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99  לפ"ק גליון בפ" תש  תושמ פרשת  

 
שטייט קי"ב  קאפיטל  תהילים  , אין 

ה־ְלעֹוָל ח ְלַעּמַל ּות ׀ ָׁש ְּפד . ֹום ְּבִריתֹו ִצּוָֽ
אלימלך   נועם  הייליגער  דער  זאגט 
די   שיקט  באשעפער  דער  אז  זי"ע, 
די   איז  וואס  און  די מכה  רפואה פאר 
דאנקען   אידן  ווען  איז  דאס  רפואה. 
דאס   אלעם.  פאר  באשעפער  דעם 

דאווענען ביים  אויך  ּבֹוֵרא  שטייט 
באשאפט  , ְרפּואֹות באשעפער  דער 

דורך ְתִהּלֹות רפואות  אידן  , נֹוָרא  אז 
 .ן אים אייביג דאנקע

 געענדיגט קויפן א הויז 
 
 

איך האב געהאלטן אינמיטן קויפן א נייע דירה. 
א   צו  אפגעקויפט  זיין  געדארפט  האט  עס 
האט   מארגעדטש  די  אבער  טאג,  באשטימטע 
גיין   אדורך  וועט  עס  ווי  אויסגעזעהן  נישט 
איידער יענע טאג און איך האב נישט געהאט די  
גאנצע געלט אראפ צו לייגן. אנשטאט צו ווערן  

אנג  איך  האב  צו  באזארגט,  טאג  יעדן  עהויבן 
צו   צוגעזאגט  און  באשעפער  דעם  דאנקען 
וועט אדורך בשלום.  דאנקען ברבים, אויב עס 
ביי  באשעפער,  הייליגער  דער  איז  געלויבט 
מארגעדטש   די  איז  טאג  באשטימטן  דעם 
אריבער, חוץ לדרך הטבע און א טאג שפעטער  
איז אריינגעקומען דאס גאנצע געלט וואס איך 

, דורך אן אופן וואס איך האב זיך  האב געדארפט
  האב   איך   נישט געקענט פארשטעלן פארדעם

  באשעפער   דעם  דאנקען  דאס  ווי  געזעהן  ממש
 . וועג ריכטיגן  ן'אויפ געפירט אלעס  האט

 
 

 ֵאין ָלנּו ֶמֶל עֹוֵזר ְוסֹוֵמ ֶאָּלא ָאָּתה
 
 

 געהאט די ריכטיגע אינשורענס 
 

 
גאנ מיין  ארויפגעלייגט  האב  משפחה  איך  צע 

אויף איין אינשורענס פלאן. איין טאג האב איך  
געוואלט נוצן א געוויסע דענטיסט פאר איינע  
קינדער, אבער דער דענטיסט האט   מיינע  פון 
נאר גענומען אן אנדערע אינשורענס. האב איך  
אנדערע   די  אויף  קינד  דעם  געלייגט  אריבער 
אינשורענס. א האלבע יאר שפעטער, האט מיין  

סטיטשעס.   קינד געדארפט  און  צוקלאפט  זיך 
געזוכט שפעט נאכמיטאג א דאקטער   איך האב

האב   איך  ב"ה,  סטיטשעס.  מאכן  קען  וואס 
אים  קען  וואס  דאקטער  גוטע  איין  געפינען 

נעמען. נישט צום גלייבן, אבער דער דאקטער האט  
נאר גענומען די אינשורענס וואס נאר די קינד האט  

ה באשעפער  דער  געמאכט  געהאט.  מיר  אט 
אריבערלייגן דעם קינד, כדי איך זאל קענען מאכן  

 די סטיטשעס פאר'ן קינד אין צייט. 
 
 

ּטֹוב, ִּכי א ָכלּו ַרֲחֶמי, ַהְּמַרֵחם, ִּכי א  ַה 
 ַתּמּו ֲחָסֶדיך 

 
 

 ב"ה, נישט געהאט אן עקסידענט
 
 

ליידיגע   א  אויף  געפארן  איך  בין  אינדערפרי,  איין 
ראוד און איך בין געפארן שנעלער ווי מען מעג. א  
האב   איך  און  אפגעשטעלט  מיר  האט  פאליציאנט 
געזאגט,   און  באשעפער  דעם  געדאנקט  גלייך 
פון   זיכער  עס  איז  טיקעט,  א  באקום  איך  "אפילו 

ן, דיר." דער פאליציאנט האט מיר אבער געלאזט גיי 
גארנישט   אפילו  האב  איך  ווארענונג.  א  מיט  נאר 
געבעטן. איך האב גלייך געדאנקט דעם באשעפער 
פאר זיינע חסדים. די קומענ'דיגע טאג, האב איך זיך  
נישט  בין  איך  אבער  פליגער,  א  כאפן  צו  געיאגט 
געפארן שנעל, ווייל איך האב נישט געוואלט ווערן  

ארן אין דער  פ  אביסל  נאך   נאכאמאל אפגעשטעלט. 
טונקל, האב איך געזעהן עפעס חיות אויפ'ן ראוד. 
ב"ה, איך בין נישט געפארן צו שנעל, האב איך זיך  
נישט   ב"ה,  און  באצייטנס  אפשטעלן  געקענט 
שוין   איך  האב  יעצט  עקסידענט.  אן  געהאט 
האט  באשעפער  דער  פארוואס  פארשטאנען 
געמאכט אז דער פאליציאנט זאל מיר אפשטעלן,  

 אנדערן טאג.  דעם
 
 

ְּבָכל ְדָרֶכי ִלְׁשָמְר ִּכי ַמְלָאָכיו ְיַצֶּוה ָל 
 

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 99 גליון  ק"לפ  בפ" תש  שמות פרשת   
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 א גוט ווארט אויף די וואך 


