
 

 

 

 לזכות לרפו"ש

בן הילד מאיר יעקב 
 גיטל לאה 

 

96 לפ"ק גליון  פ"א תשמדבר  ב  פרשת  

אידן פארציילן   30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות 

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

. גוטע וועלט   

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

 
 

זכות פון פארשפרייטן דעם גליון  ראיר קענט האבן דע  
. 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 96 גליון  ק" לפ פ"אתש  במדבר פרשת   
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 א גוט ווארט אויף די וואך 

ד ְסֵדי  חַֽ ְוִיְתּֽבֹוְננּו  ְוִיְׁשָמר־ֵאֶּלה   '.ִמי־ָחָכם 
וואס   זי"ע,  עין  בת  הייליגער  דער  זאגט 

מיינט  ֵאֶּלה  מיינט וואס  ְסֵדי און  צוויי    ,חַֽ
זאגט,   פסוק  די  דען,  וואס  נאר  חסדים. 
ווער איז א חכם? דער וואס קוקט אייביג  

זעען  ,  ֵאֶּלה  אויף וואס  זאכן  די  אויס  סיי 
גוט און אויך די זאכן וואס ער פארשטייט 

ְסֵדי ד,  נישט און ער זעהט די    'ְוִיְתּֽבֹוְננּו חַֽ
דאנקט   און  באשעפער  פונעם  חסדים 
אויף אלעם. דורך דאנקען, קומט אראפ 

 .נאר גוטס פונעם גרויסן באשעפער 

 באקומען א נייע קאר 
 
 

איך האב געהאט אן עקסידענט און די קאר איז  
אן   אריינגעגעבן  האב  איך  חרוב.  אינגאנצן 
קאר   נייע  א  באקומען  קענען  צו  אפליקאציע 
וועט   עס  אז  געהאפט  שטארק  האב  איך  און 
דעם   געדאנקט  האב  איך  אריבערגיין. 
געשעדיגט   נישט  איז  קיינער  אז  באשעפער 

און עקסידענט  ביים  צו    צוגעזאגט   געווארן 
דאנקען, ווען איך באקום די נייע קאר. ב"ה, עס 
 איז אריבער און איך וועל באקומען א נייע קאר. 

 
 

ַעָּתה ְוַעד־ ד' ִיְׁשָמר־ֵצאְת ּובֹוֶא מֵֽ
ם  עֹולָֽ

 
 

 עס ארבעט יא 
 
 

בין   איך  און  צובראכן  זיך  האט  טעלעפאן  מיין 
אריין צו א געשעפט, עס צו פארריכטן. זיי האבן  
מיר געזאגט אז ס'איז נישט דא וואס צו טון און 
אלעס האט זיך אויסגעמעקט. אנשטאט ווערן  
דאנקען   אנגעהויבן  גלייך  איך  האב  באזארגט, 
האט   טעלעפאן  די  אז  באשעפער,  דעם 

צוויי שעה שפעטער, האט געארבעט ביז יעצט.  
עס  און  אנגעצינדן  צוריק  טעלעפאן  די  זיך 
צום   נישט  פארדעם.  ווי  געהעריג  ארבעט 

 גלייבן, ווי דאנקען העלפט אויף יעדע זאך.

 
ִּכי ְל טֹוב ְלהֹודֹות. ּוְלִׁשְמ ָּנֶאה 

 ְלַזֵּמר
 
 

 
 געטראפן א פארקינג 

 
ערב שבת, בין איך אנגעקומען צו א האטעל און די  
פארקינג איז געווען פול. זיי האבן געזאגט אז אויפ'ן 
ארום   בין  איך  פארקינג.  טרעפן  מען  קען  גאס 
א   זייער  איז  געגנט  די  אבער  מאל,  אפאר  געפארן 
פארנומענע פלאץ. איך האב נישט געקענט טרעפן  

ער שבת. האב  א פארקינג, וואס זאל זיין גוט ביז איב 
און   באשעפער  דעם  דאנקען  אנגעהויבן  איך 

ברבים.   דאנקען  צו  שפעטער,    2צוגעזאגט  מינוט 
האב איך געטראפן א פארקינג וואס איז פונקט גוט. 
איך האב געזען דאס גרויסקייט פון דאנקען. ס'איז  
גלייך  ווער  און  גלייך  דאנק  ווארטן,  צו  שאד  א 

 .געהאלפן

 
ַר ְׁשמו הּוא ּבוֵרא ּוַמְנִהיג ֶׁשַהּבוֵרא ִיְתָּב 

 ְלָכל ַהְּברּוִאים 
 
 

 געטראפן דעם פראבלעם 
 
 

פארריכטן צו  געמיטשעט  זיך  איך  האב  א    היינט, 
האב   גלייך,  געארבעט.  נישט  האט  עס  און  מאשין 
נישט   לאנג  שוין  האב  איך  אז  דערמאנט,  זיך  איך 
זאכן   גוטע  אלע  פאר  באשעפער,  דעם  געדאנקט 
כח   "יישר  אן,  זיך  רוף  איך  מיר.  מיט  וואס ער טוט 
מינוט  א  העלפן."  אייביג  מיר  פארן  באשעפער, 
שפעטער, האב איך ב"ה געטראפן דעם פראבלעם  

 ן עס איז פארראכטן געווארן.או

 
 

 ְוִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ִׁשיָרה ַּכָּים 
 


