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59  לפ"ק גליון בפ" תש ב שוי  פרשת  

תורה שטייט, יעקב אבינו האט    אין די
ָאַמ ְוַאָּת  ,געזאגט ֵהיֵט ה  ֵאיִט ְרָּת  יב ב 

דברי  .ִעָּמ  הייליגער  דער  זאגט 
מיינט דאס  אז  זי"ע,  ה ְוַאָּת  ,ישראל 

אז ווען א איד זאגט אויף   .בְרָּת ֵהיֵט ָאַמ 
 ,יעדע זאך וואס דער באשעפער טוט

 ,דאן,  ידָּכל ַמה ְּדָעֵביד ַרְחָמָנא ְלָטב ָעֵב 
ִעָּמ ֵאיִט  באשעפער,  .יב  דער  זאגט 

"איך וועל דיר ווייזן וואס מיינט גוט."  
דעם  דאנקט  מען  ווען  געדענק 
נאך   אראפ  דאס  ברענגט  באשעפער 

 .גוטס 

 גלייך געהאלפן געווארן 
 
 

איך ארבעט אויף א פלאץ וואס מען דארף גיין  
געקענט   נישט  ממש  האב  איך  מאסק.  א  מיט 
געדאנקט   האב  איך  אבער  געהעריג,  ארבעטן 
דעם באשעפער דערפאר. נישט לאנג דערויף,  
א   האט  וואס  איינער  געטראפן  איך  האב 
ספעציעלע מאסק וואס האט לעכער צו קענען  

אלפן. אטעמען בעסער. עס האט מיר ממש געה 
מען  ווערט  באשעפער  דעם  דאנקט  מען  ווען 

 גלייך געהאלפן. 

 
 

 ֵאין ָלנּו ֶמֶל עֹוֵזר ְוסֹוֵמ ֶאָּלא ָאָּתה
 

 געטראפן וואס איך האב געזוכט
 

זייער   האב  איך  וואס  עפעס  געהאט  האב  איך 
פון   געגאנגען  בין  איך  געברויכט.  וויכטיג 
עס   האט  קיינער  און  געשעפט  צו  געשעפט 

איך    נישט האב  צייט,  שטיק  א  נאך  געהאט. 
פאר   באשעפער  דעם  דאנקען  אנגעהויבן 
און  דארף  איך  וואס  האב  איך  וואס  אלעמאל 
צוגעזאגט צו דאנקען ווען איך טרעף די זאך. די 
קומענ'דיגע געשעפט, וואו איך בין אריין, האט  
מער   שוין  איז  עס  אז  געזאגט  גלייך  אויך  מיר 

צו באקומען. האב   איך געבעטן דער  נישט דא 
פרובירן,   דאך  קען אפשר  אויב ער  ארבייטער, 
פינף   ווארטן  נאכן  איינס.  נאך  האבן  זיי  אויב 
אז   מיר  זאגט  און  ארויס  ער  קומט  מינוט, 
אינטער די שעלף וואו די זאך ליגט געווענליך,  

איינס וואס איז לכאורה שוין    האט ער געטראפן
יעצט    פארלוירן געגאנגען א לאנגע צייט צוריק.

האב איך געזעהן אז דער באשעפער האט עס 
נאר   האט  ער  מיר.  פאר  געלייגט  אוועק  שוין 

 געווארט איך זאל אים דאנקען. 
 

 ֶעְלֽיֹון   ר ְלִׁשְמֹות ַלד' ּוְלַזֵּמ ֹוב ְלהֹדט
 

 אינגאנצן אוועק
 
איך האב באקומען א געוואוקס אונטער מיין אויער. 

א געטוהן  וויי  זייער  האט  נישט עס  האב  איך  ון 
צום   געגאנגען  בין  איך  איז.  דאס  וואס  געוואוסט 
דאקטער און ער האט געזאגט אז איך וועל דארפן  
דעם   נעמען  צו  ארויס  אפאראציע  אן  מאכן 
אינפעקשאן. איך האב גלייך אנגעהויבן צו דאנקען  
דעם באשעפער פאר אלעמאל וואס איך האב נישט  

נקען ברבים, אויב  קיין ווייטאג און צוגעזאגט צו דא
אנגעשמירט   איך  האב  ביינאכט,  אוועק.  גייט  עס 
עפעס אויפ'ן געשווילאכץ און זיך געלייגט שלאפן. 
צופרי, ווען איך בין אויפגעשטאנען, איז די גאנצע 
נישט   איך  האב  מער  געווען.  דארט  נישט  זאך 
ווען עפעס   צום דאקטער. געדענק,  גיין  געברויכט 

דעם   דאנק  שווער,  דאך  גייט  קען  ער  באשעפער. 
פארלאזן  זיך  זאלסטו  פארוואס  אויסהיילן.  אלעס 

 אויף א דאקטער. 

 
 רוֵפא חוֵלי ַעּמו ִישָרֵאל 

 
 ממש געהאלפן געווארן 

 
קליינע   מיט  שטוב  א  קנ"ה  פון  מאמע  א  בין  איך 
קינדער און אזוי ווי א יעדע אידישע שטוב, ווען עס  

אין חדר און    קומט צו מאכן גרייט די קינדער צו גיין
סקול, איז זייער אנגעשטרענגט. כמעט יעדן טאג,  
ווען יעדער גייט שוין ארויס, שפיר איך ממש שוואך 
פון די גאנצע ארבעט. ממש, איך קען נישט אנגיין  
האט  וואך,  די  שטוב.  פון  ארבעט  אנדערע  די  מיט 
מיר א חבר'טע געזאגט, "פרוביר יעדן טאג, ווען דו  

אייד אויף,  דעם  שטייסט  דאנק  אן,  הייבסט  דו  ער 
באשעפער אז דו האסט געזונטע קינדער און בעט  
ער זאל דיר געבן כח צו קענען אנגיין." איך האב עס  

צום גלייבן, ווי ווייט    פרובירט פאר א וואך און נישט
 געטוישט צום גוטן.  זאכן האבן זיך

 
 

 ֵאין ָלנּו ֶמֶל עֹוֵזר ְוסֹוֵמ ֶאָּלא ָאָּתה
 

אידן פארציילן   30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות 

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

. 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 59 גליון  ק" לפ בפ"תשב  שוי פרשת   
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 א גוט ווארט אויף די וואך 


