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910  לפ"ק גליון ב פ" תש פקודי פרשת  

ְרא ַוּיַ די  עס שטייט און פסוק פאשת פקו
ֶאת־ּכמֶֹׁש    ּהאָֹת   ּו ָעׂש  ְוִהֵּנה  ה ל־ַהְּמָלאָכ ׇה 

ה  םאָֹת   ֶר ַוְיָב   ּוָעׂש  ןֵּכ '  ד  ה ִצּוָ   ר ַּכֲאֶׁש   ֹמׁשֶֽ
  אז   ע" זי  שלמה  תפארת  הייליגער  די  זאגט
 האט  רבינו  משה  וואס  דעם  דורך

 ער   האט  אויג   גוט  א  מיט  געקוקט
לבע זע  די.  אידן  די  בענטשען  געקענט

דעם  דאנקט  ער  ווען  איד  א  מיט  איז 
גרויסען באשעפער פאר אלעס וואס ער 
ווערט מען  זיין לעבן  טוט פאר אים אין 

 .דורך דעם געבענטשט מיט אלע ברכות

 איך האב עס געטראפן
 

איך האב באשטעלט עפעס א טייערע זאך און 
האט   עס  און  ארויסגעשיקט  געווארן  איז  עס 

רייטאג.  געוויזן אז עס איז געווארן דעליווערד פ
נישט  איך האב עס  אבער  דינסטאג  איז  היינט 
קאמפעני   די  איך האב אריינגערופן  געטראפן. 
און זיי ענטפערן אז איך האב געמאכט א טעות 
א  צו  אנגעקומען  איז  עס  און  אדרעס  די  מיט 
נישט אידישע בילדונג. איך האב נישט געוויסט  
אויב איך וועל עס טרעפן דארט. איך האב גלייך  

צו  געדא צוגעזאגט  און  באשעפער  דעם  נקט 
דאנקען ברבים אויב איך טרעף עס. איך קים אן  
צו די בילדונג און גלייך קומט ארויס איינע פון  
די וואס וואוינען דארט איך איך זאג אים וואס 
די   אבער  גלייבן  צום  נישט  פאר  גייט  עס 
טרעקונג האט געוויזן אס עס איז אנגעקומען  

זיין פאסט באקס   אבער ער האט עס נישט  צו 
גייט   ער  מיר  זאגט  ער  אבער  געטראפן 
אינטערזוכן די בילדונג אויב ער זעט עס דארט.  

 .ב"ה ער האט עס געטראפן און מיר עס געגעבן
 

ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהָּׁשֵען ִּכי ִאם ַעל ָאִבינּו  
 ֶׁשַּבָּׁשַמִים 

 
 עס ארבעט געהעריג 

 
אויפגעהערט ארבעטן   מאשין האט  וואש  מיין 
אלעס האט אויסגעזעהן גוט די לעקטער האט  
און   אויסגעשטעקט  עס  האב  איך  געארבעט 
האט  גארנישט  אבער  איינגעשטעקט  צוריק 

האב   געהאלפן.  דאנקען נישט  אנגעהויבן  איך 
עס   דעם וואס  אלעמאל  פאר  באשעפער 

ברבים   דאנקען  צו  צוגעזאגט  און  יא  ארבעט 
צום   נישט  ארבעטן.  אן  צוריק  הייבט  עס  ווען 
עס  און  נאכאמאל  פרובירט  האב  איך  גלייבן 
האט גלייך אנגעהויבן ארבעטן געהעריג. יישר  
צו   דיך  דערמאנען  מיך  פארן  באשעפער  כח 

 .ןדאנקע

 
 ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִּפיִקים ְלהֹודֹות ְל 

 געטראפן די ריכטיגע הילף 
 

בין   איך  און  שוועריקייטען  דורך  יעצט  גיי  איך 
נישט   ממש  האב  איך  פארלוירן  זייער  געווען 
געוויסט וואס צו טון. האב איך אנגעהויבן דאנקען  
דעם באשעפער און בעטן ער זאל מיר העלפן מיט  

טאג אפאר  עצה.  ב"ה    א  איך  האב  שפעטער 
מיר   העלפט  וואס  מענטש  ריכטיגע  די  געטראפן 
אסאך   שוין  מיר  איז  עס  און  הארץ  גאנצן  מיטן 
די   שיקן  פארן  באשעפער  כח  יישר  גרינגער. 
שוועריקייטען און פארן שיקן די ריכטיגע מענשט. 
זעהט   אייביג  נישט  דיר אפילו  פון  דאך  איז  אלעס 

א גרויסע טאטע אין מען עס גלייך אבער אונז האבן  
 .הימל וואס העלפט אונז אייביג

 
ְלהֹודֹות ַחָּיִבים ֲאַנְחנּו ְלִפיָכ ְל 

 
 ב"ה נישט באקומען די פארקינג

 
און   אהיים  ביינאכט  שפעט  אנגעקומען  בין  איך 
געווען.   נישט  איז  עס  אבער  פארקינג  א  געזוכט 
פלוצלונג זעה איך איינס איך געפארן אהין אבער א  
נישט אידישע קאר האט מיך אויסגעכאפט. איך בין  
די ערשטע מינוט געווארן זייער ברוגז. אבער איך  
האב גלייך געדאנקט דעם באשעפער ווייל עס איז  
נאך אפאר מינוט האב איך  מיין טובה.  זיכער פאר 
געטראפן א פארקינג אביסל ווייט פון מיין הויז. די  

ס זעה איך אז א  קומענ'דיגע טאג ווען איך גיי ארוי
האט  וואס  קאר  די  אויף  אראפגעפאלן  איז  בוים 
גענומען דעם פארקינג. יעצט האב איך שוין טאקע  
זיינע   אויף  היט  אייבערשטער  דער  ווי  געזעהן 

 .קינדער און דורך דאנקען ווערט מען געראטעוועט
 

 ד ָּכל ַמה ְּדָעֵביד ַרְחָמָנא ְלָטב ָעֵבי

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  
. און מאכן גרויס זיין נאמען, וועט איר געהאלפן ווערן און דורכדעם וואס אידן דאנקען דעם אויבערשטן ברבים   

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 901 גליון ק" לפ  בפ"תש  פקודי פרשת   
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אויף די וואך א גוט ווארט    


