
 

 

 

הצלחה לזכות ל  
 אברהם יהודה בן חנה חי 

רפו"ש לזכות ל  
 נתנאל שי בן דבורה

 

 

69 לפ"ק גליון  ב פ" תש  ץק מ פרשת  

הייליגער זי" דער  יששכר  זאגט,  עבני 
געווען   מתקן  חכמים  די  האבן  פארוואס 
הודאה דאנקען פאר יו"ט חנוכה? ווייל דורך  

אויף די ניסים, וואס  דעם וואס מען דאנקט  
דער באשעפער האט געטוהן, ברענגט מען  
פונעם   גוטס  און  ניסים  נאך  אראפ 
אויבערשטן. אזוי ווי עס שטייט אין תהילים 

ע"ו  י־ֲחַמ  קאפיטל  ָאָד ּכִֽ ּתֹוֶד ת  ְׁשֵאִר ם  ית ָּך 
רֵחֹמ אז ווען א מענטש דאנקט דעם  .  ת ַּתְחֹּגֽ

באשעפער אויף דעם וואס דער באשעפער 
האט אים געראטעוועט פון א צרה ח"ו, קען  
אנדערע  פארמיידן  דעם  דורך  מען 

 .שוועריגקייטן

דער באשעפער האט געשיקט א 
 דערמאנונג

 
פאריגע וואך, האט מען ארויף געלייגט א שלאס  
באצאלן   געברויכט  האב  איך  קאר.  מיין  אויף 
געלט און זיי האבן געזאגט אז עס איז געשעהן,  
איז   קאר  מיין  פון  רעגיסטרעישאן  די  ווייל 
געוואוסט.  נישט  אפילו  האב  איך  אפגעלאפן. 
איך האב גלייך געדאנקט דעם באשעפער, ווייל  

פאר מיין טובה. די וואך, האב איך  עס איז זיכער  
גלייך   האב  איך  און  עקסידענט  אן  געהאט 
אנגעהויבן אריין טראכטן. יעצט האב איך שוין 
געשעהן  איז  עס  פארוואס  פארשטאנען 
פאריגע וואך. ווייל אזוי האב איך פארראכטן די  
רעגיסטרעישאן. ווען נישט וואלט עס געווען א  

עקסידע  די  ביי  פראבלעם  דער  גרויסע  נט. 
באשעפער פירט די וועלט און מיר דארפן נאר  
דאנקען אז ער היט אונז אפ, יעדע סעקונדע פון  

 אונזער לעבן.

 
 ָּכל ַמה ְּדָעֵביד ַרְחָמָנא ְלָטב ָעֵביד

 
 

 אנגעקומען נאך פאר די צייט
 

איך בין געווען אויפן וועג צו אן אוונט און מען  
האט געדארפט זיין דארט פונקטליך אין צייט. 
געווען   איז  עס  און  ארויסגעפארן  בין  איך 
געפערליכע טרעפיק און די צייט האט געוויזן  

בערך   אנקומען  וועל  איך  צו    20אז  מינוט 
שפעט. ב"ה איך האב זיך נישט פארלוירן. איך  

ן דאנקען דעם באשעפער, ווייל  האב אנגעהויב 
מינוט    10מיר. נאך    ער ווייסט וואס איז גוט פאר

האט זיך אלעס אנגעהויבן רוקן שנעל און איך 
מינוט פאר די צייט וואס איך   10בין אנגעקומען  

 האב געדארפט זיין דארט. 
 

ְוַתִּגיֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחִּיים  
 ְלִׂשְמָחה ּוְלָׁשלֹום 

 

 פאר מיין טובהזיכער 
 
 

איך פרוביר שוין פאר שטיק צייט צו קויפן א הויז  
אויסגעזעהן  נישט  האט  געזען  האב  איך  וואס  און 
צוריק,  וואכן  צוויי  פאר  מיר.  פאר  אינטערסאנט 
אויסגעזעהן   וואס האט  עפעס  איך געטראפן  האב 
ממש ווי געגאסן פאר מיר. איך האב אריינגעגעבן די  

מארגעדטש, צו קענען קויפן  פאפירן צו באקומען א  
די הויז. די וואך, האט מען מיר איינגעמאלדן אז עס 
איז נישט דורך. איך האב זיך מחזק געווען אז אויב  
דער   וואלט  זאך,  ריכטיגע  די  געווען  דאס  וואלט 
זיך  האב  איך  געגעבן.  עס  מיר  באשעפער 
דעם   אין  און  ווייטער  דאנקען  צו  אינטערגענומען 

איך וועל  ריכטיגע   זכות,  די  טרעפן  בקרוב,  אי"ה 
 דירה, בשעה טובה ומצלחת. 

 
 

 ֵאין ָלנּו ֶמֶל עֹוֵזר ְוסֹוֵמ ֶאָּלא ָאָּתה
 
 

 אנגעקומען נאך פאר די צייט
 
 

איך בין געווען אויפן וועג צו אן אוונט און מען האט  
בין   איך  צייט.  אין  פונקטליך  דארט  זיין  געדארפט 

געוו איז  עס  און  געפערליכע  ארויסגעפארן  ען 
וועל  איך  אז  געוויזן  האט  צייט  די  און  טרעפיק 

מינוט צו שפעט. ב"ה איך האב    20אנקומען בערך  
דאנקען   אנגעהויבן  האב  איך  פארלוירן.  נישט  זיך 
דעם באשעפער, ווייל ער ווייסט וואס איז גוט פאר  

מינוט האט זיך אלעס אנגעהויבן רוקן    10מיר. נאך  
אנגע  בין  איך  און  די    10קומען  שנעל  פאר  מינוט 

 צייט וואס איך האב געדארפט זיין דארט. 

 
 
ְוַתִּגיֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחִּיים ְלִׂשְמָחה 

 ּוְלָׁשלֹום
 

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  ראיר קענט האבן דע  
. 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 69 גליון ק" לפ בפ"תש  סקץ פרשת   
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 א גוט ווארט אויף די וואך 


