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101  לפ"ק גליון בפ" תשויקרא  פרשת  

ספר   זיין  אין  הקדוש,  של"ה  הייליגער  דער 
יֹודּו ַלד   שני לוחות הברית, זאגט אויפן פסוק 

ם ָאדָֽ ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  די פסוק הייבט .  ַחְסּדֹו 
א לשון יחיד און ענדיגט זיך   ַחְסּדֹו זיך אן מיט

וואס איז א לשון רבים. זאגט ,  ְוִנְפְלאֹוָתיו מיט
מענטש  א  ווען  אז  הקדוש,  של"ה  דער 
די   אויף  באשעפער  גרויסן  דעם  דאנקט 

דאן באקומט,  ער  וואס  ְוִנְפְלאֹוָתיו   חסדים 
ם ָאדָֽ אויף ,  ִלְבֵני  ישועות  און  חסדים  קומט 

דאנקסט   דו  ווען  געדענק,  אויך.  אנדערע 
ווערסט  דו  נאר  נישט  באשעפער,  דעם 
אידן  אנדערע  העלפסט  דו  נאר  געהאלפן, 

 .אויך

 

 שידוך  א פיינער
 
 

קינד   מיין  פאר  שידוכים  א  אין  געטון  האב  איך 
שוין א שטיק צייט. איך האב געהאט צוויי וואס 
צו טון, אבער עס האט   זייער געצויגן  מיר  האבן 
דעם   געדאנקט  האב  איך  גערוקט.  נישט  זיך 
גוט   איז  וואס  דאך  ווייסט  ער  ווייל  באשעפער, 

צוגעזאגט איך  האב  וואך,  די  קינד.  מיין  צו    פאר 
דאנקען ברבים אויב איך טוה א שידוך מיט מיין  
קינד. אפאר טאג דערויף, האט מען אנגעטראגן א  

ווי   ווייניגער  און  שידוך  עס   3נייע  איז  טאג 
ווי  נאך בעסער  די שידוך איז  געווארן. נאכמער, 
געוואלט.   שטארק  אזוי  האב  איך  וואס  אלע 
 רבוש"ע, פון דיר דאנקען קומט נאר ארויס גוטס.

 יישר כח באשעפער פאר'ן ווייזן דיינע חסדים. 
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 אלעס איז דאך פון אים 
 
 

איך בין יעצט געפארן אויף אויסלאנד און יעצט,  
געהאט   איך  האב  רעגולאציעס,  אלע  די  מיט 
דער  פון  זאך  יעדע  ממש  פראבלעמען.  אסאך 

א  שוועריגקייטן. נסיעה  מיט  אנגעקומען  יז 
מענטש,   אויס  געווארן  ממש  איך  וואלט  אמאל, 
אבער זינט איך האב זיך צוגעוואוינט צו דאנקען  
וואס   אלעס  אז  גלייבן  און  באשעפער  דעם 
פאסירט פאר מיר איז געפירט דורך אים, בין איך 
געווען אזוי רואיג. איך האב געוואוסט אז ער טוט  

 איך זעה עס נישט אייביג.  נאר גוטס, אפילו

 
 

ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהָּׁשֵען ִּכי ִאם ַעל ָאִבינּו  
 ֶׁשַּבָּׁשַמִים 

 בעסער ווי איך האב געטראכט
 
 

איך האב געהאט זייער א וויכטיגע אפוינטמענט, וואס 
בין   איך  גיין.  צו  נערוועז  זייער  געווען  בין  איך 
אנגעצויגן, אבער   זייער  געפילט  און  אויפגעשטאנען 
איך האב גלייך אנגעהויבן צו דאנקען דעם באשעפער  
צו   צוגעזאגט  און  מיר  העלפט  ער  וואס  אלעס  פאר 

גייט  אריבער גרינג. ב"ה,   דאנקען ברבים אויב אלעס 
האב   איך  ב"ה,  בארואיגט.  געווארן  גלייך  בין  איך 
געטראפן פארקינג גלייך פארנט פון דעם דאקטער'ס 
די אפוינטמענט   אפיס און געלויבט דער באשעפער, 
פארגעשטעלט.  זיך  האב  איך  ווי  בעסער  אדורך  איז 

 יישר כח הייליגער באשעפער פאר דיינע חסדים.

 
 

 ַמְסִּפיִקים ְלהֹודֹות ְל ֵאין ֲאַנְחנּו
 

 אינגאנצן פריי 
 
 

איך האב געהאט אן ערנסטע טיקעט, וואס איך האב  
געהאלטן אין איין אפשטיפן דעם דאטום. צו וועמען  
איך האב גערעדט דערוועגן, האט געזאגט עס איז דא  

זיך ארויסצודרייען. שאנסן  שוואכע    האב   איך   זייער 
ן דעם באשעפער און  דאנקע  איין  אין  געהאלטן  אבער

וואך, האב איך שוין   די  נאר אויף אים.  זיך פארלאזט 
געמוזט גיין אין געריכט און די גאנצע צייט, האב איך  
נישט   באשעפער.  דעם  דאנקען  אויפגעהערט  נישט 
דער   האט  פארוואס,  זיין  מסבר  צו  אן  גלייבן,  צום 
שופט אפגעווארפן די גאנצע טיקעט. איך בין ארויס  

דאס    אינגאנצן קען  באשעפער  דער  נאר  פריי. 
 באווייזן. 
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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 101 גליון  ק"לפ  בפ" תש ויקרא  פרשת   
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 א גוט ווארט אויף די וואך 


