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811 לפ"ק גליון ב" פתש  ורמא  פרשת  

דוד   זאגט  צ"ב,  קאפיטל  תהילים,  און 
י־ִהּנֵ ה ֹאְיֶב י ִהּנֵ ִּכ , המלך ע"ה י ה ֹאְיֶב י ד' ּכִֽ

זאגט דער הייליגער בעל . ּו ְתָּפְרדדּו יִ יֹאֵב 
ווען א  '. י דה ֹאְיֶב י ִהּנֵ ִּכ  שם טוב זי"ע, אז

איד גלייבט און דאנקט דעם באשעפער  
אפילו ווען ח"וו עס זעהט אויס שלעכט,  
דער   דורך  קומט  אלעס  אז  ער  גלייבט 
זיין   פאר  באשעפער,  רחמנות'דיגער 

י־ִהּנֵ , טובה. דאן . ּוְתָּפְרדדּו יִ י יֹאֵב ה ֹאְיֶב ּכִֽ
טן און מען  גייען אוועק אלע שוועריגקיי

ווי ְלָטב  , זעהט  ַרְחָמָנא  ְּדָעֵביד  ַמה  ָּכל 
אז פונעם גרויס'ן באשעפער קומט  , ָעֵביד

 .נאר גוטס

 עס איז געווארן צוריק ליכטיג
 
 

שב וואך,  די  די  אויסגעלאשן  זיך  האט  צופרי,  ת 
גלייך   האב  איך  דירה.  אונזער  ביי  לעקטער 
אייביג   פארן  באשעפער  גרויס'ן  דעם  געדאנקט 
זאכן   גוטע  אלע  פאר  אויך  און  לעקטער  האבן 
איך   האב  צייט,  שטיק  א  נאך  האבן.  מיר  וואס 
די   אויב  אז  שטוב  אין  מיר  ביי  אויסגערופן 

ו שנעל,  גאר  צוריק  קומט  איך  לעקטער  ועל 
מינוט   אפאר  ברבים.  באשעפער  דעם  דאנקען 
שפעטער איז אנגעקומען די קאמפאני טראק ביי  
די   איז  דערויף,  לאנג  נישט  און  גאס  אונזער 
לעקטער געווען צוריק. מיין גאנצע משפחה האט  

 געזעהן די כח פון דאנקען.

 
 

 ַהֵּמִאיר ָלָאֶרץ ְוַלָּדִרים ָעֶליָה ְּבַרֲחִמים
 
 

 דער באשעפער פירט די גאנצע וועלט
 
 

א   זייער  אריבער  איך  בין  טאג,  פאר  לעצטע  די 
מיר   האט  באשעפער  דער  ב"ה,  זאך.  שווערע 
גרויס'ן   דעם  צו דאנקען  די כח און שכל  געגעבן 
איז  עס  ווייל  אים  צו  דאווענען  און  באשעפער 
זיכער פאר מיין טובה און ער ווייסט וואס איז גוט  

געלו  מיר.  דאנקען  פאר  די  באשעפער,  דער  יבט 
דאנק  איך  חיזוק.  אסאך  געגעבן  מיר  האט  גרופ 
יעצט דעם באשעפער ברבים, אז די שוועריקייט  
איז אדורך און איך האב זיכער באקומען פון דעם  
 א טובה. יישר כח הייליגער באשעפער פאר'ן מיר 

געבן די כח דיר צו דאנקען און איך בעט זאלסט  
 די שטארקייט נאר צו דאנקען. מיר ווייטער געבן 

 
 

 ָלנו  ִּתֶּתן ְוֶיְׁשֲע ַחְסֶּד' ד  ַהְרֵאנּו

 דער באשעפער היט א יעדע מינוט 
 
 

איך וויל דאנקען דעם גרויס'ן באשעפער פאר א שיינע  
טוב.   האט   קינד  יעריג  צוויי  קליינע  מיין   יום 

  געשעהן  איז עס  און  ליכט די אין עפעס אריינגעלייגט
איז  פייע   א הילף,  אייבערשטנ'ס  מיט'ן  ב"ה,  אבער  ר. 

איז   עס  און  אפגעברענט  געווארן  טישטוך  די  נאר 
גרויסער   דער  נאר  ערנסט.  געשעהן  גארנישט 
פון  סעקונדע  יעדע  אפהיטן  אונז  קען  באשעפער 
ווייזט דער באשעפער זיינע   לעבן. ווען מען דאנקט, 
דעם   יעצט  דאנק  איך  און  גוטס.  זיין  און  חסדים 

עפער אויף די חסדים און שמחות וואס מיר וועלן  באש
 זעהן בקרוב.

 
 

ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתי ְוטֹובֹוֶתי ֶׁשְּבָכל ֵעת, ֶעֶרב 
 ָוֹבֶקר ְוָצֳהָרִים 

 
 איינגעשלאפן רואיג

 
 

און   גרופ  דאנקען  די  אויף  מעשיות  די  שוין  ליין  איך 
מען זעהט ווי אידן ווערן געהאלפן יעדן טאג. איך האב 

נאכט  געה  יעדע  ממש  האט  וואס  קינד  קליין  א  אט 
איינגעשלאפן  איז  און  ביינאכט  שפעט  ביז  געוויינט 
זייער שפעט. איך און מיין בני בית, האבן אפגעמאכט  
צו דאנקען דעם באשעפער פאר די שוועריגקייט און  
און   נאכט  יענע  פון  ברבים.  דאנקען  צו  צוגעזאגט 

איינגעשלא ב"ה  קינד  דאס  איז  אן ווייטער  גרינג,  פן 
וויינען. אפאר חדשים דערויף, האט דאס קינד צוריק  
אנגעהויבן וויינען און מיר האבן זיך דערמאנט אז מען  

  צו  צוגעזאגט האבן  מיר   האט נישט געדאנקט ברבים.
 ווייטער   גייט  קינד  דאס  ה" ב  און  ברבים  דאנקען
  ן ' גרויס  דעם  דאנקען  פון  כח  די  איז  דאס.  רואיג  שלאפן

 . באשעפער

 
 

ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִּפיִקים ְלהֹודֹות ְל 
 

אידן פארציילן   30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות 

פרטיות און השגחה   
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  
. אויבערשטן ברבים און מאכן גרויס זיין נאמען, וועט איר געהאלפן ווערן און דורכדעם וואס אידן דאנקען דעם   

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 811 גליון ק" לפ  בפ"תש  ורמאפרשת    
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 א גוט ווארט אויף די וואך 



חשובע קינדער דאנקען דעם גרויסן באשעפער איז א מורא'דיגע זאך וואס ברענגט ישועות 
און מאכט א מענטש זאל זיין צוגעבינדען צום באשעפער.

דא האסטו א אויסגעשטעלטע ליסט לויטן טאג פון די וואך 
פאר די גאנצע משפחה פראבירט'ס אלע צו שרייבן כאטש צוויי זאכן יעדן טאג 

אויף וואס די דאנקסט דעם גרויסן באשעפער. 
tyhkidsprogram@gmail.com ביי די ענדע פון די וואך שיק אריין די צעטל אויסגעפילט צו 347-338-8089 אדער צו

און די וועסט אריין גיין און א גורל אויף א שיינע מתנה.
מאך זיכער צו שרייבן דיין ערשטע און לעצטע נאמען און אדרעס און טעלעפאן נומער.

א יעדען טאג דאנקען ליסט
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דאנקען דעם באשעפער פארמעסט
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