
 

 

 

הצלחה לזכות ל  
 אברהם יהודה בן חנה חי 

רפו"ש לזכות ל  
 נתנאל שי בן דבורה

 

 

58  לפ"ק גליון פ"אתשנצבים  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  רקענט האבן דעאיר   
. 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 58 גליון  ק" לפ פ"אתש נצבים  פרשת   
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   מוצש"ק

 

 א גוט ווארט אויף די וואך 

האט   לאה  ווען  ויצא,  פרשת  און  שטייט  עס 
געזאגט זי  האט  יהודה  ַהַּפַעם   ַוּתֹאֶמר ,געהאט 

ַּתֲעֹמד   וַֽ ְיהּוָדה  ְׁשמֹו  ָקְרָאה  ַעל־ֵּכן  ֶאת־ד'  אֹוֶדה 
ֶדת  נאכדעם   ִמּלֶֽ פארוואס  שווער.  לכאורה  איז 

ֶדת ,וואס לאה האט געדאנקט שטייט ַּתֲעֹמד ִמּלֶֽ .  וַֽ
נאר   קינדער.  האבן  אויפגעהערט  האט  זי  אז 
ושמש   הייליגער מאור  דען, שרייבט דער  וואס 

געזאגט  האט  לאה  וויבאלד  אֹוֶדה   ,זי"ע,  ַהַּפַעם 
דעם   , 'ֶאת־ד דאנקען  איך  וועל  מאל  די  אז 

באשעפער, האט זי אויפגעהערט האבן קינדער.  
ווייל א איד דארף אייביג דאנקען, נישט נאר ווען  

ד  זעט  זעט  ער  ער  ווען  אפילו  נאר  גוטס,  אס 
 .נישט, דארף ער גלייבן אז עס איז גוט

 ב"ה עס איז אנגעקומען 
 
 

איך האב געדארפט אוועק פארן און איך האב  
געדארפט  האב  איך  וואס  עפעס  באשטעלט 

נאכגעקוקט איך  האב  צופרי,  און    מיטנעמען. 
געזעהן אז עס וועט אנקומען היינט. געווענליך,  
אבער   נאכמיטאג,  שפעט  זאכן  מיינע  קומען 

פאר   האבן  געברויכט  עס  איך  האב   3היינט 
אזייגער, ווען איך דארף אוועק פארן. איך האב 
"איך   געזאגט,  און  דאנקען  אנגעהויבן  גלייך 
פארלאז זיך אויפ'ן באשעפער, אז אויב עס איז  

וועט עס אנקומען פריער." ב"ה, עס  באשערט,  
אנגעקומען   צוויי    1איז  מיינט  דאס  אזייגער, 

געקענט   עס  האב  איך  און  פריער  שעה 
באשעפער   דעם  דאנקט  מען  ווען  מיטנעמען. 

 ארבעט זיך אלעס אויס צום גוטן. 

 
 

 ֵאין ָלנּו ֶמֶל עֹוֵזר ְוסֹוֵמ ֶאָּלא ָאָּתה
 

 געטראפן די גלעזער 
 
 
איך האב פארלוירן מיינע גלעזער און איך האב  

נישט געקענט ארויסגיין, ווייל איך קען נישט  
זעהן אן דעם. איך האב געזוכט איבעראל,  

אבער נישט געטראפן. איך האב געדאנקט  
דעם באשעפער און צוגעזאגט צו דאנקען  

ברבים. אפאר מינוט שפעטער, האב איך עס  
ר פאר'ן געטראפן. איך דאנק דעם באשעפע 

מיר צופירן צו די פלאץ וואו איך האב עס 
 געטראפן. 

 
 
ַהּטֹוב, ִּכי א ָכלּו ַרֲחֶמי, ַהְּמַרֵחם, ִּכי  

 א ַתּמּו ֲחָסֶדיך 

באקומען די פרייז וואס איך האב  
 געוואלט 

 
 

באשטעטיגן צו  פרובירט  האב  די    איך  און  עפעס 
האב   איך  וויפיל  הויך.  זייער  געווען  איז  פרייז 
נאך  נאכלאזן.  געוואלט  נישט  זיי  האבן  געבעטן, 
דעם  געדאנקט  איך  האב  אריינרופן,  מאל  אפאר 
צו דאנקען ברבים, אויב  באשעפער און צוגעזאגט 
זיי זענען יא מסכים צו די פרייז וואס איך וויל. ב"ה,  

געלאזט וויסן אז    ר זיי מי  נישט לאנג דערויף, האבן 
זיי געבן מיר די פרייז וואס איך האב געבעטן. אלעס  

 פירט דער באשעפער, מען דארף נאר דאנקען. 

 
 
ַרּבֹות ַמֲחָׁשבֹות ְּבֶלב־ִאיׁש ַוֲעַצת ד' ִהיא 

 ָתֽקּום 
 

 ב"ה, געהאט א קינד
 
 

יאר צוריק און איך האב    6איך האב חתונה געהאט  
האבן  דאקטוירים  די  קינדער.  קיין  געהאט  נישט 
געזאגט אז זיי זעען נישט קיין פראבלעם. איין טאג  
וועלן   מיר  אז  אפגעמאכט  ווייב  מיין  און  איך  האב 
פאר   באשעפער  דעם  דאנקען  טאג  יעדן  אנהייבן 

ווערן. ב"ה,  נסיון און אי"ה, וועלן מיר געהאלפן  ם  דע
אפאר חדשים שפעטער, וואס מיר האבן אנגעהויבן  
נייעס און ב"ה, געלויבט   דאנקען, איז געווען גוטע 
דער באשעפער, עס איז אונז ב"ה געבוירן געווארן  
קינד. א דאקטער קען גארנישט העלפן,   א געזונט 
אבער דאנקען העלפט שטענדיג. א דאנק ברענגט  

 א דאנק. 
 

 
 ַהַּפַעם אֹוֶדה ֶאת ד' 

 


