
 

 

 

 לזכות לרפו"ש

בן הילד מאיר יעקב 
 גיטל לאה

 

27  לפ"ק גליון פ"אתש  שלח 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 27 גליון ק "לפ  פ"אתש  שלח פרשת   
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 א גוט ווארט אויף די וואך 

ֶאל־מֶֹׁשה ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן־' ַוּיֹאֶמר ד
זאגט דער הייליגער נועם אלימלך  .  ַהָּׁשָמִים

די  פאר  זאגט  אויבערשטער  דער  אז  זי"ע, 
ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם  ,  אידן, " איר בעהט פרנסה

ִמן־ַהָּׁשָמִים צו .  ֶלֶחם  גרייט  אייביג  בין  איך 
געבן פרנסה מן השמים. די איינציגסטע זאך 

איז  אייך  פון  בעהט  איך  ָהָעם    ,וואס  ְוָיָצא 
ְּביֹומֹו ְּדַבר־יֹום  ְקטּו  האבן   . ְולָֽ זאלט  איר  אז 

יעדן   לויבן  און  דאנקען  און  מיר  אין  בטחון 
איינציגסטן טאג. דורך דעם, וועט די פרנסה 

 ".ן קיין צערקומען מיט השפעות, א

 געריקט דעם טריפ
 
 

א וואך פאר מיין קינד'ס בר מצוה, האט די חדר  
זיין א טריפ און עס איז    געמאלדן גייט  אז עס 

אויסגעקומען די זעלבע טאג פון די בר מצוה. 
קענען   נישט  וועלן  קינדער  די  אז  מיינט  דאס 
בעטן   חדר  די  אריינגערופן  האב  איך  קומען. 
איך   טריפ.  די  פון  טאג  די  ריקן  קען  מען  אויב 
וועט   עס  אז  געגלייבט  נישט  אבער  האב 

ד געדאנקט  איך  האב  באשעפער  געשעהן.  עם 
ווייסט וואס עס איז גוט פאר   און געזאגט, "דו 
א   איך  באקום  טאג,  קומענדיגע  די  אונז." 
מעסעדש פון די חדר, אז די טריפ איז געריקט 
אויף אן אנדערע טאג. יעצט קען איך נאכאמאל  
א   ברענגט  דאנק  א  באשעפער.  דעם  דאנקען 

 דאנק.

 
 

א ֶׁשַהּבוֵרא ִיְתָּבַר ְׁשמו הּוא ּבוֵר 
 ּוַמְנִהיג ְלָכל ַהְּברּוִאים 

 
 

ב"ה נישט געברויכט גיין אין 
 שפיטאל 

 
 

איך וויל דאנקען דעם גרויסן באשעפער פאר די  
איז  קינד  מיין  געהאט.  האבן  מיר  וואס  נס 
עס   קאפ.  אויפ'ן  קאוטש,  די  פון  אראפגעפאלן 
האט געבלוט און ער האט געבראכן, אבער ב"ה, 
געקומען   איז  די הצלה  זיך.  ביי  געווען  איז  ער 
און אינטערזוכט דאס קינד און ב"ה מען האט  

 ט אריין אין שפיטאל.נישט געברויכ 

 
 

  ד' ֹׁשְמֶר ד' ִצְּל ַעל־ַיד ְיִמינֶֽ

 אנגעקומען נאך א וואך 
 
 

האב   איך  און  צובראכן  זיך  האט  בייק  קינד'ס  מיין 
צו באשטעלן א חלק צו   אריינגערופן די קאמפאני 
פארריכטן דאס בייק. זיי האבן מיר געזאגט אז עס 

עס וועט נעמען  איז נישט דא יעצט צו באקומען און  
וואכן. איך האב נישט געוואוסט וואס צו טון    6בערך  

און אנגעהויבן דאנקען דעם באשעפער און געבעטן  
קומען פריער. פונקט א וואך שפעטער    אז עס זאל

 איז עס אנגעקומען. 
 

ַרּבֹות ַמֲחָׁשבֹות ְּבֶלב־ִאיׁש ַוֲעַצת ד' ִהיא 
 ָתֽקּום 

 
 

 איך האב עס געטראפן 
 
 

איך זוך שוין ארום מיין סאושעל סעקוריטי קארטל  
נישט   עס  האב  איך  אבער  צייט,  לאנגע  א  פאר 
פון  מעשה  א  געליינט  נעכטן  האב  איך  געטראפן. 
איינעם וואס האט געדאנקט און געהאלפן געווארן,  
צו   צוגעזאגט  און  דאנקען  אנגעהויבן  איך  האב 
מיר  איז  טאג,  קומענדיגע  דאס  ברבים.  דאנקען 

נאכנישט  יא האב  איך  וואו  פלאץ  איין  ינגעפאלן 
געזוכט. געלויבט דער באשעפער, אז איך האב עס 

 דארט געטראפן. 

 
 

ַעד ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵמִאיר ֶאת  
 ֵעיֵניֶהם 

 


