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89  לפ"ק גליון בפ" תש  חיוי  פרשת  

ַוְיִחי ַיֲעֹקב ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים  אין די פרשה פון ויחי שטייט
ָׁשָנה ֶעְׂשֵרה  בינם   .ְׁשַבע  ר'  הייליגער  דער  זאגט 

זי"ע אז פארוואס הייבט זיך אן די פרשה   מפרשיסחא
די   אין   17מיט  געווען  איז  אבינו  יעקב  וואס  יאר 

צייגנ'דיג דערמיט אז דאן האט יעקב אבינו  מצרים, 
ער   מדריגה,  הויכע  א  אויף  באשעפער  דעם  געדינט 

יאר ביי די ביהמ"ד פון שם    14האט דאך אויך געהאט 
ה אבינו  יעקב  וואס  דען,  וואס  נאר  אט  ועבר. 

אויפגעטון טאקע אין די שווערסטע פלאץ, מצרים,  
דארט   האט  ער  און  הארץ  ערוות  געווען  איז  וואס 
געדינט דעם באשעפער מיטן לערנען און לויבן דעם  
באשעפער פאר'ן צוריק ברענגען יוסף איז געווען די 
אמת'ע לעבן פון יעקב. דאס ווייזט אויך אויף אונזער  

ויב געדענקט מען צו טון  דור וואס איז שוואך אבער א
דעם   דאנקען  און  לויבן  ווי  קלייניגקייטן,  אפילו 
באשעפער און טון מצוות, איז עס אסאך חשוב'ער ווי  
דורות פריער, וואס זיי האבן געדינט דעם באשעפער  

 .מיט העכערע מדריגות

 עס איז אנגעקומען 
 
 

איך האב געהאט א זייער טייערע זאך, וואס איך 
די   און  קאסטומער  א  צו  ארויסגעשיקט  האב 
טרעקונג נומער האט נישט געוויזן אז עס איז  

וועג.   שוין   האט  קאסטומער  די   אויפ'ן 
 איך ,  ה"ב.  אנקומען  וועט  עס  ווען,  געמיטשעט

אנגעהויבן  פאר  נישט  זיך  האב איך האב  לוירן. 
ווען   אלעמאל,  פאר  באשעפער  דעם  דאנקען 
צייט. א קורצע צייט נאכ'ן   זאכן קומען אן אין 
די קאסטומער אן אז דאס  דאנקען, רופט מיר 
פארשטאנען   איך  איז אנגעקומען. האב  פעקל 
מיין   אויף  געווארט  האט  באשעפער  דער  אז 

 ן. דאנקען און די ישועה איז גלייך אנגעקומע

 
 

ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהָּׁשֵען ִּכי ִאם ַעל  
 ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 

 
 

 פארראכטן פאר שבת 
 
 

מיין   צובראכן  זיך  האט  נאכט  דאנערשטאג 
געהאט    דעקל האב  איך  און  ציין  א  פאר 

געפערליכע ווייטאג. איך האב נישט געוואוסט  
אן   באקומען  קענען  וועל  איך  אויב 
שבת.   פאר  נאך  דענטיסט  ביים  אפוינטמענט 
איך האב גלייך געדאנקט דעם באשעפער, ווייל  
ער ווייסט וואס איז גוט פאר מיר און צוגעזאגט  

ארראכטן  צו דאנקען ברבים, אויב עס ווערט פ 
נאך פאר שבת. ב"ה, דער דאקטאאר האט מיר  
די   איז  שבת  אויף  און  פרייטאג  אריינגענומען 
מען  קען  דאנקען  דורך  נאר  אוועק.  ווייטאג 

 געהאלפן ווערן 
 
 

 הֹודּו ַלד' ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
 

 נישט פארשפעטיגט 
 
 

וויכטיגע זייער  א  געהאט  האב  אפוינטמענט,   איך 
דארט   זיין  געמוזט  האב  איך  וואס  דאקטער  א  ביי 
מען  קען  נישט,  אויב  צייט.  פונקטליכע  די  אויף 
פארלירן דעם אפוינטמענט. איך בין געווען אויפ"ן  
וועג און עס איז געווארן א שטארקע טרעפיק. עס  
האט נישט אויסגעזעהן ווי איך וועל עס מאכן אין  

ן דאנקען דעם באשעפער  צייט. איך האב אנגעהויב
  20און געזאגט תפילות תודה. איך בין אנגעקומען  

מינוט שפעטער און זיי זאגן מיר אז דער דאקטער  
אפאר   אין  דא  זיין  וועט  ער  און  טרעפיק  אין  איז 
מינוט. דורך דאנקען, האט דער באשעפער געוויזן  

 אז ער פירט די וועלט און נישט דער דאקטער.

 
 

ָּבַר ְׁשמו הּוא ּבוֵרא ּוַמְנִהיג ֶׁשַהּבוֵרא ִיְת 
 ְלָכל ַהְּברּוִאים 

 
 דער באשעפער פירט אלעס 

 
 
די  קאר  מיין  מיט  פראבלעמען  געהאט  האב  איך 
איין  פון  געגאנגען  בין  איך  צייט.  שטיק  לעצטע 
מאקעניק צום צווייטן און יעדער האט מיר געזאגט,  
צו  מיט געלט עס  א געוואלד  קאסטן  וועט  אז עס 

דעם  פאר  דאנקען  אנגעהויבן  האב  איך  ריכטן. 
נישט   האב  איך  וואס  אלעמאל,  פאר  באשעפער 
געהאט דעם פראבלעם. ב"ה, היינט בין איך אריין צו  
א מאקעניק און ער קוקט דורך מיין קאר און זאגט  
מיר, "דיין קאר איז נאך אינטער די ווארענטי פון די  
פארריכטן   עס  קען  איך  קאמפאני. 

 שטארקייט  די  געזעהן  איך  האב  יעצט   אימזינסט."
 קען  ער  נאר.  באשעפער  דעם  דאנקען  פון

 . אלעס פארריכטן
 
 

 ַעל־ד' ְיָהְב ַהְׁשֵל 
 

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 89 גליון ק" לפ בפ"תש  חיוי פרשת   
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 א גוט ווארט אויף די וואך 


