
 

 

84  לפ"ק גליון פ"אתש ב שוי פרשת   

אידן פארציילן   30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות 

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

. 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 84 גליון ק"לפ פ"אתש בשוי פרשת   
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הצלחהלזכות ל  

 מאיר צבי בן יוהדת 
 וכל משפחתו

 

 צוריק באקומען מיין ארבעט
 
איך האב געהאט א דזשאב וואס אלע 
ארבעטער זענען אפגעזאגט געווארען פון 
די קאמפעני. יעצט האט זיך די ארבעט 
צוריק אנגעהויבען און איך האב פראבירט  

 עס  אבער  צוריק צובאקומען מיין דזשאב
 נישט  עס  גיי  איך אז אויסגעזעהן האט

 נישט אבער האב איך. באקומען
געהויבען דאנקען אנ האב איך אויפגעגעבן

דעם באשעפער פאר אלעס וואס ער טוט 
מיט מיר. א שעה נאכדעם רופט מען מיך  
צוריק אז איך באקום צוריק מיין דזשאב 
אי"ה. עס איז א שאד אויפצוגעבן, ס'איז  

 .בעסער צו דאנקען
 

 ם ְלהֹודֹות ְלְלִפיָכ ֲאַנְחנּו ַחָּיִבי

 די ווייטאג איז אינגאנצען אוועק 
 

איך האב געהאט געפערליכע רוקען 
ווייטאג פאר א וואך צייט, איך האב נישט 
געוויסט וואס צו טון. איין טאג האב איך  
אנגעהויבן צו דאנקען דעם באשעפער 
פארן נישט האבען די ווייטאג ביז יעצט.  
נישט צום גלייבען די נעקסטע טאג איז די 
ווייטאג אינגאנצען אוועק. יישר כח 
באשעפער פארן שוקען א דערמאנונג דיך 

 .צו דאנקען
 

 ִּכי קל רֹוֵפא ֶנֱאָמן ָאָּתה ּוְרפּוָאְת
 ֱאֶמת 

 די האנט איז צוריק אויפען פלאץ 
 

האט זיך געשפילט מיט א   מיין בעיבי
שוועסטער און די הענט איז ארויס פון 
פלאץ. געווענליך ווייסט מיין ווייב ווי אזוי 
עס צוריק צולייגען אבער עס האט נישט 
געארבעט. אביסעל נאכדעם בין איך אהיים  
געקומען פון שוהל און זי זאגט מיר אז מען 
דארף אריין און שפיטאל. איך האב גלייך  

ט דעם באשעפער. איך האב אויך געדאנק
פראבירט עס צוריק צולייגען. ב"ה נאך 
אפאר מינוט איז עס געלונגען און מען האט  

 .נישט געדארפט אריין גיין אין שפיטאל
 

ָמה ַרּבּו ַמֲעֶׂשי ד' , ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה 
 ָעִׂשיָת 

 ער עסט ווי געהעריג 
 

איך קען נאך אלץ נישט גלייבען ווי שנעל 
עס ארבעט. מיין בעיבי עסט שוין נישט 

שט געהעריג פאר א וואך, איך האב ני
געוויסט וואס צו טון. היינט צופרי פאר איך  
האב געגעבען צו עסן האב איך געדאנקט 
דעם באשעפער פאר אלעמאל וואס ער 
עסט יא געהעריג און געבעטען אויף  
ווייטער. ב"ה ער האט אנגעפאנגען עסן ווי 

 .געהעריג
יישר כח גרויסער באשעפער אויף דעם און 

נז יעדע אויף אלעס וואס די טיסט מיט או 
 .מינוט

 

 ָאִׁשיָרה ַלד' ִּכי ָגַמל ָעָלי 

ווארט אויף די וואך א גוט     

ווען א איד האט א שוועריקייט שרייט 
די אלף בית פון די ווארט   אוי ער

ווייל א    טוב  די זעלבע ווי  17באטרעפט  
איד דארף אייביג געדענקען אז אין  

 . גוטסליגט  אוייעדע 

ווען מען דאנקט זעהט מען די 
 !!!גוטס


