
 

 

 

זוויג לזכות ל  

 יוסף בן אלטא פערל

 

 

85  לפ"ק גליון פ"אתש  תרומה  פרשת  

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 85 גליון  ק"לפ  פ"אתש  תרומה פרשת   
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 א גוט ווארט אויף די וואך 

נישט   און  מדבר  אין  געווען  זענען  אידן  די 
זענען   זיי  טרינקען.  צו  וואסער  קיין  געפונען 
אנגעקומען צו מדבר מרה און געפונען וואסער  

האט דער   .ביטער אבער די וואסער איז געווען
זאל   רבינו  משה  געהייסן  באשעפער 

א האלץ אריינווארפן  איז   ביטערע  עס  און 
 .זיסע וואסער געווארן

הייליגער די  בחיי זאגט  דער   , רבינו  אז 
באשעפער האט דווקא געמאכט אז די וואסער  
צו   כדי  האלץ,  ביטערע  א  דורך  זיס  ווערן  זאל 
ווייזן פאר די קומענדיגע דורות אז ח"ו ווען עס  

א    פאסירט חלילה עפעס שווער און ביטער פאר
מענטש זאל מען וויסן אז די גאנצע ביטערקייט  
איז געקומען נאר כדי עס זאל דערפון שפעטער  

 .ארויסקומען א גוטע זיסע זאך
 

 עס ארבעט געהעריג
 
איך אריינגעלייגט אלע עס    שבת האב  מוצאי 

די אין  עס דישוואשער  געצייג    האט    אבער 
  און   פרובירט  אלעס  האב  איך   .געארבעט  נישט
  זיך   איך  האב.  אויפגעבן  געוואלט  כמעט   שוין

  איך   וואס  זאך  איין  נאך  האב  איך  אז  דערמאנט
 .דאנקען דעם באשעפער ,פרובירט  נישט  האב

איך האב גלייך געדאנקט דעם באשעפער פאר  
אלעמאל וואס עס האט יא געארבעט. איך האב  
געארבעט   האט  עס  און  פרובירט  נאכאמאל 
צוריק ווי געהעריג. פארוואס רופן א מענטש צו  
צום  רעדן  קענסט  דו  ווען  פארריכטן, 

 .באשעפער וואס קען אלעס טון

 
ֶאה ִּכי ְל טֹוב ְלהֹודֹות. ּוְלִׁשְמ ּנָ 

 ְלַזֵּמר
 

 אנגעקומען אין די ריכטיגע מינוט
 
שוין  וויל  איך  וואס  חוב  א  געהאט  האב  איך 
באצאלן פאר איינעם א לאנגע צייט, אבער איך  
האלט אין איין פארגעסן דערוועגן. היינט האב  

צו    איך אפגעמאכט אז איך וועל עס אפטראגן
אים. אויפן וועג, ווען איך בין אנגעקומען צו זיין  
גאס, איז אריינגעקומען אויף הצלה א קאל פאר 

ריעקשאן אן גאס.  עלערדשיק  זעלבע  די  אויף 
איך בין א הצלה מעמבער, בין איך גלייך ארויף  
און ב"ה איך האב געהאט די ריכטיגע מעדעצין  

  דאס קינד. דערנאך האב איך  סטעבילאזירן צו
מענטש. דעם  צו  געלט  די    בין   איך   געטראגן 

  זיין   איז  קינד  דאס  אז   געווארן   געוואויר  דארט 
האב געראטעוועט. דאן האב  איך וואס אייניקל

איך שוין געזעהן ווי דער באשעפער פירט זיין  
האבן   נישט  יעצט  ביז  זאל  איך  אז  וועלט, 
געברענגט די געלט. אזוי בין איך געווען אויפן  

 .ריכטיגן פלאץ אין די ריכטיגע צייַט 

 
ל   ִהֵּנה ֽא־ָינּום ְוא ִייָׁשן ׁשֹוֵמר ִיְׂשָראֵֽ

 יא באקומען דאס געלט 
 

איך האב געהאט שוועריגקייטן מיט געלט און איך  
אבער   הלוואה,  אן  פאר  פאפירן  אריינגעגעבן  האב 

היינט צופרי, האב  .  עפראווד איך בין נישט געווארן
איך געזאגט, "רבוש"ע, דו ווייסט וואס איז גוט פאר  
מיר און דו קענסט אלעס טוהן. איך וועל דיר אי"ה  

איך   ווען  ברבים  די  דאנקען  באקומען  וועל 
  תפילות   און  מאמין  אני  געזאגט  האב  איך   געלט."

  קום   איך.  באשעפער  אויפן  פארלאזט  זיך  און  תודה
  באקומען   האב  איך  אז  זעה  איך  און  אפיס  אין  אריין

אז איך בין יא געווארן עפראווד פאר   מעסעדטש  א
  האב,  געווארן   די הלוואה. זייט איך בין צוריקגעוויזן

זיכער  י  זי   איך איז  דאס  געבעטן.  נאכאמאל  נישט 
 .געשען ווייל איך האב געדאנקט דעם באשעפער

 
ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהָּׁשֵען ִּכי ִאם ַעל ָאִבינּו  

 ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
 

 אונזער פליגער איז יא געפארן
 

צום   ארויס  וועג  אויפן  געווען  וואך  די  בין  איך 
עירפארט אהיים צו גיין און זיי האבן אפגעשטעלט  
האט   עס  שניי.  די  צוליב  פליגערס,  אסאך 
מיין  זיין  מבטל  שוין  וועלן  זיי  ווי  אויסגעזעהן 
פליגער אויך. בשעת מעשה, האב איך געהאלטן אין  
צו   צוגעזאגט  און  באשעפער  דעם  דאנקען  איין 

נקען ברבים. וואס מיינט עטס, איך שרייב יעצט  דא
די ווערטער בשעת איך זיץ אויפן פליגער. אונזער 
יא   איז  וואס  איינציגסטע  די  געווען  איז  פליגער 

כדאי  איז  עס   עס,  אייביג  דאנקען  צו   געפארן. 
  נישט   זיך  וועט  עס  אז  ווייזט  אלעס  אפילו  העלפט

עס   ווערט  דורך  אויסארבעטן,  איבערגעדרייט 
 .דאנקען

 
ְּבָכל ְדָרֶכי ִלְׁשָמְר ִּכי ַמְלָאָכיו ְיַצֶּוה ָל 

 
 


