
 

20  פ לפ"ק גליון"תשבמדבר   פרשת  

 די בעסטע מעדיצין איז דאנקען 
 
איך בין אויפגעשטאנען שבת אינדערפרי  
מיט שטארקע ווייטאג און איך האב געהאט  
שוועריקייטן צו אטעמען, מיין קאפ האט  
זיך געדרייט און מיין ריקן האט מיר זייער  
שארטק וויי געטוהן. איך האב מיך זייער  

האב גלייך  שטארק דערשראקען. אבער איך  
אנגעהויבען דאנקען דעם גרויסען 
באשעפער פאר אלעמאל וואס איך האב 
נישט געהאט קיין ווייטאגען און אלעמאל  
וואס איך אטעם גרינג און איך האב נישט 
געהאט די שכל דיך צו דאנקען. און 
צוגעזאגט אז אויב אלעס גייט אריבער און 
איך וועל זיך בעסער פילן וועל איך אי"ה  

נקען ברבים. ב"ה היינט בין איך שוין דא
אסאך בעסער און עס ווערט נאר בעסער. 
יישר כח הייליגער באשעפער פארן ווייזען 
דיינע ניסים און ליבשאפט צו מיר אפילו 
מיר געדענקען נישט אלעמאל צו דאנקען 

 .דערמאנסטו אונז
 ִּכי קל רֹוֵפא ֶנֱאָמן ָאָּתה ּוְרפּוָאְת ֱאֶמת 

 

 אנגעהויבען צו ארבעטן 
 

איך האב ביי די ארבעט זייער א וויכטיגע 
איך ניץ זייער אסאך און עס מאשין וואס 

האט אויפגעהערט צו ארבעטן זינט די 
וויירוס האט זיך אנגעהויבען. איך האב  
פראבירט צו טון וואס איך האב געקענט עס 
צו מאכען ארבעטען אבער עס האט נישט 
געארבעט. היינט צופרי בין איך  
אויפגעשטאנען און געזאגט, די 
איינציגסטער וואס קען דאס מאכען  

רבעטען איז די באשעפער. איך וועל א
דאנקען ברבים אויב עס הייבט אן צו  
ארבעטען. ב"ה איך האב נאכאמאל 
פראבירט און עס האט אנגעהויבען צו 

 .ארבעטן
 

 ֵאין ָלנּו ֶמֶל עֹוֵזר ְוסֹוֵמ ֶאָּלא ָאָּתה 

באשעפער טיילט פרנסה  דער  
 
איך בין א טרעוועל אגענט און יעצט מיט די 
שווערע צייטען וואס מען גייט דורך איז 
נישט דא קיין ביזנעס. די וואך דאנערשטאג 
האב איך מיך געזעהן מיט א ליידיגע באנק 
אקאונט און איך האב געדארפט איינקויפען 

די  פאר שבת. האב איך געזאגט דריי מאל 
תפילות תודה און געדאנקט דעם באשעפער 
אז איך האב געהאט פרנסה ביז יעצט. און  
איך פארלאז זיך אויף דיר אז איך וועל האבען 
געלט. פרייטאג צופרי קוק איך אריין און מיין  
באנק אקאונט און איך קען נישט גלייבען  
וואס איך זעה איך האב אריין באקומען געלט  

רן וואס איך האב בכלל פון מיין טעקס ריטו 
נישט געטראכט אז עס וועט יעצט 
אריינקומען. ווען מען דאנקט זיך באשעפער  

 .ווייזט דער באשעפער זיינע וואונדער
 

 ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶד ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון
 

 תפילת תודה 
 

 להצלחה בכל ענינים

 ב"ה הייליגער באשעפער, מלך מלכי המלכים הקב"ה, הערשער פון די וועלט, רבונו של עולם א דאנק!!!
 צענדליגער טויזנטער מָאל ווָאס דו הָא סט מיר געהָאלפן,א דאנק אויף די פילע 

 מיר אינטערגעשטיצט, מיר געראטעוועט, מיר דערפרייט, מיר אויסגעהיילט, מיר ָא פגעהיטן, מיר געמוטיגט.
 צו דאווענען.א דאנק אז דו ביזט שטענדיג מיט מיר, א דאנק אז דו שענקסט מיר כח צו טוהן מצוות, כח צו טוהן מעשים טובים, כח 

 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!

 
ָאס איך הָאב נישט. א דאנק צו דיר, וואס אמָאל איז מיר אויך שווער. א דאנק אז עס איז מיר אמָאל אויך אביסל טרויעריג, ווייל אלעס און איך דאנק דיר, מלך מלכי המלכים, אויך אויף דָאס וו 

יר איז דָאס בעסטע פאר מיר, און עס איז ט פון דאיז דאך פאר מיין טובה, כאטש נישט שטענדיג קען איך זעהן אז דָאס איז פאר מיין גוט'ס ... טיף אין הארצן ווייס איך אז אלץ ווָאס קומ
 באשאפן געווָארן בלויז פאר מיר, מיט א פונקטליכע און פולשטענדיגע השגחה פרטית, וואס נָאר דער מלך מלכי המלכים קען טוהן .

 
ינט זיך אין פינסטערניש, קען מען ָאּפשעצן דָאס לעכטיגקייט. א דאנק אויפן א דאנק אז אמָאל איז מיר שווער, ווייל נָאר אזוי קען איך ָאּפשאצן דאס גוטס. בלויז נָאכדעם וואס מען געפ

 וואונדערבארן לעבן וואס דו הָאסט מיר געשענקט!
 יינע תפילות.צו שטענדיג צו מא דאנק אויף יעדע קלייניקייט וואס איך פארמאג , ווייל אלעס הָאסט דו מיר געגעבן, און נישט קיין אנדערע. א דאנק וואס דו הערסט זיך 

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.

 יינמָאל נישט פון מיר.איך בין עפר ואפר און דו ביזט די גאנצע וועלט , איך בעט דיר, דערווייטער זיך ק 

אידן פארציילן   30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות 

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

 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 20 גליון ק"לפ פ"תש במדבר פרשת   

ו"שרפלת כולז  
הזירה עלשן למה בש  
יטלגחי וד בן דדכי רמ  

 


