
 

 

 

זוויג לזכות ל  

 יוסף בן אלטא פערל

 

 

46  לפ"ק גליון פ"אתש שמיני  פרשת  

אידן פארציילן   30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות 

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

. 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 46 גליון ק" לפ פ"אתש שמיני  פרשת   
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 א גוט ווארט אויף די וואך 

 קריעת ים סוף, פרנסה 
 

זצוק"ל  לוי  קדושת  הייליגער  ביי    דער  אז  זאגט 
נישט   וואסער  דאס  זיך  האט  סוף  ים  קריעת 
ווייל   צוביסלעך,  נאר  אויפאמאל,  געשפאלטן 
דער אויבערשטער האט אזוי הנאה געהאט אז  
די אידן דאנקען און אויב וואלט ער געשפאלטן  
נאר  מען  וואלט  אויפאמאל,  ים  גאנצן    דעם 
געדאנקט איין מאל. ווי אויך איז פרנסה מרומז  
דער   גיבט  דעריבער  און  סוף  ים  קריעת  אויף 
באשעפער פרנסה יעדן טאג און נישט אויף איין  
יעדע איד זאל דאנקען יעדן טאג   כדי אז  מאל, 
פארן   רוח  נחת  גרעסטע  דאס  רבוש"ע.  דעם 
און   דאנקט  מענטש  א  ווען  איז  באשעפער 

 דאנקט אן א אויפהער. 
 

 די ווייטאג איז אינגאנצן אוועק
 

באקומען   איך  האב  אינדערפרי,  נעכטן 
נישט    Goutגעפערליכע   ממש  און  ווייטאג 

געהאט א   די פיס. איך האב  גיין אויף  געקענט 
וועג   אויפן  גיין.  געמוזט  איך האב  וואו  חתונה, 
אהיים, איז די ווייטאג געווארן ערגער. איך האב  
די   אויף  קאר  מיין  אין  אפגערעדט  אביסל  זיך 

קלי  מיין  מיר,  ווייטאג.  זאגט  מיידע'לע  ינע 
באשעפער,  דעם  נישט  דאנקסטו  "פארוואס 
אנגעהויבן   טאקע  האב  איך  אלעמאל."  אזויווי 
אהיים,  אנגעקומען  בין  איך  ווי  אזוי  דאנקען. 
מענטש,  ריכטיגן  צום  גערעדט  ב"ה  איך  האב 
וואס האט מיר געגעבן די ריכטיגע מעדעצינען  

ווען  פאר די ווייטאג. געלויבט דער באשעפער,  
די   איז  אינדערפרי,  אויפגעשטאנען  בין  איך 
ווייטאג אינגאנצן אוועק. איך ווייס נישט וואס 
עס הייסט א נס פון דעם באשעפער, אבער ביי  
וויאזוי   גלייבן,  צום  נישט  מיר איז דאס געווען 

 אלעס האט זיך געפירט צום בעסטן.

 
ווייל נאר   -ִּכי קל ֶּמֶלך רֹוֵפא ֶנֱאָמן 

 ןילער קען הי
 

 געקענט ארבעטן געהעריג 
 

איך האב ב"ה אנגעהויבן א נייע ארבעט און די  
צווייטע טאג האב איך באקומען די וויירוס. איך  
באשעפער.  גרויסן  דעם  געדאנקט  גלייך  האב 
איך   אז  געהאלפן  האט  באשעפער  דער  ב"ה, 
האב געהאט די שווערע טעג סוף וואך, ווען איך 

פאלגנדע מאנטאג, ארבעט סייווי נישט און די  
ארבעטן   ווייטער  געקענט  איך  האב 
דער   פון  פעלן  דארפן  צו  אן  פונדערהיים, 

 ארבעט.

 
ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהָּׁשֵען ִּכי ִאם ַעל  

 ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
 

 געפונען נאך דריי יאר
 

טייערע   א  זייער  אוועקגעלייגט  געהאט  האב  איך 
פאר  אינדערהיים,  מיר  ביי  לעצטע    רינגל  די 

א   געהאט  האט  רינגל  דאס  יאר.  צוואנציג 
ספעציעלע חשובות ביי מיר. דריי יאר צוריק, האב  
איך   און  פלאץ  אנדערע  אן  אויף  געלייגט  עס  איך 
האב עס זינט דעמאלטס נישט געקענט טרעפן. איך  
בין געווען זייער צובראכן, ווייל עס איז מיר געווען  

אכן פאר פסח, האב  זייער חשוב. אין די יעצטיגע וו
איך זיך איין טאג אנגערופן, "באשעפער, אויב דאס  
עס  זאל  איך  אז  העלף  אינדערהיים,  דא  איז  רינגל 
אפאר   ברבים."  דאנקען  דיר  וועל  איך  און  טרעפן 
טאג דערויף, האט מיין מאן פסח'דיג געמאכט ביי די  
עס   קען  איך  רינגל.  דאס  געטראפן  און  פענסטער 

יך פרעג זיך פארוואס איך האב נאכנישט גלייבן. א 
דאן   שוין  עס  וואלט  איך  פריער,  געדאנקט  נישט 

 געטראפן. 
 

ָאַמר ַרִּבי ִּבְנָיִמין ַהֹּכל ְּבֶחְזַקת סּוִמין ַעד 
 ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵמִאיר ֶאת ֵעיֵניֶהם 

 
 

 שנעל געהאלפן געווארן 
 

נישט   זייער  זיך  און  וויירוס  די  באקומען  איך האב 
וט געשפירט. עס איז געווען פרייטאג און איך האב  ג

געטראכט ביי מיר אז איך וועל דאנקען ברבים דעם  
איז  שבת  וויירוס.  די  שיקן  מיר  פארן  באשעפער 
צום   נישט  פארגעסן.  האב  איך  און  אנגעקומען 
גלייבן, אבער ווען איך האב זיך אויפגעוועקט שבת  

או אינגאנצן  פיבער  מיין  איז  איך  אינדערפרי,  ועק. 
פון   נאר  בעסער.  אסאך  געשפירט  שוין  האב 
אזוי   מען  ווערט  דאנקען,  וועט  מען  אז  טראכטן 
שנעל געהאלפן. שטעל זיך פאר, ווען מען דאנקט  

 יא גלייך, וואספארא ישועות קענען קומען. 

 
 ִּכי ְל טֹוב ְלהֹודֹות. ּוְלִׁשְמ ָּנֶאה ְלַזֵּמר

 
 

 


