
 

 

 

 לזכות לרפו"ש

בן הילד מאיר יעקב 
 גיטל לאה

 

17  לפ"ק גליון פ"אתש  בהעלותך פרשת  

אידן פארציילן   30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות 

פרטיות און השגחה   
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  
. אויבערשטן ברבים און מאכן גרויס זיין נאמען, וועט איר געהאלפן ווערן און דורכדעם וואס אידן דאנקען דעם   

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 17 גליון ק"לפ  פ"אתש  בהעלותך פרשת   
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 א גוט ווארט אויף די וואך 

דער הייליגער סלאנים'ער רבי זי"ע  
אז ווען א איד דאנקט , פלעגט זאגן

זאך  יעדע  אויף  אויבערשטן,  דעם 
אין זיין לעבן און נעמט אן באהבה, 
זיין   פירט  באשעפער  דער  וויאזוי 
וועט  לעבן. דאן, מידה כנגד מידה, 
זאכן   די  אננעמען  באשעפער  דער 
וואס דער איד טוט, מיט אהבה און 

 .רחמים און נישט ח"ו מיט דין

 אנגעקומען אין צייט 
 
 

האב   איך  און  וועג  אויפן  געווען  בין  איך 
איז  עס  גאז.  נעמען  דארף  איך  אז  באמערקט 
געווען שפעט ביינאכט און רוב גאז סטאנציעס  

  זייער    זענען געווען פארמאכט. עס איז געווען
  געוואוסט   נישט  האב   איך  און  געגנט  שטילע  א

  דעם   דאנקען   אנגעהויבן  האב  איך.  טון  צו  וואס
  העלפן   מיר  זאל  ער  געבעטן  און  באשעפער

איז יא אפן. איך    וואס,  סטאנציע  גאז  א  טרעפן
האב אנגערופן די פאליציי און זיי געבעטן, אויב  
זיי קענען מיר זאגן וואו די נענטסטע סטאנציע  

בערך   אז  געווען,  איז  ענטפער  זייער    30איז. 
מינוט אוועק. עס האט ממש נישט אויסגעזעהן 

ועל עס מאכן. איך האב אבער ווייטער  ווי איך ו
גאז   צום  אנגעקומען  בין  איך  ב"ה,  געדאנקט. 
זיך   האט  קאר  מיין  פאר  ממש  סטאנציע, 
פארלאשן. געלויבט איז דער באשעפער פארן  
ענטפערן מיין געבעט. איך וויל נישט טראכטן  
וואס איך וואלט אדורך, אויב איך וואלט נישט  

 אנגעקומען אין צייט. 
 

 
ַעָּתה ְוַעד־ד' יִ  ְׁשָמר־ֵצאְת ּובֹוֶא מֵֽ

ם  עֹולָֽ
 
 

 די רעגן האט זיך אפגעשטעלט 
 
 

דעם יו"ט, בין איך געגאנגען מיט מיין זון אויף א  
מינוט. אינמיטן וועג,    25וועג, וואס נעמט בערך  

צו רעגענען. איך האב   האט אנגעהויבן אביסל 
גלייך געדאנקט דעם באשעפער פאר אלעמאל  
וואס עס רעגנט נישט, ווען איך גיי אויפן וועג.  
גלייך האט אויפגעהערט רעגענען און עס האט  

שט גערעגנט די גאנצע צייט, ביז מיר זענען  ני

מען   ווען  געגאנגען.  זענען  מיר  וואו  אנגעקומען 
דאנקט, העלפט דער באשעפער חוץ לדרך הטבע  

 אויך.
 
 

 ֵאין ָלנּו ֶמֶל עֹוֵזר ְוסֹוֵמ ֶאָּלא ָאָּתה
 

 באקומען דאס געלט 
 

איך האב געדארפט האבן געלט פאר די קומענדיגע  
פון וואו איך קען   סטאוגעווטאג און איך האב נישט 

דעם   דאנקען  אנגעהויבן  איך  האב  באקומען.  עס 
האב   איך  ווען  העלפן,  אייביג  פארן  באשעפער 
איז אדורך און איינער   קיין שעה  נישט  געדארפט. 

ווי אינדערהיים,  בין  איך  אויב  אן,  מיר  ער  רופט  יל 
גייט יעצט אדורך פארן מיין הויז און ער האט געלט  
דאנקען   שנעל  ווי  גלייבן  צום  נישט  מיר.  פאר 

 העלפט. 

 
 ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו

 
 

 בעסער ווי געראכטן
 
 

איך בין אדורך אן אפעראציע, צוויי וואכן פאר יו"ט.  
די ארבעט אין מיין פרנסה איז זייער פארנומען און  
שווער פאר א יום טוב. איך האב נישט געוואוסט צו  
וועל עס קענען טון. איך האב געדאנקט דעם   איך 
און   גוט  שפיר  איך  ווען  אלעמאל  פאר  באשעפער 

די ערב יו"ט גייט    צוגעזאגט צו דאנקען ברבים, אויב
אסאך   געווען  איז  ערב  די  ב"ה,  בשלום.  אדורך 
דיר   דאנק  איך  געטראכט.  האב  איך  ווי  בעסער, 

 באשעפער, פארן אונז ווייזן דיינע וואונדער.

 
 
ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהָּׁשֵען ִּכי ִאם ַעל ָאִבינּו  

 ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
 


