
 

21 פ לפ"ק גליון"תש שבועותפרשת   

 דער באשעפער איז די בעסטע דאקטאר 
 

מיין ווייב האט אנגעהויבען נישט גוט צו פילן, זי 
האט געהאט זייער שטארקע האלז ווייטאג, 
ממש נישט געקענט שלינגען, זי האט נישט 
געקענט שלאפען. די נעקסט טאג איז זי 

דאקטאר און גענומען בלוט געגאנגען צום 
טעסט פאר וויירוס סטרעפט. די דאקטאר האט 

וייל די האלז האט ו  געגעבען מעדעצין אפילו
זייער נישט גוט אויסגעקוקט. שבת צופרי האב 
איך געדאנקט דעם באשעפער פאר אלעס גוטס 
ביז יעצט און געבעטען אויף ווייטער און 

גייט צוגעזאגט צו דאנקען ברבים ווען אלעס 
אוועק. ב"ה ביי שבת נאכמיטאג איז זי שוין 
געווען כמעט אינגאנצען צוריק צו די כוחות. 
זונטאג איז די ריזאלטאטען צוריק געקומען אז 
אלעס איז געווען נעגעטיוו ס'איז געווען 
אינגאנצען א אנדערע זאך און ב"ה זי איז 
אינגאנצען געזונט. יישר כח הייליגער 

 .פון די וועלט באשעפער די דאקטאר
 

 ִּכי קל רֹוֵפא ֶנֱאָמן ָאָּתה ּוְרפּוָאְת ֱאֶמת
 

 
 געטראפען א געז סטעישאן 

 
איך בין געווען אויפן וועג אהיים אין איך האב 
באמערקט אז מיין געז טאנק איז ממש ליידיג. 
אבער עס איז נישט געווען קיין געז סטעישאן 
נאנט צו מיר, בין איך ווייטער געפארען. נאך 
אפאר מייל בין איך אראפ פון די הייוועי און איך 

געוויסט ווי אזוי איך גיי מיך א עצה האב נישט 
געבען. גלייך איז מיר אריין און קאפ די עצה פון 
דאנקען דעם באשעפער. און איך האב געזאגט 
באשעפער אויב איך טרעפ א געז סטעישאן פאר 
איך לויף אויס פון געז וועל איך אי"ה דאנקען 
ברבים. נישט קיין גאנצע מינוט איז אדורך און 

טראפען א געז סטעישאן. יעצט בין איך האב גע
איך מקיים וואס איך האב צוגעזאגט צו דאנקען 
דעם גרויסען באשעפער ברבים פאר מיר 
איינשפארען עגמת נפש און פארן מיר העלפען 

 .יעצט און אייביג 
 

ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהָּׁשֵען ִּכי ִאם ַעל ָאִבינּו 
 ֶׁשַּבָּׁשַמִים

 

 שנעל געהאלפען געווארן 
 

איך האב געקאלט א דאקטאר איין צופרי אבער 
איך ער האט נישט געקענט צוקומען צום 
טעלעפאן. האב איך געבעטן אז ער זאל מיר 
צוריק רופען. איך האב געווארט אויף די קאל 

האט ער נאכנישט געהאט  12:30ביי אבער 
צוריק גערופען. האב איך געזאגט אז איך וואלט 
זייער געוואלט אז ער זאל צירוק רופען פאר 

אזוי וועל איך קענען זאגען די תפילות  1:00
האט ער ב"ה צירוק   12:58תודה מיט מער כוונה.  

גערופען און ב"ה אלעס איז מסודר. דער 
ען מיר דאנקען אים אייבערשטער האט הנאה וו

 .און ער ברענגט ישועות דורך דאנקען
 

ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִּפיִקים ְלהֹודֹות ְל 
 

 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 21 גליון ק" לפ פ"תששבועות  פרשת   

 לזכות לרפו"ש 
 שלמה בן שרה עליזה
 מרדכי דוד בן חי גיטל


