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711  לפ"ק גליון בפ" תש קדושים פרשת  

שטייט,   קדושים  פרשת  ִתְזְּבחְוִכ אין  זֶ י  ַבח  ּו 
ְרֹצְנֶכ ְׁשָלִמ  הּו.ים לד' לִֽ דוד המלך ע"ה    ם ִּתְזָּבחֻֽ

ם ָאָל ר ּגְ י ד' ֲאֶׁש אְמרּו ְּגאּוֵל ֹיזאגט אין תהילים,  
ר. יפות    ִמַּיד־צָֽ פנים  הייליגער  דער  זאגט 

ְּגאּולֵ  אז  די  זי"ע,  אויף  ארויף  גייט  ד'  י 
באשעפער,   מענטשן דעם  דאנקען  וואס 

אפילו עס האט גארנישט פאסירט מיט דעם 
ִּכי־טֹהדאלעם   לד'  ִּכ ּו  ְלעֹוָל וב  ַחְסּֽדֹו, י  ם 

דאנקען זיי שטענדיג. דאס איז נאך א סאך  
עס   ווען  נאר  דאנקען  וואס  די  ווי  העכער 
דעם   דארף דאנקען  איד  א  ניסים.  געשעהן 

טוט   מינוט  יעדע  ווייל  דער  באשעפער, 
זעהט   מען  אפילו  חסדים,  נאר  באשעפער 

 .נישט אייביג

 געהאלפן געווארן 
 

די   דורכגאנג  שווערע  זייער  א  אריבער  בין  איך 
איך האב ארויסגעקוקט    18לעצטע   און  חדשים 

אויף א ישועה. אנשטאט ווערן באזארגט האב איך 
גרויסן   דעם  דאנקען  אויפגעהערט  נישט 
באשעפער וואס, וויל נאר מיין טובה און נאר ער 
ווייסט וואס איז גוט פאר מיר. ב"ה, די ערב יו"ט  
פסח, בין איך געהאלפן געווארן חוץ לדרך הטבע.  
דאנק איך דיר, באשעפער, ברבים צו מפרסים זיין  
דיינע חסדים. איך ווארט אויף נאך א ישועה און  
איך דאנק דעם באשעפער ברבים יעצט ווייל איך  

געהאל וועל  איך  אז  שלימה  באמונה  פן  גלייב 
דאנקען  נאכאמאל  אי"ה  וועל  איך  בקרוב.  ווערן 
דיר   דאנק  איך  קומט.  ישועה  די  ווען  ברבים, 

 .באשעפער אז איך בין אין דיינע הענט

 
ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהָּׁשֵען ִּכי ִאם ַעל ָאִבינּו 

 ֶׁשַּבָּׁשַמִים
 
 

 שנעלער ווי געטראכט 
 

הויבן א נייע ביזנעס און איך האב  איך האב אנגע
איך   זאכן.  צוויי  פאר  עפראווד  ווערן  געברויכט 
האב   איך  ווייל  באשעפער,  דעם  געדאנקט  האב 
געגלייבט אז ער וועט העלפן. דער מענטש וואס 
האט עס ערלעדיגט האט געזאגט אז פון ווען מען 
גיבט אריין די פאפירן, ביז עס גייט אדורך, נעמט  

ם. דאס מאכט די גאנצע זאך זייער  חדשי  9בערך  
דאס  פאר  באצאלט  שוין  האב  איך  ווייל  שווער, 

ווערן אן  און  שאדן    פלאץ  איך  וואלט  עפראווד, 
די חדשים. איך האב אנגעהויבן דאנקען   געהאט 
נישט  טון.  קען אלעס  ווייל ער  דעם באשעפער, 

'סטן טאג איז עס אדורך, חוץ  31צום גלייבן, צום  
איך בין זיכער עס איז געווען  לדרך הטבע ממש.  

 .נאר דורך דאנקען דעם גרויס'ן באשעפער

 
ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִּפיִקים ְלהֹודֹות ְל 

 ווייל דער באשעפער ווייסט וואס איז גוט 
 

דאס וואס די גמרא זאגט, אז א שידוך איז צוגעגליכן  
צו קריאת ים סוף, ווייסט מען נישט ביז מען טוט אין  

איך בין געווען זייער נאנט צו א שידוך טון    שידוכים.
מיט א טאכטער און פלוצלונג האט די אנדערע זייט  
זיך אפגעזאגט. איך בין געווען זייער צובראכן און איך 
די   פאר  שידוך  א  נאך  הערן  געוואלט  נישט  האב 
די   פירט  באשעפער  דער  אבער  חודש.  קומענ'דיגע 

אנגעטר מען  האט  שפעטער,  וואך  א  א  וועלט  אגן 
פרישע שידוך און איך האב נישט געוואוסט וואס צו  
האט   ער  און  רבי  מיין  פרעגן  געגאנגען  בין  איך  טון. 
וויל  געזאגט אז מען זאל טון די צווייטע שידוך. איך 
יעצט דאנקען דעם גרויס'ן באשעפער פאר די שידוך, 
די   ביי  ווי  מער  סאך  א  באקומען  האבן  מיר  ווייל 

הא מען  וואס  זיך  ערשטע  האב  איך  אנגעטראגן.  ט 
ח"ו   זיך  אנשטאט  דאנקען  דארף  איך  אז  געלערנט 
אפרעדן. דער באשעפער ווייסט וואס איז באמת גוט  

 .פאר אונז

 
 ָּכל ַמה ְּדָעֵביד ַרְחָמָנא ְלָטב ָעֵביד 

ֹ 
 דאס גאנצע געלט 

 
פאר'ן   מארגעדש  מיין  באצאלן  געברויכט  האב  איך 

פון וואו איך וועל   חודש, אבער איך האב נישט געזען
האבן דאס געלט. אנשטאט ווערן באזארגט, האב איך  
מיר   שיקט  וואס  באשעפער  גרויס'ן  דעם  געדאנקט 
צום   שטענדיג דאס געלט. געלויבט דער באשעפער, 
מיר   האט  באצאלן,  געדארפט  האב  איך  וואס  טאג 
איינער וואס איך האב אפילו נישט געדענקט אז ער  

ט ממש די סכום וואס איך קומט מיר געלט געברענג 
פארן  באשעפער  הייליגער  כח  יישר  געברויכט.  האב 

 .ווייזן דיינע חסדים

 
 ִּכי ְל טֹוב ְלהֹודֹות. ּוְלִׁשְמ ָּנֶאה ְלַזֵּמר 

 

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 711 גליון ק" לפ  בפ"תש  קדושיםפרשת    
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 א גוט ווארט אויף די וואך 


