
 

 

 

 לזכות לרפו"ש

בן הילד מאיר יעקב 
 גיטל לאה 

 

86  לפ"ק גליון פ"אתש בה"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 86 גליון ק" לפ פ"אתש  ה"בב פרשת   
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 א גוט ווארט אויף די וואך 

ָאז ָיִׁשיר מֶֹׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת 
ֵּלאמֹר ַוּיֹאְמרּו  פארשטיין,   .ַלד'  מען  דארף 

הארץ,  אין  דאך  איז  שמחה,  עיקר  דער 
זינגען און זאגן שירה.   פארוואס דארף מען 

נאר   איז  וואס  שמחה  דען,  וואס  אין נאר 
צייט.   שטיק  א  פאר  אן  נאר  האלט  הארץ, 
און  מויל  מיטן  דאנקט  איד  א  ווען  אבער 
עס  האלט  באשעפער,  פארן  שירה  זינגט 

ָאז ָיִׁשיר מֶֹׁשה  ,אויף אייביג. דעריבער שטייט 
ַוּיֹאְמרּו   ַלד'  ַהּזֹאת  ַהִּׁשיָרה  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ּוְבֵני 

 כדי, זיי האבן געזאגט שירה,  ּיֹאְמרּוו.  רֵּלאֹמ
 .עס זאל בלייבן אויף אייביג, רֵּלאֹמ

 עס איז בעסער געווארן
 
 

מיין   אויף  אינפעקשאן  אן  באקומען  האב  איך 
איך   אז  געקראצט,  זייער  מיר  האט  עס  האנט. 
בין  איך  שלאפן.  געקענט  נישט  ממש  האב 
מיר   האט  ער  און  דאקטער  צום  געגאנגען 
געגעבן א קרים, אבער איך האב נישט געהאט 
קיין צייט עס צו נוצן. איך האב געדאנקט דעם  

דאנ צו  צוגעזאגט  און  ברבים, באשעפער  קען 
אויב איך קען שלאפן. ב"ה, די קומענדיגע נאכט  
בין איך געשלאפן רואיג, אן זיך אויפוועקן. דאס 
דעם   דאנקען  צוליב  נאר  געווען  זיכער  איז 

 אויבערשטן, וואס דאס איז די בעסטע רפואה. 

 
 

  ִּכי קל רֹוֵפא ֶנֱאָמן ָאָּתה ּוְרפּוָאְת
 ֱאֶמת 

 
 דאנקען איז די בעסטע וועג 

 
 

פאר בערך א יאר, האב איך זיך איינגעוואוינט  
צו זיין דאנקבאר. איך האב געזאגט און געפילט  
דאנקבארקייט צום באשעפער פאר אלעס אין  

  די .  גרינג  געגאנגען   איז  אלעס,  ה" ב   מיין לעבן.
האב  געזו,  פרנסה לעצטנס  אבער  אלעס...  נט, 

האבן   זאכן  און  דאנקען  צו  אויפגעהערט  איך 
געטוהן  האב  איך  וואס  שווער.  גיין  אנגעהויבן 
איז נישט געגאנגען . ב"ה, דער באשעפער האט  
איך   וועג.  די  איז  דאנקען  אז  דערמאנט  מיר 
דאנק דעם באשעפער פארן מיר ווייזן ביז יעצט  

ועל אי"ה פרובירן צו  איך ו  די ריכטיגע וועג און
צוריקגיין אויף דעם וועג פון דאנקען און זעהן  
ווייטער דעם באשעפער'ס האנט, ווי ער פירט  

 מיר אויף יעדן טריט און שריט. 
 

 ֵאין ָלנּו ֶמֶל עֹוֵזר ְוסֹוֵמ ֶאָּלא ָאָּתה

 צוויי מאל פארראכטן 
 
 

האב   איך  צובראכן.  זיך  האט  קאנדישאן  עיר  מיין 
קענען    געזאגט, עס  איך  וועל  אויב  באשעפער,   "

איך   וועל  געלט,  באצאלן  דארפן  אן  פארריכטן 
פארראכטן,   עס  האב  איך  ב"ה,  ברבים."  דאנקען 
טאג   צוויי  דאנקען.  צו  פארגעסן  האב  איך  אבער 

צובראכן.  נאכאמאל  עס  זיך  האט    איך   שפעטער, 
  יעצט .  פארריכטן  געקענט  נאכאמאל  ה" ב  עס  האב
באשעפער    דאנקען  איך  וויל גרויסן  דעם  ברבים 

 פארן העלפן יעצט און אלעמאל. 

 
 

ַסְּפרּו ַבּגֹוִים ֶאת ְּכבֹודֹו ְּבָכל ָהַעִּמים 
 ִנְפְלאָֹתיו 

 
 יציאת מצרים ממש 

 
 

מקומות   צו  נסיעה  א  פון  צוריק  יעצט  קום  איך 
מיט א גאנצע גרופע.   פארן   שעה  צוויי   הקדושים, 

דארף  יעדע   אז  געזאגט  זיי  האבן,  הייבן  זיך ר 
שעה   איין  בערך  טעסט.  קאוויד  א  איבערנעמען 
די   געהאט  געציילטע  האבן  הייבן,  זיך  פארן 
רעזאלטאטן און עס האט נישט אויסגעזעהן ווי די 
זיך  האבן  מיר  פליען.  קענען  וועט  גרופע  גאנצע 
אז   באשעפער,  גרויסן  אינעם  געווען  מחזק  אבער 

העלפן.   קען  קו  45ער  הייבן,  זיך  פארן  מט  מינוט 
קען   יעדער  אז  זאגט  און  באאמטע  די  פון  איינער 
צום   געיאגט  יעדן  האט  ער  סיבה.  קיין  אן  גיין, 

מינוט פאר די פליגער האט זיך    5פליגער און ב"ה,  
אויפן פליגער.  געדארפט הייבן, איז יעדער געווען 
יציאת   ביי  אזויווי  ממש  געטריבן  אונז  האט  ער 

 מצרים. 
 
 

ֵען ִּכי ִאם ַעל ָאִבינּו  ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהָּׁש 
 ֶׁשַּבָּׁשַמִים 

 


