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49 לפ"ק גליון  בפ" תש  שלחוי  פרשת  

האט   מלאך  דער  אז  שטייט,  וישלח  פרשת  אין 
 . ַוּיֹאֶמר ַׁשְּלֵחִני ִּכי ָעָלה ַהָּׁשַחר ,געזאגט פאר יעקב

שטייט אין רש"י, אז יענעם טאג איז געקומען די  
פאר'ן   שירה  זאגן  צו  מלאך  דעם  פאר  צייט 
באשעפער. זאגט דער הייליגער קדושת לוי, אז  
א מלאך קען נאר זאגן שירה איינמאל אין לעבן  
און אויך נאר ווען ער האט געטון א חסד פאר א  
איד, אויף דער וועלט. ווייל ער האט געבענטשט  

א שירה  יעקב  זאגן  גיין  געקענט  ער  האט  בינו, 
עס   גרויס  ווי  אריין  טראכט  באשעפער.  פאר'ן 
איז, אז א איד אויף דער וועלט קען זאגן שירה  
און   וויל  ער  ווען  באשעפער,  דעם  דאנקען  און 
השפעות   אראפ  קומט  דאנקט  מען  מאל  יעדע 

 .לרוב

 געטראפן א נייע ארבעט 
 
 

איך האב געזוכט א נייע ארבעט און געגאנגען  
געגאנגען   איז  עס  ב"ה,  אינטערוואו.  אן  פאר 
איך אריין   קומענ'דיגע טאג, רוף  די  גוט.  זייער 
און זיי פרעגן מיר, אויב איך האב א לערנער'ס  

. איך האב געזאגט אז נישט און זיי האבן  דעגרי
מען   ברויך  ארבעט  די  פאר  אז  געזאגט  גלייך 
האבן איינס. ב"ה, איך האב זיך נישט פארלוירן.  
באשעפער   דעם  דאנקען  אנגעהויבן  האב  איך 
איז   עס  ווייל  דאנקען  אויפגעהערט  נישט  און 
צו   זיכער גוט פאר מיר. איך האב אריינגערופן 

אי וואס  ישיבה  שיינע  די  א  געלערנט  האב  ך 
שטיק צייט צוריק און געפרעגט אויב זיי האבן  
מסכים   האבן  זיי  ב"ה,  מיר.  פאר  צעטיל  די 
געווען צו זוכן. עס האט גענומען א שטיק צייט,  
אבער ב"ה זיי האבן עס געטראפן און דורך דעם  

 האב איך געקענט באקומען מיין נייע ארבעט.

 
 

 ם ְלהֹודֹות ְלֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִּפיִקי
 

 אנגעהויבן צו ארבעטן
 
 

מיין פרינטער אין אפיס האט נישט געארבעט.  
געהאלפן   נישט  האט  פרובירט  האב  איך  וואס 
פרינטן  געברויכט  וויכטיג  זייער  האב  איך    און 

דעם   דאנקען  אנגעהויבן  איך  האב  עפעס. 
ארבעט   עס  וואס  אלעמאל  פאר  באשעפער, 
געהעריג און צוגעזאגט צו דאנקען ברבים, ווען 
עס הייבט אן ארבעטן. גלייך דערויף, האב איך 
האט   עס  און  טון  דארף  איך  וואס  באמערקט 

 גלייך אנגעהויבן צו ארבעטן געהעריג.

 
 

 ִׁשיָרה ַּכָּים ְוִאּלּו ִפינּו ָמֵלא 
 

 ארויסגעווארפן דעם טיקעט
 
 

נישט צום גלייבן. איך האב באקומען א רויט לייט  
טיקעט, צוויי יאר צוריק און עס האט זיך געהאלטן  

. די און איין אפשטופן דעם דאטום פונעם געריכט
גאנצע צייט, האב איך נישט אויפגעהערט דאנקען  
האסט  דו  "רבוש"ע,  געזאגט,  און  באשעפער  דעם 
אוועק   עס  קענסט  דו  און  טיקעט  דעם  געגעבן 
דער   און  געריכט  אין  אנגעקומען  בין  איך  נעמען. 
די   אויסרעכענען  אנגעהויבן  האט  פאליציאנט 
  מעשה. איך בין געווען שטיל. ווען דער פאליציאנט 

אויב   געפרעגט  ריכטער  די  האט  געענדיגט  האט 
דאס איז אלעס און ער האט געזאגט אז יא. גלייך, 
איז   טיקעט  די  אז  געזאגט  ריכטער  דער  האט 
געזאגט  נישט  האט  ער  ווייל  ארויסגעווארפן, 
דער   געווען.  איז  לייט  רויט  די  גאס  וועלכע 
באשעפער האט אלעס געטון. איך האב בכלל נישט  

ז  קיין  געברויכט  דא  נישט  איז  עז  גארנישט.  אגן 
דעם   דאנקען  ווי  וועלט  דער  אויף  זאך  בעסערע 

 גרויס'ן באשעפער. 

 
 

ַסְּפרּו ַבּגֹוִים ֶאת ְּכבֹודֹו ְּבָכל ָהַעִּמים 
 ִנְפְלאָֹתיו 

 
 

 אנגעקומען פאר שבת 
 

ערב שבת, איז מיין זון געווען אויפן וועג אהיים און  
אנקומען   גייט  ער  ווי  אויסגעזעהן  נישט  האט  עס 
געווארן   נישט  זענען  מיר  ב"ה,  אהיים.  שבת  פאר 
פארלוירן. איך האב גערופן מיין זון און געזאגט אז  
זיך   האב  איך  און  לתודה  מזמור  זאגן  זאל  ער 

וען ער קומט  אונטערגענומען צו דאנקען ברבים, ו
אן פאר שבת. ב"ה געלויבט דער באשעפער, ער איז  

 אנגעקומען ממש פאר'ן זמן שבת. 

 
 ִּכי טֹוב ד' ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

 

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 49 גליון ק"לפ   בפ"תש  שלחוי פרשת   
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 א גוט ווארט אויף די וואך 


