
 

22 פ לפ"ק גליון"תש נשאפרשת   

 באקומען די געלט שנעל
 
יישר כח הייליגער באשעפער. איך האב  
אריין געגעבען די אינפארמעישאן צו  
באקומען געלט פאר מיינע ארבערטערס  
פון די שטאט, איך בין אדורך אסאך  

ן, איין טאג שטיין איך אויף אין טשוועריקיי
איך דאנק דעם אויבערשטען פאר אלעס  
וואס איך האב אין צוגעזאגט צו דאנקען  
ברבים אויב די אפליקאציע ווערט 
אפפראווד. איך קום אן אין ארבעט, אין 

  די  ה"ב אז   מיינע ארבערטערס זאגן מיר
. געווארען  אפפראווד  יעצט  איז  אפליקאציע

דעם באשעפער ברבים פאר   איך   דאנק  יעצט
 .זיינע חסדים

 
ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִּפיִקים ְלהֹודֹות ְל 

 

 געהאלפען געווארען אויפן פלאץ
 

איך האב געווארט אפאר טאג אויף א געלט  
ן אין מיין באנק. טרענספער זאל ארייגעקומ

ן מיט איך האב זיך נישט געקענט פארבינד
וואס צו  קיינעם, איך האב נישט געוויסט

טון. האב איך צוגעזאגט אז אויב די געלט 
קומט אריין היינט וועל איך אי"ה דאנקען  
ברבים. גלייך נאכדעם האב איך גערעדט צו  
איינעם פין די באנק און ער האט מיר 
געזאגט אז די געלט וועט אריין קומען דעם 
אנדערן טאג. און ב"ה עס איז די קומענדיגע  

ן. נישט צום  טאג טאקע אריינגעקומע
 .גלייבען ווי שנעל דאנקען העלפט

 
ִּכי ְל טֹוב ְלהֹודֹות. ּוְלִׁשְמ ָּנֶאה 

 ְלַזֵּמר
 

 געטראפען א געז סטעישאן
 
איך בין געפארען אפסטעיט און איך האב  
באמערקט אז איך בין כמעט ליידיג פון געז  
און עס איז נישט געווען קיין געז סטעישאן 

. איך האב גלייך געדאנקט  מינוט  25פאר נאך  
דעם באשעפער און צוגעזאגט צו דאנקען 
ברבים אויב איך קום אן צו א געז סטעישאן  

ן פון געז. גלייך נאכדעם האט זיך  אן אויסלויפ
געטוישט און געוויזען א געז   GPS די

סטעישאן איין מייל אוועק און ב"ה איך האב  
 .ן מיין געז טאנקעספיעט אנצופול

 
ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהָּׁשֵען ִּכי ִאם ַעל  

 ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים
 

 תפילת תודה 
 

 הייליגער באשעפער, מלך מלכי המלכים הקב"ה, הערשער פון די וועלט, רבונו של עולם א דאנק!!! ב"ה 
 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. 
 א דאנק אז דו ביזט שטענדיג מיט מיר, א דאנק אז דו שענקסט מיר כח צו טוהן מצוות, כח צו טוהן מעשים טובים, כח צו דאווענען. 

 מיר יעדער מינוט.והסט מיט 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! 

 
ז עס איז מיר אמָאל אויך אביסל טרויעריג, ווייל אלעס  און 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 א

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

 
ען 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 געפינט זיך אין פינסטערניש, ק

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

דיר, הָאב איך זיך בלויז  צו דאנקן באשעפער, איך בעט מחילה פון טיפעניש פון מיין הארץ אויב איך האב נישט אלעמָאל געשעצט דאס ווָאס דו הָאסט מיר געשענקט און אנשטָאט  
 באקלָאגט. 

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

פארציילןאידן   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 22 גליון ק"לפ פ"תשנשא  פרשת   

גיווזלזכות ל  
אביה לאלום בן לקב שיע  

 


