
 

 

 

זוויגלזכות ל  

 יוסף בן אלטא פערל

 

 

95 לפ"ק גליון פ"אתש  צוהת פרשת  

אידן פארציילן   30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות 

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

. 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 95 גליון ק"לפ פ"אתש צוהת פרשת   
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אויף די וואך א גוט ווארט   

אין די היינטיגע צייטן פון עקבות דמשיחא, ווען 
די   אויגן  די  מיט  אלעמאל  נישט  זעהט  מען 
א  זיין  גורם  חסדים פונעם באשעפער, קען עס 

הייליגער רמח"ל   חסרון אין אמונה. שרייבט דער 
אין זיין ספר דעת תבונות אז איידער משיח   זי"ע

גרויסער הסתר פנים.   זיין א  וועט  וועט קומען, 
א פאר   פאר  ווי  אויסזעהן  וועט  אויגן  אונזערע 

צדיק גייט נישט גוט ח"ו און פאר א שוואכערע  
מענטש גייט אלעס גוט. די איינציגסטע וועג זיך  
גרויסן   זיין צו דאנקען דעם  וועט  זיין  צו מחזק 
און   טוט  ער  וואס  גוטס  יעדע  פאר  באשעפער 
מיט   בשלום.  אדורך  גייט  וואס  טאג  יעדן  פאר 

מענטש זיך קענען האלטן מיט זיין    דעם וועט א
 .אמונה

 זיך אויסגעלערנט צו דאנקען
 

נישט גענוג דאנקען דעם באשעפער    איך קען 
פאר די מעגליכקייט צו דאנקען מיט נאך אידן  
די   יאר צוריק בין איך ארויף אויף  צוזאמען. א 
געטראכט,   צייט  גאנצע  די  האב  איך  און  גרופ 

דעם  " דאנקען  קענען  שוין  איך  וועל  ווען 
ן אזוי ווי די אלע אידן אויף די גרופ."  אייבערשט

יאר א  נאך  שוין  איך האלט  ווייס    ב"ה  איך  און 
אנצוהייבן וואו  איז    .נישט  ביזנעס  מיין  ב"ה 

ארויף, איך קען שוין ב"ה באצאלן בילס, איך בין  
געזונט, איך האב א ווייב און געזונטע קינדער.  
אזויפיל   פאר  באשעפער  גרויסער  כח  יישר 

ד וואס  דער    ו גוטס  געלויבט  מיר.  גיבסט 
באשעפער אז איך האב זיך אויסגעלערנט דיר  
צו דאנקען וואס דורך דעם קומט נאך און נאך  
אייביג   זאל  איך  ווייטער  אויף  בעט  איך  גוטס. 

 .קענען דאנקען און זעהן דיינע חסדים
 

ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתי ְוטֹובֹוֶתי ֶׁשְּבָכל ֵעת, 
 ֶעֶרב ָובֶֹקר ְוָצֳהָרִים

 

 
הודו לד' עס איז אינגאנצן  

 פארהיילט 
 

פו מעמבער  א  שוין  בין  גרופ  איך  דאנקען  די  ן 
חדשים און איך קען נישט מסביר    9פאר איבער  

  מיין    זיין וואס דאס האט געטון מיט מיין לעבן.
  האט   וואך  די  אבער,  גרופ   די  אויף  נישט  איז  מאן
  מעשה  די.  ברבים   דאנקען  צו  געבעטן  מיר  ער

  געווען   אויף  ער  איז  ביינאכט  זונטאג,  אזוי  גייט
די  ש  מיט פון  איינע  אויף  ווייטאג  רעקליכע 

צופרי פיס.  זיין  אויף  נישט    פינגערס  ער  האט 
געקענט גיין מיט זיין שיך צוליב די ווייטאג. ער  
צום  גיין  דארפן  וועט  ער  אז  געטראכט  האט 
א   לייגן  צו  פרובירט  האט  ער  און  דאקטער 

האט דערנאך    דעם   געדאנקט  ער   קרים. 
ברבים דאנ  צו  צוגעזאגט  און  באשעפער קען 

ווען עס היילט זיך אויס. אפאר שעה שפעטער,  

רופט ער מיר און זאגט, " איך קען עס נישט גלייבן.  
 ".די גאנצע ווייטאג איז אוועק 

 
ֹׁשֵמר ָּכל ַעְצמֹוָתיו ַאַחת ֵמֵהָּנה א 

 ִנְׁשָּבָרה
 

 דער באשעפער פירט אלעס צום גוטן 
 
איך   און  געשעפט  א  צו  וועג  אויפן  געווען  בין  איך 
האב געווארט אויף א קאר ווייל איך האב געוואלט  

פארמאכן. פארן  געשעפט  די    זיך   האט   עס    כאפן 
  דעם   געדאנקט  האב  איך  אבער  פארשלעפט  זייער

  א   איך   טרעף,  אנגעקומען  בין   איך  ווען .  באשעפער
  איך   און  אסאך  ארויס   מיר  העלפט  וואס  מיינער  חבר
טרעפן   אים  פון   טובה  גרויסע  א  געהאט  האב

  דער   אז   פארשטאנען   גלייך   האב  איך    דארט.
  זיך   זאל  קאר  די   אז  געמאכט  האט  באשעפער

 .טרעפן אים זאל איך כדי נאר  פארשלעפן

 
ַרּבֹות ַמֲחָׁשבֹות ְּבֶלב־ִאיׁש ַוֲעַצת ד' ִהיא 

 ָתֽקּום
 

 עס איז אנגעקומען אין צייט 
 
איך האב באשטעלט צוויי זאכן און געווארט אז עס  
די   נאכגעקוקט  ווי פריער. איך האב  זאל אנקומען 
נומבער און איינס האט געוויזן אז עס איז נאכנישט  
ארויסגעשיקט געווארן און די אנדערע אז עס וועט  
אנקומען אין א וואך ארום. איך האב געדאנקט דעם  

  גוט   איז  וואס  ווייסט   דו"     באשעפער און געזאגט,
די    באקומען  צו   האף   איך   און   מיר  פאר פון  איינע 

  איך    זאכן מארגן, ווייל איך ברויך עס זייער וויכטיג."
  זענען   זאכן   ביידע  אבער   גלייבן  נישט   עס  קען

 .אינדערפרי קומענדיגע די  אנגעקומען
 

ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִּפיִקים ְלהֹודֹות ְל 
 


