
 

 

 

הצלחה לזכות ל  
 אברהם יהודה בן חנה חי 

רפו"ש לזכות ל  
 נתנאל שי בן דבורה

 

 

610  לפ"ק גליון בפ" תש ה ותצ  פרשת  

י  ה ֶאת־ְּבנֵ ה ְּתַצּוֶ ְוַאָּת אין פרשת תצוה שטייט,  
ֹור  ית ַלָּמא ָּכִת ִית זָ ֶמן זַ י ֶׁש ּו ֵאֶל ל ְוִיְקחִיְׂשָרֵא 
נֵ ְלַהֲע יד׃  ת  ָּתמִֽ רבה,  ר  מדרש  אין  שטייט 

שלכם  לאורה  צריך  שאני  לא  הקב"ה  אמר 
לכם   שהארתי  כדרך  לפני  שתאירו  אלא 

האש, בעמוד  באשעפער   במדבר  דער  אז 
ישט אז ער דארף צוקומען צו אונזער  זאגט נ

באשעפער  דער  ווי  אזוי  נאר  ליכטיגקייט, 
האט באלאכטן פאר די אידן אין מדבר מיט  
מיר   באשעפער  דער  בעט  האש,  עמוד  די 
זאלן אנצינדן די ליכט. פון דעם זעען מיר, ווי 
א איד דארף אייביג דאנקען דעם באשעפער 
פאר אלע חסדים וואס דער באשעפער טוט 

 מיט אים, נאר אלץ הכרת הטוב.

 

אלעס איז פון אונזער גרויסער 
 טאטע 

 
 

סכום  גרויסע  א  פארלוירן  וואך  די  האב  איך 
געלט. א יאר צוריק, אויב דאס וואלט פאסירט, 
איך   פארלוירן.  אינגאנצן  געווען  איך  וואלט 
טאן.   צו  אהין  זיך  ווי  געוואוסט  נישט  וואלט 
דעם   דאנקען  אנגעהויבן  האב  איך  זינט  אבער 

טוט  גר ער  וואס  אלעס  פאר  באשעפער  ויס'ן 
פאר מיר, ווייל פון דעם אויבערשטן קומט דאך  
דאנקען   אנגעהויבן  גלייך  איך  האב  גוטס,  נאר 
ווייטער   קען  איך  ב"ה,  און  באשעפער  דעם 
אויב   טייערער,  "באשעפער  לעבן.  אין  אנגיין 
אויף   זיך  איך  פארלאז  מיר,  פאר  גוט  איז  דאס 

אז עס איז נאר געלט און    דיר און איך דאנק דיר
דעם   דאנקען  ערגער."  עפעס  ח"ו  נישט 

 באשעפער איז די גרעסטע מתנה. 

 
 

 ָּכל ַמה ְּדָעֵביד ַרְחָמָנא ְלָטב ָעֵביד. 
 

 
 דורך געגאנגען 

 
איך האב אריינגעשיקט די נויטיגע פאפירן פאר  
די שטאטישע הלוואה, א לאנגע צייט צוריק און  
די גאנצע   וועט אדורך. איך האב  געהאפט עס 
דעם   דאנקען  אויפגעהערט  נישט  צייט 
ברבים,  דאנקען  צו  צוגעזאגט  און  באשעפער 
ווען עס וועט אי"ה אדורך. ב"ה, די וואך איז עס 

ריבער. איך דאנק דעם באשעפער פאר אלעס א
ווייל עס איז   וואס איך בין אריבער ביז אהער, 

 זיכער געווען פאר מיין טובה. 
 

ִּכי הּוא קל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלּכל ּוֵמִטיב 
 ַלּכל 

 צוריק באקומען דאס געלט 
 

איך   און  געלט  סכום  א  באצאלט  בטעות  האב  איך 
האב פרובירט צוריק צו באקומען דאס געלט. איך 
קאמפאני,   קארד  קרעדיט  די  אריינגערופן  האב 
אבער זיי האבן מיר געזאגט אז איך דארף רופן די  
וואו איך האב געשיקט דאס געלט. איך   קאמפאני, 
  האב פרובירט איינמאל צו רופן, אבער נאכ'ן רעדן 

נישט  מער  זיי  האבן  מאל,  ערשטע  דאס 
אנגעהויבן  האב  איך  טעלעפאן.  דעם  אויפגעהויבן 
דאנקען דעם באשעפער און געזאגט, "איך פארלאז  
זיך נאר אויף דיר, און דו ווייסט וואס ס'איז גוט פאר  
מיר. איך דאנק דיר פאר וויאזוי דו וועסט עס פירן." 

ט קארד  איך האב נאכאמאל אריינגערופן די קרעדי 
קאמפאני און בשעת זיי האבן מיר געלאזט ווארטן, 
האב איך געזאגט מזמור לתודה און תפילות תודה.  
זיי   זיי צוריק געקומען און  א מינוט דערויף, זענען 
זאגן מיר אז זיי וועלן מיר צוריק געבן דאס געלט. 

 איך דאנק דיר גרויסער באשעפער. 

 
 

עֹוֵזר ְוסֹוֵמ ֶאָּלא ָאָּתהֵאין ָלנּו ֶמֶל  
 
 

 בעסער ווי געטראכט 
 
 

מיין מאן האט געהאט א זייער וויכטיגע מיטינג מיט  
איינעם און ער איז געווען אביסל נערוועז. איך האב  

עס   ווען  אז  אדורך צוגעזאגט  אי"ה  וועט 
גרינגערהייט, וועל איך דאנקען ברבים. ב"ה, היינט  
אסאך   ארטבער  איז  עס  און  מיטינג  די  געווען  איז 
בעסער ווי ער האט געהאפט. איך דאנק דיר, גרויסע  

 טאטע, פאר'ן ווייזן דיינע חסדים. 

 
ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהָּׁשֵען ִּכי ִאם ַעל ָאִבינּו  

 ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
 

אידן פארציילן   30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות 

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

. וועלט גוטע    

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

 
 

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

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 610  גליון ק" לפ  בפ"תשתצוה   פרשת   
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 א גוט ווארט אויף די וואך 


