
 

 

 

הצלחה לזכות ל  
 אברהם יהודה בן חנה חי 

רפו"ש לזכות ל  
 נתנאל שי בן דבורה

 

 

90  לפ"ק גליון ב פ" תש לך לך פרשת  

אידן פארציילן   30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות 

 און השגחה פרטיות 
אויבערשטן!דורך דאנקען דעם   א גוטע בליק אויף השי״ת   

. וועלט גוטע    

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 90  גליון ק" לפ בפ"תש  לך לך פרשת   
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 א גוט ווארט אויף די וואך 

והאמין בד'  ,אין פרשת לך לך שטייט
צדקה לו  דער  .  ויחשבה  זאגט 

אברהם  אז  ישראל,  עבודת  הייליגער 
דעם   געדאנקט  האט  אבינו 
קען  ער  וואס  דאס  אז  באשעפער, 

אויבערשטן איז א חסד   גלייבן אינעם
פונעם באשעפער. דאס לערנט אונז,  
דעם   דאנקען  דארפן  מיר  אז 
טאג,   פונעם  מינוט  יעדע  באשעפער 
אז מיר קענען גלייבן און דאנקען דעם  
באשעפער און אים לויבן, יעדע צייט  

 .און דורך דעם זעהן זיינע חסדים

 דער באשעפער היט 
 
 

מיין קליין קינד האט געהאלטן אינמיטען עסן.  
עפעס איז געבליבען שטעקן אין האלדז און עס 
שוין   האב  איך  ארויסגעקומען.  נישט  איז 
גלייך   האב  איך  אבער  הצלה  רופן  געוואלט 
געדאנקט דעם באשעפער פאר אלעמאל וואס 
אלעס איז בסדר. א סעקונדע שפעטער, איז די  

זיך   עסן ארויסגעקומען. עס איז ממש א שאד 
באשעפער   דעם  דאנקט  מען  ווען  זארגן.  צו 

 ווערט מען גלייך געהאלפן. 

 
 

 ְוִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ִׁשיָרה ַּכָּים 
 
 

 שנעלער ווי מען האט געזאגט
 
 

שווערע   א  האבן  געברויכט  האט  מאן  מיין 
אפעראציע. דער דאקטער האט געזאגט אז עס 
וועט נעמען צוויי טאג און ער וועט דארפן זיין  

טאג. איך האב    4אויף אטעמען מאשינען פאר  
באשעפער   דעם  דאנקען  אויפגעהערט  נישט 
און זיך פארלאזט נאר אויף אים. געלויבט איז  

אפעראצ  די  באשעפער,  גענומען  דער  יע האט 
איין טאג און די קומענ'דיגע טאג האט ער שוין  
אטעמען.  צו  מאשינען  קיין  געברויכט  נישט 
געדענק, ווען מען דאנקט דעם באשעפער גייט  

 אלעס פיל בעסער. 

 
 

 ִּכי קל ֶּמֶלך רֹוֵפא ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאָּתה
 
 
 

 
 אנגעקומען פאר יו"ט 

 
 

מיינע קינדער און אייניקלעך האבן געוואלט קומען  
פאר יום טוב צו אונז. עס איז געווען שוועריגקייטן  
האבן  אייניקלעך  צוויי  און  יעצט  וויירוס  די  מיט 
גלייך   האב  איך  פאספארטן.  די  באקומען  נישט 
אנגעהויבן דאנקען און געהייסן די אייניקלעך אויך  

אס קען אלעס. דאנקען דעם גרויס'ן באשעפער, וו
אן  באקומען  זיי  האבן  ארבעט,  שווערע  נאך  בה, 
האבן   זיי  וואס  טאג  זעלבע  די  אפוינטמענט 
געווארט   האבן  זיי  פליגער.  דעם  כאפן  געדארפט 
אויף  די עלעקטריק  ווייל  שעה,  א האלב  און  צוויי 
יענע פלאץ האט נישט געארבעט, אבער מיר האבן  

אבן געכאפט  נישט אויפגעהערט דאנקען. ב"ה, זיי ה
א   געהאט  האבן  מיר  און  צייט  אין  פליגער  דעם 

 הערליכע יום טוב, מיט די גאנצע פאמיליע. 

 
 
ַרּבֹות ַמֲחָׁשבֹות ְּבֶלב־ִאיׁש ַוֲעַצת ד' ִהיא 

 ָתֽקּום 
 

 גלייך געארבעט 
 
 
איך האב א פרידשידער, וואס מען דארף ספעציעל 

נוצן.   אנשטעלן מעגן  עס  זאל  מען  אז  שבת  פאר 
ארבעט   עס  אז  פראבלעמען  דא  איז  שבת  יעדע 
עס  געגאנגען  בין  איך  איידער  וואך  די  נישט. 
אנשטעלן, האב איך געדאנקט דעם באשעפער פאר  
אלע גוטע זאכן וואס ער גיבט מיר, יעדע מינוט. איך  
דער   געארבעט.  גלייך  האט  און עס  פרובירט  האב 

אונז געבן אזויפיל גוטס. ער ווארט    באשעפער וויל
 אויף אונז צו דאנקען. 

 
 

 ִּכי ְל טֹוב ְלהֹודֹות. ּוְלִׁשְמ ָּנֶאה ְלַזֵּמר
 


