
 

 

 

זוויגלזכות ל  

 יוסף בן אלטא פערל

 

 

57 לפ"ק גליון פ"אתש םיפטמש פרשת  

אידן פארציילן   30,000מער פון   
ישועות וואונדערליכע   

 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 75 גליון ק"לפ פ"אתש פטיםשמ פרשת   
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 א גוט ווארט אויף די וואך 

הרה"ג ר' ש"ז אויערבאך   מען פארציילט א מעשה פון
א פרוי איז געקומען צו אים מיט א בקשה אז   . לזצ"

זי האט נישט קיין קינדער און זי דארף א ברכה. ער  
דער   געדענקן,  זאלסט   " געזאגט,  איר  האט 

גארני דיר  קומט  דו  באשעפער  וואס  דאס  און  שט 
האסט א מאן און א דירה צו וואוינען איז נישט ווייל  
דער באשעפער קומט דיר עפעס."די פרוי איז ארויס  
גלייך   איר  האט  ער  אבער  צובראכן,  זייער 
צוריקגערופן און געזאגט," נעם זיך פאר צו טון א זאך  
וואס דו דארפסט אויך נישט טון אבער טו עס דאך,  

גמ"ח פאר אנדערע. וועסטו אי"ה געהאלפן  אזוי ווי א  
  איד  א  דארף .  געווארן  געהאלפן  איז  זי  הוה  כך   ווערן.

  טוט  באשעפער  דער  חסדים  וויפיל  אריינטראכטן
  גארנישט  דיר  קומט  ער  וואס,  טאג  יעדן  אים  מיט

  יעדן   באשעפער  דעם  דאנקען   וועסטו  אויב  אבער
 .מער אסאך געבן דיר  ער וועט מינוט יעדע און טאג

 עס האט זיך אויסגעארבעט 
 
איך האב א פלאץ וואו איך האלט מיין טראק.  
און   אנגערופן  מיר  האט  לענדלארד  מיין 
געוואלט אפשפארן דאס פלאץ, פין כעס, פאר  
בין   איך  געטוהן.  נישט  האב  איך  וואס  עפעס 

זייער   געוואוסט  געווען  נישט  און  אנגעצויגן 
  דעם   געדאנקט  גלייך   האב  איך   וואס צו טוהן. 

 ברבים  דאנקען  צו  צוגעזאגט  און  באשעפער
,  שפעטער  שעה  א . אויס  זיך גלייכט אלעס אויב
.  מסודר  איז  אלעס  אז  אנגערופן  מיר  ער  האט

  פאר   און   דעם  פאר   באשעפער  דער   געלויבט
 .טאג יעדן מיר פאר טוט ער וואס  אלעס

 
 ָאִׁשיָרה ַלד' ִּכי ָגַמל ָעָלי 

 
 געפונען דאס געלט 

 
דער באשעפער פירט אונז א יעדע מינוט. איך  
עס   האב  איך  געלט.  סכום  א  פארלוירן  האב 
געטראפן.   נישט  עס  און  איבעראל  געזוכט 
אנשטאט ווערן אנגעצויגן, האב איך געדאנקט  
וואס   ווייסט  "דו  געזאגט,  און  דעם באשעפער 

וט פאר מיר". פלוצלינג כאפ איך זיך אז  עס איז ג
עס קען זיין אז עס איז אריינגעפאלן צווישן די  
מיסט. איך בין שנעל ארויס און אריינגעברענגט  

  ווען     די מיסט און ב"ה איך האב עס געטראפן.
  מיסט   די  וואלט ,  שפעטער  טאג  א   זיך  כאפ   איך

  האב   איך  ווייל  נאר.  אוועקגעטראגן  געווען  שוין
געדאנקט האב איך זיך דערמאנט אז עס    גלייך

 .ליגט און די מיסט
 

ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ְלהֹודֹות ְל ְלִפיָכ 
 

 עס האט זיך נישט אויסגעלאשן
 

איך קען עס נאך אלץ נישט גלייבן. איך בין געווען  
אויפן טעלעפאן מיט א קאמפאני צו פארריכטן מיין 

אינמיט געהאלטן  האבן  זיי  מסביר  קאמפיוטער.  ן 
זיין ווי אזוי מען פארריכט עס. די בעטערי פין מיין  
האב   איך  און  אויס  שנעל  זייער  גייט  קאמפיוטער 

ביי   האלט  עס  ווי  מורא  4%געזעהן  האב  איך   .
אינמיטן, האב   אויסלעשן  זיך  וועט  עס  אז  געהאט 
איך גלייך געדאנקט דעם באשעפער פאר אלעמאל  

ברוי איך  ווען  גוט  יא  איז  עס  יענע  וואס  עס.  ך 
צו   ארויף  בעטערי  די  איז  איך    8%סעקונדע,  און 

איך   ווען  פארריכטן.  צו  עס  ענדיגן  געקענט  האב 
האב געענדיגט האב איך אריינגעטראכט און נישט  

איז עס  אזוי  ווי  פארשטיין    ארויף    געקענט 
  פארשטאנען   איך   האב  נאכדעם   און  אראפ   אנשטאט

  גרויסער   דער  העלפט  דאנקט  מען  ווען  אז
 .באשעפער חוץ לדרך הטבע

 
יא ת ד' ִה יׁש ַוֲעַצ ֹות ְּבֶלב־ִא ֹות ַמֲחָׁשבַרּב

 ָתֽקּום
 

 געטראפן וואס איך האב געזוכט 
 
איך האב די לעצטע יו"ט סוכות געענדיגט ש"ס און  
איך האב זייער געוואלט אנהייבן נאכאמאל, אבער  
איך האב געוואלט א גוטע חברותא וואס איך האב  

יאר וואס איך    14נישט געקענט טרעפן די לעצטע  
גלייך   האב  איך  מאל.  ערשטע  די  געלערנט  האב 

ף  געדאנקט דעם באשעפער און געזאגט, " איך דאר 
תורה." דיין  פאר  חברותא    וואך   א  קוים   א 

  דרייט  וואס חברותא א געטראפן  איך האב  ,דערויף
  נאכן   אבער,  יאר  דריי  לעצטע  די  פאר  מיר  נעבן  זיך

ין  שו   האבן   אונז.  געטראפן   אים  איך   האב  דאנקען 
חדשים. אפילו    4מסכתות און די לעצטע    3גענדיגט  

אזו ווי  וואונדער  די  זעען  קינדער  דאנקען  מיינע  י 
 .העלפט

 
 ְוִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ִׁשיָרה ַּכָּים

 
 


