
 

 

 

זוויגלזכות ל  

 יוסף בן אלטא פערל

 

 

16 לפ"ק גליון פ"אתשויק"פ  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  

 
 

 איר קענט האבן דעם זכות פון פארשפרייטן דעם גליון 
. און דורכדעם וואס אידן דאנקען דעם אויבערשטן ברבים און מאכן גרויס זיין נאמען, וועט איר געהאלפן ווערן  

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 61 גליון ק"לפ פ"אתשויק"פ  פרשת   
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 א גוט ווארט אויף די וואך 

 געהערט פון הרב ר' אלימלך בידערמאן שליט"א 
 
אינגע'לע   א  ווי  באמערקט  האט  דרייווער  באס  א 
שטייט ביים באס סטאפ און וויינט. פרעגט אים דער  
דרייווער, "פארוואס וויינסטו אינגע'לע?" האט דאס  

קיין געלט צו  אינגל געענטפערט אז ער האט נישט  
באצאלן פאר די באס. דער באס דרייווער האט אים  
געוויזן אז עס איז גוט אזוי און געלאזט ארויפקומען  
אן באצאלן. נאך אפאר מינוט, באמערקט ער ווי דאס  
"פארוואס   אים,  ער  פרעגט  נאכאמאל.  וויינט  אינגל 
אינגל   דאס  זיך  האט  אינגע'לע?"  יעצט,  וויינסטו 

"וויי אויסער  אנגערופן,  רעשט  גיבסטו  יעדן  פאר  ל 
 פאר מיר."

 
מיר  וואס  אויף  נאר  קוקן  מיר  אויס.  מיר  זעען  אזוי 
דאנקען   און  אנערקענען  צו  אנשטאט  נישט,  האבן 

 אויף דאס וואס מיר האבן יא. 
 

 טראכט גוט וועסטו זעהן די גוטס 
 
גאנצע   מיין  מיט  איך  האב  צוריק,  וואכן  צוויי 

אנגעהויבן נישט גוט פילן. מיר זענען  משפחה  
געגאנגען מאכן א קאוויד טעסט און עס האט  
וויירוס.   די גאנצע משפחה האט די  געוויזן אז 
שווער.   געווען  איז  וואכן  צוויי  גאנצע  פאר 
דערנאך, האב איך אבער געזעהן די גוטס וואס  

געטוהן. האט  באשעפער   א  האבן  מיר   דער 
  קאנאדע   פון   ויסגייןאר  דארפן  מיר  וואס,  שמחה

מען  ב  קיין  נישט  מען  האט  אויב   און אז  אווייז 
נישט   מען  וואלט  וויירוס,  די  געהאט  האט 
געקענט גיין צו די שמחה. יעצט קען די גאנצע  
משפחה גיין. דער באשעפער קוקט ארויס פאר  
אונזער גוטס און ווען מען דאנקט, זעהט מען 

 עס. 

 
 

 ַמְסִּפיִקים ְלהֹודֹות ְלֵאין ֲאַנְחנּו 
 

 אקאונט צוריק געעפנט מיין
 

אן   יאר  צוויי  שוין  האב  אקאונט איך    עמעזאן 
וואס איז פארשפארט. איך האב שוין פרובירט 
עס צו עפענען, אבער עס איז נישט געגאנגען.  
זאגט  ער  און  חבר  א  איך  טרעף  וואך,  פאריגע 
פון   סגולה  די  פרובירט  שוין  "האסטו  מיר, 
דערנאך   און  דאנק  באשעפער?  דעם  דאנקען 
א   און  געדאנקט  האב  איך  נאכאמאל."  פרוביר 

קומען די בשורה אז  טאג שפעטער האב איך בא
נישט   קען  איך  אפן.  צוריק  איז  אקאונט  מיין 

געהאלפן. א שאד אז    גלייבן ווי שנעל עס האט
 איך האב נישט געדאנקט צוויי יאר צוריק.

 
 

ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ְלהֹודֹות ְל ְלִפיָכ 
 
 

 די ארבעט איז אנגעקומען 
 

געברויכן ביי  מיין ווייב ארבעט מיט'ן צושטעלן אלע  
מסיבות. אין די לעצטע צוויי וואכן איז נישט געווען  
מיין  פאר  געזאגט  איך  האב  נעכטן,  ארבעט.  קיין 
באשעפער   דעם  דאנקען  צוזאמען  "לאמיר  ווייב, 
אלעס   פאר  אויך  און  אהער  ביז  ארבעט  אלע  פאר 
וואס גייט קומען. לאמיר זיך פארלאזן מיט בטחון  

בא א  באקומען  וועסט  דו  שטעלונג."  אז 
זיך   זי  האט  אהיים,  בין  איך  ווען  אויפדערנאכט, 
זי  און  טאג  די  אדורך  שוין  איז  עס  אז  אפגערעדט 
האט נאכנישט באקומען קיין ארבעט. איך האב איר  
געענדיגט."   נאכנישט  איז  טאג  די   " געענטפערט, 

ביינאכט האט זי באקומען א   9:30וואס מיינט איר,  
מען באשטעלונג.  גרויסע  דאנקען    גאר  נאר  דארף 

און גלייבן אז וואס עס איז באשערט וועט קומען,  
ווייל דער באשעפער פירט די וועלט אויסגערעכנט  

 און פונקטליך, מיט זיין פיל רחמנות. 

 
ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהָּׁשֵען ִּכי ִאם ַעל ָאִבינּו  

 ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
 

 געטראפן די ריכטיגע ארבעט 
 

צוריק, האב איך אנגעהויבן זוכן א נייע  צוויי חדשים  
ארבעטס פלאץ. איך האב גערעדט צום באשעפער,  
געדאנקט אויף דעם נסיון און געבעטן אז איך וויל  
למשל   ווי  באדייטפול,  איז  וואס  ארבעט  אן  האבן 
העלפן פארשפרייטן אמונה, ווי אויך אן ארבעט וואו  

צוויי  איך קען אויסנוצן מיינע כוחות און טאלאנטן.  
געבעטן   מיר  מען  האט  שפעטער,  וואכן 
ארויסצוהעלפן מיט די " איך דאנק דיר באשעפער"  
גליון און אפאר וואכן דערויף, האב איך געטראפן א  
מיינע   אויס  נוץ  איך  וואו  פרנסה,  פאסיגע 

סיי די    באקומען  און   געדאנקט  האב  איך   טאלאנטן.
י  געלעגנהייט צו העלפן פארשפרייטן אמונה און סי

 ארבעט.  א פאסיגע
 

ַסְּפרּו ַבּגֹוִים ֶאת ְּכבֹודֹו ְּבָכל ָהַעִּמים  
 ִנְפְלאָֹתיו 

       

 


