
 

 

 

הצלחה לזכות ל  
 אברהם יהודה בן חנה חי 

רפו"ש לזכות ל  
 נתנאל שי בן דבורה

 

 

48  לפ"ק גליון פ"אתש אב כי ת 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 48 גליון  ק" לפ פ"אתש  אבכי ת פרשת   
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   מוצש"ק

 

 א גוט ווארט אויף די וואך 

י  ה ִלְפנֵ מֶֹׁש א  ְבֹבּו ,און פרשת כי תשא שטייט
אז ווען משה ,  היר ֶאת־ַהַּמְסוֶ ֹו ָיִס ר ִאּתד' ְלַדֵּב 

ער   האט  אויבערשטן,  צום  רעדן  אריין  איז 
דער  זאגט  מאסקע.  די  גענומען  אראפ 
הייליגער תפארת שלמה, אז דאס מיינט אז  

איד,   ווען א איד גייט בעטן פאר אן אנדערע
מיטן   בעטן  נאר  שעמען,  נישט  זיך  ער  זאל 
שלמה,   תפארת  דער  זאגט  הארץ.  גאנצן 
קאפיטל  תהילים  און  שטייט  עס  אבער 

ַׁשֲעֵרי־ֶצ ִּפְתחּו־ִל , קי"ח בֹא־ָב י  אָֽ אֹוֶד ֶדק  ה ם 
דורך  ,קּה טויערן,  די  עפנט  איד  א  ווען  אז 

דאנקען, דאן קען מען שוין בעטן אויף אלעס 
 .ף פאר זיך אויךוואס מען דאר

 די ביל איז באצאלט 
 
 

איך האב געהאט א גרויסע ביל וואס איך האב  
געברויכט באצאלן אין אפאר טאג און איך האב  
נישט געזען פון וואו איך וועל עס באצאלן. איך  
גרויס'ן   דעם  אויף  פארלאזט  אבער  זיך  האב 
און   באשעפער  דעם  געדאנקט  באשעפער, 
צוגעזאגט צו דאנקען ברבים. יעצט, אפאר טאג  

באצאלט, גרינגער ווי איך שפעטער, איז די ביל 
צו  נישט  זיך  שאד  א  איז  עס  געטראכט.  האב 
קען   ער  ווייל  באשעפער,  אויפ'ן  פארלאזן 

 אלעס. 

 
 

ַעל ָּכל ַהֶחֶסד ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ִעָּמִדי 
 ַוֲאֶׁשר ַאָּתה ָעִתיד ַלֲעׂשֹות ִעִּמי

 
 

 עס האט נישט גערעגנט 
 
 

דירה.   נייע  מיר האבן ב"ה אריינגעמופט אין א 
וועט   עס  ווי  אויסגעזעהן  האט  מופן,  בשעת'ן 

געהאלטן    אנהייבן רעגענען שטארק. איך האב
אונז   פאר'ן  באשעפער  דעם  דאנקען  איין  אין 
געבן א נייע דירה און געבעטן אז עס זאל נישט  
רעגענען, אז מען זאל קענען ענדיגן מופן. ב"ה,  
און   צייט  גאנצע  די  גערעגנט  נישט  האט  עס 
ב"ה   האט  געענדיגט,  האט  מען  ווען  גלייך 

 אנגעהויבן רעגענען. 

 
 

 ּדֹוִּכי טֹוב ד' ְלעֹוָלם ַחְס 
 
 
 

 
 געראטעוועט מיין בעיבי 

 
טאג, פארנומענע  שטארק  א    איך   בין   נאך 

מען אהיים צו מיין קאנטרי, אבער איך האב  אנגעקו
קיין פארקינג. איך האב געדאנקט   נישט געטראפן 
דעם באשעפער, גלייבנ'דיג אז עס איז זיכער פאר  
מיין גוטס. איך האב געפארקט אינטער אן אנדערע  
שעה   האלבע  א  שטוב.  מיין  אין  אריין  און  קאר 
הצלה  אן  איז  ער  אז  איינער,  מיר  רופט  שפעטער, 

קען מע  איך  אויב  אים.  פארשטעל  איך  און  מבער 
רוקן מיין קאר. איך בין געווען אזוי אפגעמיטשעט, 
אבער איך בין אראפ צו רוקן מיין קאר. איך זעץ זיך  

הער איך מיין    אריין אין מיין קאר און נאך א מינוט
דאנק  איך  זיץ.  אינטערשטע  די  פין  וויינען  בעיבי 

געדארפ האב  איך  אז  באשעפער  מיין  דעם  רוקן  ט 
קאר ווייל אזוי האט דער באשעפער געראטעוועט  

 .מיין קינד
 

ל ֹוֵמ ן ׁשא ִייָׁש נּום ְוה ֽא־יָ ִהּנֵ  ר ִיְׂשָראֵֽ  
 
 

 אנגעקומען צום דאקטער 
 
 

זיין   אין  ווייטאג  שטארקע  געהאט  האט  קינד  מיין 
ציין. איך האב אריינגערופן צום דאקטער, אבער זיי  
וואס   די  פון  ליסטע  א  אויף  געלייגט  אונז  האבן 
ווארטן אויף אן אפפוינטמענט. איך האב געדאנקט  
צו דאנקען ברבים.  דעם באשעפער און צוגעזאגט 

קינד מיין  באשעפער,  דעם  דאנק  איך  איז    ב"ה, 
ב"ה,   און  טאג  יענעם  דאקטער  צום  אנגעקומען 

 אלעס איז אריבער מיט הצלחה.

 
 

 ִּכי קל ֶּמֶלך רֹוֵפא ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאָּתה
 
 


