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810  לפ"ק גליון ב פ" תש  ויקהל  פרשת  

מֶֹׁש ַוַּיְקֵה  ת־ּכ ל  אֶֽ  אֶמרַוֹּי  לִיְׂשָרֵא   יְּבנֵ   תל־ֲעַד ׇה 
 םאֹתָֽ   תַלֲעֹׂש'  ד   הֲאֶׁשר־ִצּוָ   יםַהְּדָבִר   ֶּלהֵא   םֲאֵלֶה 

זאגט דער הייליגער תפארת שלמה זי"ע, אז  
איין  געווען  די אבות האבן מתקן  פון  יעדע 

חסד םאברה.  מידה פון  מידה  די   קיצח,  די 
און גבורה  פון  פון  ביעק מידה  מידה  די 

די   פון  איינע  נאך  טוט  איד  א  ווען  שמחה. 
מידות, ווערט ער מקושר צו די אבות. דאס 
דעם  דאנקט  איד  א  ווען  איז    זעלבע 

דוד המלך  באשעפער, ווערט ער מקושר צו 
פאר'ן ,  ע"ה דאנק  און  לויב  אלע  וואס 

ע"ה.   המלך  דוד  פון  דאך  קומט  באשעפער 
דאווענען ביים  שטייט  עס  ווי  ּוְבִׁשיֵרי  אזוי 

ְנַהְלָל ָּדִוד ַעְבָּד . 

 דאנקען ברענגט ניסים 
 
 

יעדעס מאל איך פאר ערגעץ זאג איך, "ישר כח  
באשעפער   כח  ישר  קאר.  די  פאר  באשעפער 
די   פאר  באשעפער  כח  ישר  דרייווער.  די  פאר 
אנקומען   זאלן  מיר  אז  העלף  א.א.וו.  הייצונג 
אויפ'ן   געפארן  מיר  זענען  היינט  בשלום." 
קאר.   אונזער  אין  מענטשן  זעקס  מיט  הייוועי 
זיך  אנגעפאנגען  קאר  די  האט  וועג,  אינמיטן 
די   ליניעס.  צוויי  איבער  מאל  אפאר  דרייען 
הייוועי איז געווען פול מיט קארן און געלויבט  
נישט   האט  קיינער  אז  באשעפער  דער 
גלייך  זענען  מיר  אונז.  אין  אריינגעקראכט 
געווען.   וואלט  גארנישט  ווי  געפארן  ווייטער 

ז סיי די מענטשן און  איך דאנק דיר באשעפער א
גענצליך   ארויס  זענען  קאר  די  סיי 
לדרך  חוץ  נס,  א  איז  דאס  אומבאשעדיגט. 

 הטבע. דאס איז דער כח פון דאנקען. 

 
 

 הֹודּו ַלד' ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו 
 

שנעל  עפראווטגעווארן   
 
 

אויף   זאכן  פארקויף  וואך עמעזאן  איך  די  און 
האב   איך  פראבלעם.  א  געהאט  איך  האב 
ווערן   צו  פאפירן  אריינשיקן  געברויכט 

איך    עפראווט. האב  שטענדיג,  ווי  אזוי 
ביז   אלעם  אויף  באשעפער  דעם  געדאנקט 
ווען   ברבים,  דאנקען  צו  צוגעזאגט  און  אהער 

ווערט   געווארן   עפראווט.עס  איז  עס  ב"ה, 
זיעפראווט   איך האב  ווי  געראכטן. שנעלער   ך 

ווייזן   פאר'ן  אין הימל  טאטע  גרויסע  כח  יישר 
 דיינע חסדים. 

 
 ְוִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ִׁשיָרה ַּכָּים 

נישט געענדיגט  זיך ממש געטוישט  
 
 

הויז   מיין  אין  ווענט  די  איבערגעפארבט  האב  איך 
אפאר וואכן צוריק. אלע ווענט זענען שוין געווען  
נישט   מען  האט  שטוב  איין  אין  אבער  פארטיג, 

אכט די דאך. איך האב געהאלטן אין איין רופן געמ 
אנגעקומען.  נישט  איז  ער  אבער  ארבייטער,  דעם 
דעם  דאנקען  אנגעהויבן  איך  האב  וואך,  פאריגע 
באשעפער פאר דעם און אויך פאר אלע גוטע זאכן 
וואס ער טוט פאר מיר און אלעס איז נאר פאר מיין  

בן  טובה. נעכטן נאכט האט אין דעם שטוב אנגעהוי 
איז  דאך  גאנצע  די  און  שכן  פונעם  וואסער  רינען 
דער   ווי  געזעהן  איך  האב  יעצט  געווארן.  חרוב 
אונזער   אין  קלייניגקייט  יעדע  פירט  באשעפער 
לעבן, ווייל אזוי קען איך פארריכטן דעם פראבלעם 

 נאך איידער איך ענדיג פארבן די דאך. 

 
 ָּכל ַמה ְּדָעֵביד ַרְחָמָנא ְלָטב ָעֵביד 

 
 ב"ה, איך לעב

 
עקסידענט   קאר  שרעקליכע  א  געווען  בין   3איך 

די   פון  ארויסגעפלויגן  בין  איך  ווי  צוריק,  חדשים 
קאר און ב"ה, געטרייע הצלה מעמבער'ס האבן מיר  
צובראכענע   מער  געהאט  האב  איך  געראטעוועט. 
ביינער ווי גאנצע, אבער איך דאנק דעם באשעפער  

ביסלעך  יעדן טאג אז איך בין געבליבן לעבן. ב"ה, צו
ווער איך בעסער און בעסער. איך זעה ממש יעדעס  
זיכער   איז  עס  בעסער.  איך  ווער  דאנק,  איך  מאל 
פאר מיין טובה, אפילו איך זעה עס נישט יעצט. איך  
זיינע   אויף  ברבים  אויבערשטן  דעם  דאנקען  וויל 
חסדים ביז יעצט און איך וועל אי"ה דאנקען דעם  

א  ווען  אינגאנצן  גרויס'ן באשעפער ברבים  ווער  יך 
 געזונט. 

 
ֶׁשּתֹוִליֵכנּו ְלָׁשלֹום, ְוַתְדִריֵכנּו ְלָׁשלֹום, 

 ְוַתְחִזיֵרִני ְלָׁשלֹום
 

אידן פארציילן   30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות 

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

. גוטע וועלט   

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  פרשת ויקהל תשפ"ב לפ" ק גליון  108 
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ווארט אויף די וואך א גוט    


