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611 לפ"ק גליון  ב פ" תשאחרי   פרשת  

דער הייליגער תפארת שלמה זי"ע שרייבט: 
ִּפְתחּו ִלי ַׁשֲעֵרי ֶצֶדק   עס שטייט אין תהילים

ק אֹוֶדה  ָבם  צו .  הָאבֹא  כדי  אז  ער,  זאגט 
איד  א  דארף  הימל,  פון  טויערן  די  עפענען 
קודם דאנקען דעם באשעפער און דערנאך  
צום  שטייט  דעריבער,  בעטן.  מען  קען 

און דערנאך קען א מענטש  האודה ק ערשט
דאס זעלבע שטייט .  אנא ד' הושיעה נא זאגן

אדם   יסדר  לעולם  ר"ה,  מסכת  גמרא  אין 
שבחו של השי"ת ואח"כ יתפלל. צוליב דעם,  
פסוקי   געווען  מסדר  כנה"ג  אנשי  די  האבן 
דעם   אויף דאנקען  באשטייט  וואס  דזמרה, 
בעטן   איד  א  קען  דערנאך  און  באשעפער 

 .פאר זיינע צרכים

 קיינער איז נישט געשעדיגט געווארן 
 
 

גאנצע   די  מיט  געפארן  איך  בין  חוה"מ,  יעצט 
משפחה. אן אנדערע קאר האט זיך איינגעדרייט  
די לעצטע מינוט און איך האב זיך נישט געקענט  
איבערגעדרייט   זיך  האט  קאר  מיין  אפשטעלן. 
אפאר מאל און גוט צוקראכט געווארן, אבער ב"ה, 
חסדי השם, קיינער איז נישט געשעדיגט געווארן  

יע דער  און  געלויבט  געזונט.  ארויס  איז  דער 
 גרויסער באשעפער וואס היט אונז אייביג.

 
 
ַהּטֹוב, ִּכי א ָכלּו ַרֲחֶמי, ַהְּמַרֵחם, ִּכי א  

 ַתּמּו ֲחָסֶדיך
 
 
 

 גלייך אדורך געלאזט 
 
 

אין   אנקומענ'דיג  און  געפלויגן  זענען  מיר 
זיין   אז  געזעהן  מאן  מיין  האט  עירפארט 
נישט   האבן  מיר  אפגעלאפן.  איז  פאספארט 
געוואוסט אויב מען וועט קענען פארן. אנשטאט  
דעם   דאנקען  אנגעהויבן  מיר  האבן  זארגן,  צו 
גרויס'ן באשעפער, ווייל ער קען אלעס טון. ווען  

ין די רייע האט דער מענטש  ער איז אנגעקומען א
אנגערופן   זיך  און  פאספארט  אויפ'ן  געקוקט 
נייע פאספארט" און ער  מאכן א  צו  צייט  "ס'איז 
האט אים אדורך געלאזט גלייך. איך האב נישט די  
גרויס'ן   דעם  דאנקען  צו  וואס  מיט  ווערטער 

 באשעפער פאר זיינע חסדים. 

 
 

ַעל ָאִבינּו  ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהָּׁשֵען ִּכי ִאם
 ֶׁשַּבָּׁשַמִים

 געטראפן דאס געלט
 

ערב יו"ט, האב איך באקומען א גרויסע סומע געלט  
פון איינעם און איך בין געווען זייער פארנומען. מוצאי  
געדענקן  געקענט  נישט  איך  האב  טעג,  ערשטע  די 
געווארן  בין  איך  געלט.  דאס  געלייגט  האב  איך  וואו 

ווייל באזארגט,  נישט    זייער  צוויי  געהאט  האב  איך 
איך   און  אינדערהיים  מיר  ביי  ארבעטער'ס  אידישע 
האב אנגעהויבן טראכטן אפשר האבן זיי עס גענומען.  
דאנקען   אנגעהויבן  און  אראפגעזעצט  זיך  האב  איך 
דעם באשעפער פאר'ן געבן דאס געלט און פאר'ן געבן  
 דעם נסיון און געזאגט אז איך גלייב אז די עגמת נפש

איז זיכער דאס בעסטע פאר מיר, און געדאנקט פאר 
אלע גוטע זאכן וואס ער טוט מיט מיר אייביג און ער  
וועט מיר זיכער העלפן יעצט אויך. ווי אויך האב איך 
נאכ'ן דאנקען האב איך   מזמור לתודה.  געזאגט  האב 
דערמאנט  זיך  האב  איך  ב"ה,  און  געזוכט  נאכאמאל 

האב איך  און  ליגט  עס  גאנצע    וואו  דאס  געטראפן 
 געלט. 

 

ָאַמר ַרִּבי ִּבְנָיִמין ַהּכֹל ְּבֶחְזַקת סּוִמין ַעד  
 ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵמִאיר ֶאת ֵעיֵניֶהם 

ֹ 
 ווייניגער ווי מען האט געטראכט

 
און  וואך  די  אנגערופן  מיר  האט  אקאונטענט  מיין 
געזאגט אז איך וועל דארפן צושטעלן א גרויסע סומע  

ו באצאלן מיינע שטייערן. איך בין געווען באזארגט  צ 
פון וואו איך וועל קענען אויפקומען מיט דאס געלט.  
דאנקען   אנגעהויבן  און  שכל  געהאט  האב  איך  ב"ה, 
דעם באשעפער פאר אלעמאל וואס איך האב געלט  
ווען איך דארף און געזאגט, "רבוש"ע, איך פארלאז זיך  

בי  איך  ווען  דיר."  אויף  די  נאר  צו  געגאנגען  ן 
האט   ער  אז  געזאגט  מיר  ער  האט  אקאונטענט 
א   וועל קענען באצאלן  איך  וויאזוי  וועג  געטראפן א 
ווי ער האט אנפאנג געטראכט.  ווייניגער געלט  סאך 
איך דאנק דיר באשעפער פאר דיינע חסדים יעצט און  

 אויך אלעמאל. 

 
ל ִּכי הּוא קל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלּכל ּוֵמִטיב ַלּכ  

 

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 611 גליון  ק"לפ   בפ"תש פרשת אחרי    
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 א גוט ווארט אויף די וואך 


