
 

 

32  פ לפ"ק גליון"תש ךתלועבהפרשת   

 נישט געברויכט קיין אפאראציע
 
מיין קינד איז געווען אנגעוויזען אויף א  
אפאראציע און יעצט מיט די וויירוס איז עס  
אפגעשטופט געווארען. איך בין יעצט  
געגאנגען פאר א אינטערזוכונג צו זעהן 
אויב מען קען מאכען די אפאראציע די וואך.  
ווארטענדיג האב איך געזאגט די תפילות 

ה די תודה און געדאנקט דעם באשעפער. ב"
פראבלעם איז אוועק אן מאכען די 
אפאראציע. די דאקטאר האט עס נישט 
געקענט גלייבען. יעצט האב איך געזעהן 
וואס דאנקען העלפט און אויך אז דער  
אויבערשטער פירט זיין וועלט און ער האט 
געברענגט א וויירוס צו אפשפארען אן  

 .אפאראציע
 

ָאְת ִּכי קל רֹוֵפא ֶנֱאָמן ָאָּתה ּוְרפּו
 ֱאֶמת

 געמאכט די דעפאסיט און צייט
 

איך בין געלאפען צו די באנק ווייל איך האב 
אזייגער צו מאכן א  1געדארפט דארט זיין פאר 

 געדארפט  וויכטיג  זייער האב  איך   דיפאזיט,
 געהאט האב  איך  .באנק און געלט די האבען

סאך טרעפיק אויפן וועג אין למעשה בין איך א
. איך האב געוויסט אז 1מינוט נאך    5אנגעקומען  

בדרך הטבע איז נישט דא קיין מציאות אז איך 
זאל עפעס קענען ערלעדיגען ווען די באנק איז 
פארשפארט. ווארטענדיג דארט האב איך 
געזאגט די תפילות תודה און געדאנקט דעם 

אגט צו דאנקען ברבים. באשעפער און צוגעז
גלייך נאכדעם איז געקומען איינער און געפענט 
די דרויסענדיגע טיר אזוי בין איך שוין געווען 
אביסעל נענטער. אבער די באנק ארבעטער 
האט מיר געזאגט אוועק צו גיין ווייל עס איז 
שוין פארשפארט. האב איך געבעטן אויב איך 

ט נאכדעם קען רעדן צו א מענידזשער. א מינו
איז אנגעקומען א מענעדזשער און מיר 
געהייסען אריין שטופען די טשעק דורך די טיר 
און ער האט געמאכט די דעפאזיט. איך בין 
זיכער אז די גאנצע זאך איז געשעהן נאר וועגען 

ווייל בדרך הטבע וואלט דאס נישט  דאנקען
 .געקענט פאסירען

 ֹות ְלֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִּפיִקים ְלהֹוד

 אנגעקומען און די ריכטיגע מינוט
 
מיין אייניקעל האט באקומען א בלוטינג ביי 
זיין מוח לעצטע וואך. בדרך נס האט זיך די  
מאמע פונקט אויפגעוועקט און געהערט 
גרידער ביים קינד און שנעל געלאפען און  
פראבירט אויפצווועקען אבער ער האט 

אים גלייך  נישט רעאגירט. מען האט 
אריינגעפירט און שפיטאל און ב"ה מען האט 
אים געראטעוועט און ער ווערט שוין 
בעסער מיט יעדע טאג. איך וויל אפילו נישט 
טראכטען וואס עס וואלט געקענט געשעהן  
אויב די מאמע וואלט זיך נישט 
אויפגעוועקט. מען זעהט ממש ווי דער 

 .באשעפער הוט אויף אונז יעדע סקונדע
 

ר  ֹוֵמ ן ׁש א ִייָׁש נּום ְוה ֽא־יָ ִהּנֵ 
ל  ִיְׂשָראֵֽ

 תפילת תודה 
 
 וועלט, רבונו של עולם א דאנק!!! ב"ה הייליגער באשעפער, מלך מלכי המלכים הקב"ה, הערשער פון די 

 א דאנק אויף די פילע צענדליגער טויזנטער מָאל ווָאס דו הָא סט מיר געהָאלפן, 
 מיר אינטערגעשטיצט, מיר געראטעוועט, מיר דערפרייט, מיר אויסגעהיילט, מיר ָא פגעהיטן, מיר געמוטיגט. 

 מיר כח צו טוהן מצוות, כח צו טוהן מעשים טובים, כח צו דאווענען. א דאנק אז דו ביזט שטענדיג מיט מיר, א דאנק אז דו שענקסט 
 והסט מיט מיר יעדער מינוט.א דאנק פאר יעדער מָאל וואס דו הָאסט מיר געהָאלפן און איך הָאב נישט געוואוסט צו זָאגן א דאנק. א דאנק אויף אלע חסדים ווָאס דו ט

 א דאנק פאר יעדן ָאטעם וואס איך ָא טעם! 
 

איז מיר אמָאל אויך אביסל טרויעריג, ווייל אלעס   איך דאנק דיר, מלך מלכי המלכים, אויך אויף דָאס ווָאס איך הָאב נישט. א דאנק צו דיר, וואס אמָאל איז מיר אויך שווער. א דאנק אז עס און
. טיף אין הארצן ווייס איך אז אלץ ווָאס קומט פון דיר איז דָאס בעסטע פאר מיר, און עס איז  איז דאך פאר מיין טובה, כאטש נישט שטענדיג קען איך זעהן אז דָאס איז פאר מיין גוט'ס ..

 באשאפן געווָארן בלויז פאר מיר, מיט א פונקטליכע און פולשטענדיגע השגחה פרטית, וואס נָאר דער מלך מלכי המלכים קען טוהן .
 

איך ָאּפשאצן דאס גוטס. בלויז נָאכדעם וואס מען געפינט זיך אין פינסטערניש, קען מען ָאּפשעצן דָאס לעכטיגקייט. א דאנק אויפן א דאנק אז אמָאל איז מיר שווער, ווייל נָאר אזוי קען 
 וואונדערבארן לעבן וואס דו הָאסט מיר געשענקט! 

 אנדערע. א דאנק וואס דו הערסט זיך צו שטענדיג צו מיינע תפילות. א דאנק אויף יעדע קלייניקייט וואס איך פארמאג , ווייל אלעס הָאסט דו מיר געגעבן, און נישט קיין
צו דאנקן דיר, הָאב איך זיך בלויז  באשעפער, איך בעט מחילה פון טיפעניש פון מיין הארץ אויב איך האב נישט אלעמָאל געשעצט דאס ווָאס דו הָאסט מיר געשענקט און אנשטָאט  

 באקלָאגט. 
 זט די גאנצע וועלט , איך בעט דיר, דערווייטער זיך קיינמָאל נישט פון מיר.איך בין עפר ואפר און דו בי

אידן פארציילן  30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות

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

 ארופציגיין אויף די גרופס 
4070-941-347טעקסט: \רופט  

 
 

גליון  דעם  פארשפרייטען אין זכות  די  האבן קענט איר  
ווערן.  געהאלפען איר קענט נאמען  זיין  גרויס מאכן אין ברבים  אויבערשטען דעם  דאנקען אידן וואס דעם  דורך אין  

4070-941-347: רופט 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 23 גליון ק"לפ  פ"תש ךתלועהב פרשת   

זיווגלזכות ל  
יעקב שלום בן 

 לאה ליבא

 

 מזל טוב 
החתן יונתן בנימין בן 

 ריזל קריינטשא 
וכלה אסתר בת חנה  

 מחלה
 

 


