
 

 

 

הצלחה לזכות ל  
 אברהם יהודה בן חנה חי 

רפו"ש לזכות ל  
דבורהנתנאל שי בן   

 

 

310  לפ"ק גליון בפ" תש יתרו פרשת  

פרשת   און  שטייט  ר  ַוְיַסֵּפ  יתרועס 
ֵאתְתנְלֹח  מֶֹׁשה '  ד  הָעָׂש   רל־ֲאֶׁש ׇּכ  ֹו 
זאגט דער הייליגער . ִיםּוְלִמְצַר   הְלַפְרֹע

האט  פארוואס  זי"ע,  ושמש  מאור 
משה רבינו געדארפט פארציילן פאר  
יתרו, ער האט דאך שוין געוואוסט פון 
די אלע ניסים. נאר חוץ פון דעם, וואס 

דא  דארף  מענטש  דעם  א  נקען 
דארף  חסדים,  זיינע  פאר  באשעפער 
פארשפרייטן  און  פארציילן  עס  מען 
גרויס   אזוי  און  וויסן  זאל  יעדער  אז 

 .מאכן זיין נאמען

 אלעס צוריק געהעריג
 
 

מיין טאכטער האט מיר גערופן פון די ארבעט,  
אז עפעס גייט פאר מיט אירע אויגן און זי זעהט  
סעקונדע   ערשטע  די  בין  איך  געהעריג.  נישט 
זיך   האב  איך  אבער  אנגעצויגן,  זייער  געווארן 

א דערמאנט  פונעם גלייך  קומט  עס  ז 
אויבערשטן, פאר אונזער טובה. איך האב גלייך 
און  חסדו  לעולם  כי  טוב  כי  לד'  הודו  געזאגט 
עס  אבער  גלייבן,  צום  נישט  נשמת.  געזאגט 
ווען   און  בעסער  ווערן  אנגעהויבן  גלייך  האט 
אלעס   איז  נשמת  זאגן  געענדיגט  האב  איך 

  געווען געהעריג ווי פריער.
 
 

 הֹודּו ַלד' ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
 

 ב"ה, איינגעשלאפן 
 
 

גאנצע   מיין  באשעפער,  דער  געלויבט  ב"ה, 
פאמיליע האט באקומען די וויירוס. ב"ה, נישט  
מיט זייער שווערע סימפטאמען. אבער די וואך, 
שבת ביינאכט, האט זיך יעדער פון די משפחה  

הא קינדער  די  געשפירט.  גוט  נישט נישט  בן 
שפעט   געווארן  איז  עס  שלאפן.  גיין  געקענט 
איך   "באשעפער,  אנגערופן,  זיך  איך  האב  און 
שפירט   יעדער  וואס  אלעמאל  פאר  דיר  דאנק 
זיך גוט און איך וועל אי"ה דאנקען ברבים אויב  

בערך   שלאפן."  גיין  קען  מינוט    20יעדער 
שפעטער, איז יעדער געשלאפן רואיג און ב"ה,  

 ען צופרי אסאך בעסער.אויפגעשטאנ

 
 

ִּכי ְל טֹוב ְלהֹודֹות. ּוְלִׁשְמ ָּנֶאה 
 ְלַזֵּמר

 

 מען האט עס געטראפן 
 
 

מיין קינד האט פארלוירן טייערע גלעזער, זונטאג  
וואך,   גאנצע  די  געזוכט  עס  האט  מען  נאכמיטאג. 
ערב   טרעפן.  געקענט  נישט  עס  האט  מען  אבער 

ווייב אז אויב מען  שבת, האב איך געזאגט פאר מיין 
וועט מען דארפן   נאך שבת,  נישט ביז  טרעפט עס 
קינד,  מיין  מיר  זאגט  שבת  ערב  נייע.  קויפן 
אז   באשעפער  דעם  נישט  מען  דאנקט  "פארוואס 
איך האב געהאט דאס גלעזער ביז יעצט." צוזאמען,  
א   באשעפער.  גרויס'ן  דעם  געדאנקט  מיר  האבן 

ד צו מיר און האלבע שעה צום זמן, קומט מיין קינ
געטראפן.   האב  איך  וואס  "קוק  מיר,  דאס ווייזט 

 " גלעזער

 
 

 ָלנו  ִּתֶּתן ְוֶיְׁשֲע ַחְסֶּד' ד  ַהְרֵאנּו
 
 

 אנגעקומען אין צייט
 
 
איך בין געפארן פון מאנסי צו די שטאט פאר שבת. 
טרעפיק.  שרעקליכע  געווארן  איז  וועג  אינמיטן 
דער זייגער האט זיך גערוקט און עס האט געוויזן  
נישט   האב  איך  זמן.  נאכ'ן  אנקומען  וועל  איך  אז 
זיך   האב  איך  ב"ה,  אבער  טון,  צו  וואס  געוואוסט 

קען דעם  נישט פארלוירן, איך האב אנגעהויבן דאנ
צו דאנקען ברבים, אויב  באשעפער און צוגעזאגט 
איך קום אן אין צייט פאר שבת. אפאר מינוט נאכ'ן  
רוקן און   די טרעפיק אנגעהויבן  זיך  דאנקען, האט 

 ב"ה, איך בין אנגעקומען אסאך פאר שבת.
 
 

 ֶעְלֽיֹון   ר ְלִׁשְמֹות ַלד' ּוְלַזֵּמ ֹוב ְלהֹדט
 

אידן פארציילן   30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות 

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

. 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 310 גליון  ק" לפ בפ"תש  יתרו פרשת   
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 א גוט ווארט אויף די וואך 


