקויפן זאכן פאר  

ווי אזוי איך  די קינדער. איך האב   געוואוסט  נישט 
וועל אנקומען מיט די ארבעט פאר שבת. איך האב  
גוי'טע.   גוטע  א  טרעפן  קען  איך  וואו  געטראכט 
אנגעהויבן   איך  האב  זארגן,  זיך  אנהייבן  אנשטאט 
ער   וואס  אלעמאל  פאר  באשעפער  דעם  דאנקען 
שעה   האלבע  א  גוי'טע.  גוטע  א  צו  מיר  שיקט 

ש א  אן  מיר  רופט  וואך  שפעטער,  די  איז  זי  אז  כן 
אוועקגעפארן און זי וויל נישט פארלירן איר גוי'טע,  
אויב איך וואלט איר אפשר געקענט נוצן. איך האב  
אויסגעשריגן, "יישר כח הייליגער באשעפער פאר'ן  
צוהערן מיין געבעט." ב"ה, איך בין אנגעקומען צום  

 שבת מיט אזא מין רואיגקייט. 
 

 ָלנו  ִּתֶּתן ְוֶיְׁשֲע ַחְסֶּד' ד  ַהְרֵאנּו
 

אידן פארציילן   30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות 

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

. 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  פרשת כי תשא תשפ" ב לפ "ק  גליון 107 
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 א גוט ווארט אויף די וואך 


