
 

 

51 לפ"ק גליון פ"אתש חיויפרשת   

אידן פארציילן  30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות

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

. 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  

4070-941-347רופט:  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 15 גליון ק"לפ פ"אתש חיוי פרשת   
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הצלחהלזכות ל  

לאה מלכה  לוי יצחק בן  
 וכל משפחתו 

 
 

 ארויס איין מינוט שפעטער
 
מיין ווייב איז ארויס פון שטוב ווען 
פלוצלינג הערט זי א שטארקע קראך, זי  
געבט זיך א קוק ארום, זעהט זי ווי א  

איז אראפגעפאלן ממש  גרויסע שטיק אייז
און פארענט פון איר. איך דאנק דעם 
באשעפער אז זי איז ארויס איין סעקונדע  
שפעטער אזוי איז די אייז איז נישט 

 .ארויפגעפאלען אויף איר

 
  ד' ֹׁשְמֶר ד' ִצְּל ַעל־ַיד ְיִמינֶֽ

 געטראפען די שליסל
 

איך בין אראפ פון א פליגער און איך בין שוין 
געווען אויפען וועג צו מיין קאר האב איך 

די  באמערקט אז איך האב איבערגעלאזט
שליסל אויפען פליגער. אויפען וועג צוריק צום 
פליגער האב איך מיך גלייך פארגענומען אז 
אויב איך טרעף די שליסל וועל איך דאנקען 
ברבים. איך קום אן צירוק און די אגענט לאזט 
אונז נישט צירוק ארויף אויף די פליגער. האב 
איך געזעהן דארט א קלינינג ארבעטער און 

ויב ער קען אפשר פראבירען צו געבעטען א
מינוט שפעטער האב איך  10זוכען די שליסל. 

געהאט די שליסל אין מיינע הענט. יישר כח 
הייליגער באשעפער פארן צוהערן מיין 

 .געבעט

ַסְּפרּו ַבּגֹוִים ֶאת ְּכבֹודֹו ְּבָכל ָהַעִּמים 
 ִנְפְלֹאָתיו

 די טיר האט זיך געפענט
 

פון מיין  איך בין געווארען אויסגעשפארט
אפיס אין איך האב געזעהן אז איך האב  
נישט די שליסלאויף מיר, איך האב  
פראבירט צו עפענען די טיר מיט אלע  
מיטלען פאר איבער א האלבע שעה אבער  
עס איז נישט געגאנגען. האב איך מיך  
אנגערופען באשעפער אויב עס געלונגט 

  ה "אי  מיר צו עפענען די טיר, וועל איך
  עס זיך האט מינוט יענע. ברבים דאנקען
 פארן  באשעפער  גרויסער  כח  יישר.  געפענט

 .העלפט דאנקען שנעל ווי ווייזען

 
 ְּבָחְכָמה ּפֹוֵתַח ְׁשָעִרים

 די קארטעל איז צוריק אפען 
 

ט קארטעל וואס איז  איך האב א קרעדי
געלייגט געווארן אויף האלד און דאס איז די  
קארטעל וואס איך נוצט צו מאכען מיין 
שבת ארדער. איך האב נישט געוויסט וואס 
צו טון. איך האב אריינגערופען צו די  
קרעדיט קארד קאמפעני אבער עס איז  
געווען חגא. איך בין געגאנגען צו די זייט און 

געזאגט תפילות תודה און  די גראסערי און
צוגעזאגט צו דאנקען ברבים. איך האב 
נאכאמאל פראבירט צו רופען און ב"ה 
איינער האט אויפגעהויבן און נאך אפאר 
מינוט איז אלעס פאראכטען געווארען. 
יישר כח גרויסער באשעפער די קענסט 

 .אלעס מאכען געשעהן

 
 ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹוןּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶד 

 א גוט ווארט אויף די וואך  

פרעה האט געפרעגט יעקב אבינו "ווי אלט בוסטו" האט  
יאר אלט" אבער "מעט  130יעקב געענטפערט "איך בין 

ורעים" דאס מיינט קורץ און שלעכט. ווייל יעקב איז שוין  
געווען ווייס האט ער געזאגט אז וועגען די צרות איז ער  
עלטער געווארען. זאגט די דעת זקנים אז ווען יעקב האט  
געענטפערט האט עס אויסגעזעהן ווי ער רעדט זיך ח"ו אפ.  

איך האב דיך געראטעוועט  האט הקב"ה געזאגט פאר יעקב
פון עשו און פון לבן און צוריקגעברענגט דיין טאכטער דינה  
און יוסף און די רעדט זיך אפ. די ווערטער פון די צוויי  

זאגט די מדרש אז וועגען דעם האט   33פסוקים באטרעפט 
 .יאר ווייניגער ווי זיין טאטע יצחק 33יעקב אבינו געלעבט 

יעקב אבינו אזוי. אבער אונז דארפען  ח"ו צו טראכטען אויף 
זיך אראפ לערנען זיך נישט אפרעדן נאר דאנקען דעם  

 .באשעפער אויף וואס מען האט יא
 


