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211  לפ"ק גליון בפ" תש ני מיש  פרשת  

ה  ר ד' ֶאל־ֹמֶׁש ְיַדֵּב וַ  ,עס שטייט אין פרשת שמיני
ל־ַאֲהֹר  םֵלאֹמ  ןְואֶֽ ֲאֵלהֶֽ הייליגער   .ר  דער  זאגט 

דער   וואלט  באמת  אז  זי"ע,  אמת  שפת 
טאר   מען  אז  זאגן  געברויכט  נישט  באשעפער 
א   ווייל  ורמשים,  שקצים  אלע  די  עסן  נישט 
ווי פארעקלט פון דעם.   זיך סיי  וואלט  מענטש 
נאר דער באשעפער האט דאס יא געשריבן אין  
די תורה, כדי א איד זאל קענען באקומען שכר  

זיך מיט'ן    פאר'ן  איז  זעלבע  דאס  צוריקהאלטן. 
דאנקען דעם באשעפער, דער באשעפער דארף  
דען א איד זאל דאנקען, ער קען דאך אלעס. נאר  
וואס דען, דער באשעפער וויל אז דער איד זאל  
שיקן   קענען  זאל  באשעפער  דער  און  דאנקען 
קענען   נאך  זאל  ער  כדי  איד,  פאר'ן  גוטס  נאך 

 .עןבאקומען שכר פאר'ן דאנק

 אריבער בשלום 
 
 

אינ עלעקטריק  אן  געהאט  האב  ספעקשאן,  איך 
וואס איז אדורך געפאלן. זיי האבן געוואלט מאכן  

אינספעקשאן אן   און   שפעטער  טאג  פינף   נאך 
 וואס   לעקטער  די  געברויכט  זייער  האב  איך

  באשעפער   דעם   געדאנקט  האב  איך.  שנעלער
, ה" ב.  ברבים  דאנקען  צו  צוגעזאגט  און   אלעס  פאר

  אפוינטמענט   אן  באקומען  איך  האב,  דערויף  גלייך
דער  א געלויבט  טאג.  קומענ'דיגע  די  ויף 

אריבער   ב"ה  איז  אינספעקשאן  די  באשעפער 
 בשלום. 

 
 

 ַהֵּמִאיר ָלָאֶרץ ְוַלָּדִרים ָעֶליָה ְּבַרֲחִמים
 
 

 באקומען דאס געלט 
 
 

אן   פאר  פאפירן  די  אריינגעשיקט  האב  איך 
הלוואה פין די באנק און עס איז נישט צושטאנד  
געקומען. איך האב געדאנקט דעם באשעפער און  
צוגעזאגט צו דאנקען ברבים ווען עס גייט אדורך.  
אויף   געארבעט  האבן  וועלכע  מענטשן  אלע 
וועט בדרך הטבע   דערויף, האבן געזאגט אז עס 

ין, אבער א איד וואס דאנקט איז  נישט אדורך גי
באשעפער,   דער  געלויבט  ב"ה,  טבע.  די  העכער 

 איך האב באקומען די הלוואה.

 
 

ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהָּׁשֵען ִּכי ִאם ַעל ָאִבינּו 
 ֶׁשַּבָּׁשַמִים

ֹ 
 
 

 איך האב עס געטראפן 
 
 

מיין   טרעפן  געקענט  נישט  איך  האב  צופרי,  היינט 
לאנ  נאך  אפילו  זוכענישן.טעלעפאן,    האב   איך   גע 

, אהער  ביז  האבן  עס  פארן  באשעפער  דעם  געדאנקט
  דארף   מען   אז  נישט  מען  כאפט,  עס  האט  מען  ווען  ווייל

  איך   ווען,  ברבים  דאנקען  צו  צוגעזאגט  און,  דאנקען
  עס   איך  האב דאנקען  נאכן  לאנג נישט,  ה" ב.  עס  טרעף

 . געטראפן

 
 

 ר ֶאת ֵעיֵניֶהם ַעד ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵמִאי
 
 

 געטראפן די ריכטיגע סייז 
 
 

זיך  וויל  ער  וואס  אפגעמאכט  האט  קינד  מיין 
פארשטעלן פורים. מיר זענען געגאנגען אין געשעפט,  
האב   איך  סייז.  זיין  געטראפן  נישט  האבן  זיי  אבער 
פרובירט צו זוכן ביי אנדערע געשעפטן, אבער קיינער  

אנגעהויבן  הא האב  איך  סייז.  זיין  געהאט  נישט  ט 
קינד   דאנקען דעם באשעפער און געזאגט פאר מיין 
זאל אויך דאנקען, ווייל וואס דער באשעפער טוט איז  
זיכער לטובה. די קומענ'דיגע טאג, בין איך אריין אין  
נאכאמאל   קענען  זיי  אויב  געבעטן  און  געשעפט 

סייז. נאך אפאר   איבערקוקן, אפשר דאך איז דא זיין
מינוט קומט דער מענטש ארויס און זאגט מיר אז ער  

סייז, זיין  פון  איינס  געטראפן  "דיג'זאגנ   האט    איר , 
  און   סייז  די  געזוכט  שוין  האבן  מענטשן  וויפיל  ווייסט
  עס   איך  האב,  געקומען  זענט  איר  ווען  פונקט

  נאר   קומט   באשעפער  דעם  דאנקען  פון."  געטראפן
 .גוטס נאך

 
 

 ֹודּו ַלד' ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ה
 

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 211 גליון ק "לפ  בפ" תש  ינישמ פרשת   
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 א גוט ווארט אויף די וואך 


