
 

 

 

 לזכות לרפו"ש

בן הילד מאיר יעקב 
 גיטל לאה 

 

76 לפ"ק גליון  פ"אתש  מורא  פרשת  

אידן פארציילן   30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות 

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

. גוטע וועלט   

פגיין אויף די גרופס יארוצו   
4070-941-347טעקסט:  \רופט  

 
 

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

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 76 גליון ק "לפ  פ"אתשור  מא פרשת   
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 א גוט ווארט אויף די וואך 
זאגט דער  . ִׁשירּו ַלד' ִׁשיר ָחָדׁש ְּתִהָּלתֹו ִּבְקַהל ֲחִסיִדים

הייליגער נועם אלימלך זי"ע אז לכאורה איז שווער,  
און   חולה  א  אויף  מתפלל  איז  איד  א  ווען  אזוי  ווי 
זאך   א  איבערדרייען  דאך  טוט ער  געהאלפן,  ווערט 
מ'קען   נאר  געטוהן.  האט  רבוש"ע  דער  וואס 
דאך   קומט  באשעפער  גרויסן  פונעם  אז  ענטפערן, 

א  א  ווען  נאר  שלעכטס.  קיין  ח"ו, נישט  זינדיגט  יד 
פארלירט ער דעם קשר צום באשעפער, און פון דעם  
מתפלל   איז  צדיק  א  ווען  שוועריגקייטן.  ח"ו  קומט 
א   דא  איז  מאל  אסאך  אבער  געהאלפן.  מען  ווערט 
נישט.   העלפט  תפילה  די  און  מענטש  אויפן  קטרוג 
וואס  "תהלה,"  מיט  זיין  מקשר  זיך  מען  דארף  דאן, 

וואס   דאנקען,  איז  אזא  דאס  דא  איז  דאנקען  ביי 
קיין   נישט  האבן  מקטריגים  די  אז  אור,  ליכטיגע 

שטייט דעריבער,  ִּבְקַהל   שליטה.  ְּתִהָּלתֹו  ָחָדׁש  ִׁשיר 
איד   ,ֲחִסיִדים א  פון  דאנקען  דאס  מיינט,  דאס  וואס 

מאכט א נייע שיר, א נייע תפילה, וואס די מקטריגים  
 .האבן נישט קיין שליטה

 געטראפן די שליסלעך 
 

הויז   זיין  פארלוירן  מאן  מיין  האט  פסח,  פאר 
שליסל, וואס האט אויך די צווייטע שליסל פון  
די קאר, וואס איז זייער טייער צו איבערמאכן.  
אויך   און  פסח  פאר  סיי  געזוכט  עס  האבן  מיר 
נישט געקענט   נאך פסח, אבער מיר האבן עס 
שוין   מאן  מיין  האט  דאנערשטאג,  טרעפן. 

אויפגעבן אבער  געוואלט  אים  האב  איך   .
געזאגט אז ער זאל צוזאגן אז אויב ער וועט עס 
טרעפן, וועט ער דאנקען ברבים. פרייטאג, האב 
איך גערופן איינע פון די געשעפטן, וואו ער איז  
געווען פאר פסח און זיי האבן גלייך געזאגט אז  

 זיי האבן די שליסלעך. 

 
 

 ברוך משיב אבידה לבעליה
 

געשעדיגט קיינער איז נישט 
 געווארן

 
א חודש צירוק, האב איך געהאט אן עקסידענט  
מיט א טרעילער וואס האט אריינגעקראכט אין  
געווארן   נישט  איז  קיינער  ב"ה,  טיר.  מיין 
ב"ה,   גאנץ.  ארויס  איז  יעדער  און  געשעדיגט 
מיין   צו  גיין  געדארפט  נישט  האב  איך 
האט   דרייווער  אנדערע  די  ווייל  אינשורענס, 

כט א פשרה און באצאלט כמעט פאר די  געמא
גאנצע שאדן. איך דאנק דעם אויבערשטן פארן  
זיכער אז   איך בין  העלפן יעצט און אייביג און 
ווען איך בין אין זיינע הענט בין איך אפגעהיטן  

באקומט מען    פון אלעם בייזן. ווען מען דאנקט,
צוריק אסאך מער גוטס ווי מען קען זיך אפילו  

 פארשטעלן.
 

ד ְיִמינֶֽ ַעל־יַ  ְּל ד' ִצ ד' ֹׁשְמֶר   
 

 נישט צום גלייבן די פרייז
 

איך האב געדארפט אוועקפארן אויף שבת און איך  
האב געזוכט א קאר. איך בין געגאנגען צו די רענטל  
פלאץ. איך האב געדארפט א גרעסערע קאר און די  
מענעדשער   דער  טייער.  זייער  געווען  איז  פרייז 

איך   האט בין  גארנישט,  נאכגעבן  געוואלט  נישט 
קומען  צוריק  וועל  איך  אז  געטראכט  און  אוועק 
מארגן און געהאפט אז ס'וועט זיין ביליגער. היינט  
בין   איך  פאר  ממש  און  צוריק  איך  בין  ביינאכט, 
רבי   פאר  צדקה  צוגעזאגט  איך  האב  אנגעקומען 
משה   ר'  בן  ישעי'  ר'  נשמת  לעילו  הנס,  בעל  מאיר 

י"ע, וואס זיין יארצייט איז היינט און אויך האב איך  ז
צוגעזאגט צו דאנקען ברבים. איך קום אריין און די  
זייער   אויף  מיר  נעמט  מענעדשער  זעלבע 
קען   ער  וואס  זעהן  אן  הייבט  ער  און  פריינטליך 
טוהן. נישט צום גלייבן, אבער איך האב באקומען א  

באקומען.   פרייז וואס איך האב נאך קיינמאל נישט
איך האב ממש געדארפט קוקן אפאר מאל צו מאכן  
זיכער אז עס איז נישט קיין טעות. ווען מען דאנקט 

 זעהט מען זאכן חוץ לדרך הטבע.

 
ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִּפיִקים ְלהֹודֹות ְל 

 
 מיר זענען ארויף 

 
אן  מיט  פארן  געדארפט  האט  משפחה  אונזער 

זיי האבן אונז א ביז  ערעפלאן און    10ויפגעהאלטן 
מינוט איידער די פליגער האט זיך געדארפט הייבן.  
ארויפגיין,   געלאזט  נישט  אונז  זיי  האבן  דערנאך, 
אפילו נאך פיל בעטן, ווייל אונזערע פעקלעך זענען  
נישט אויף די פליגער. מיר האבן אנגעהויבן דאנקען  
צו דאנקען ברבים,  צוגעזאגט  דעם באשעפער און 

נען פארן. איין מינוט פאר די פליגער  אויב מיר קע
זאגט   און  מענטש  א  קומט  פארן,  געדארפט  האט 
פליגער.   אויפן  זענען  פעקלעך  אונזערע  אז  אונז, 
ווען מיר זענען אנגעקומען, איז די טיר שוין געווען  

געווען    פארמאכט שוין  זענען  טרעפ  די  און 
זיי אבער  צוריק    אוועקגענומען,  אלעס  האבן 

אונז זאלן קענען ארויפגיין. יישר כח    געברענגט אז
   .סבאשעפער פאר די אפענע נ

ְּבָכל ְדָרֶכי ִלְׁשָמְר ִּכי ַמְלָאָכיו ְיַצֶּוה ָל 
 


