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311  לפ"ק גליון ב פ" תש  עתזרי   פרשת  

אׁש  ם ֹרה ָלֶכ ֶדׁש ַהּזֶ ַהֹח ,און פרשת בא שטייט
ה  יְדֵׁש ׇם ְלחָלֶכ   ֹון הּואים ִראׁשִׁש ֳחָד  זאגט  ׃ַהָּׁשנָֽ

די  אז  זי"ע,  ישראל  אוהב  הייליגער  דער 
לבנה און די זון האבן געלאכטן דאס זעלבע. 
אבער ווען די לבנה האט זיך אפגערעדט אז 
געוועלטיגן  נישט  קענען  מלכים  צוויי 
צוזאמען, האט דער באשעפער געמאכט אז  

ש זאל  לבנה  ווייזט  די  ווייניגער. דאס  יינען 
דעם   דאנקען  שטענדיג  דארף  איד  א  אז 
עס   וואס  חילוק  קיין  נישט  באשעפער. 
און  דאנקען  ער  דארף  אים,  מיט  פאסירט 
עס  אז  גלייבט  ער  ווייל  אפרעדן,  זיך  נישט 

 .איז זיכער פאר זיין טובה

 מען האט עס געטראפן
 
 

ווייזן   שטענדיג  פאר'ן  באשעפער  דיר  דאנק  איך 
דיינע חסדים. מיין צען יעריג קינד האט געבארגט  
א שליסל פון א שכן. שפעטער, ווען ער האט עס  
געוואלט צוריק געבן איז דער שכן נישט געווען 
זיין   אינדערהיים, האט ער עס אריינגעלייגט אין 

ו  טאש. אביסל שפעטער, פרעג איך דעם קינד ווא
זוכן,   אנגעהויבן  עס  האט  ער  איז.  שליסל  דער 
אבער ער האט עס נישט געטראפן. איך האב אים  
און   באשעפער  דעם  דאנקען  "לאמיר  געזאגט, 
זיכער   עס  מען  וועט  ברבים,  דאנקען  צו  צוזאגן 
נאך   און  געגאנגען  אהיים  זענען  מיר  טרעפן." 
מיין   אויף  געטראפן  עס  מען  האט  זוכן,  אביסל 

  ליגן. קינד'ס בעט
 
 
 ַעד ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵמִאיר ֶאת ֵעיֵניֶהם 

 
 

 דער דרייווער איז אנגעקומען
 
 

איבער   ארויסשיקן  געברויכט  האב    100איך 
אויסגעזעהן   נישט  באקסעס, פרייטאג. עס האט 

ק  וועט  דרייווער  דער  וואלט  ווי  עס  און  ומען 
געווען א גרויסע שאדן. איך האב גלייך געדאנקט  
דעם באשעפער און צוגעזאגט צו דאנקען ברבים.  
פינף מינוט דערויף, איז דער דרייווער געקומען  

 און גענומען אלע באקסעס. 

 
 

  ַעל־ד' ְיָהְב ַהְׁשֵל 
 
 
 

 ביידע מאל געארבעט 
 

 
איז  וואסער  די  פראבלעם.  א  געהאט  האב  איך 
ארויפגעקומען ביי די סינק פון די קאך און אויך אין די  

הכסא   א   רופן   געוואלט  שוין  האב  איך   בית 
  געדאנקט   ערשט  צום  האב   איך  אבער,  ספעציאליסט

אלעס ד קענסט  "דו  געזאגט,  און  באשעפער  עם 
פארריכטן." איך האב פרובירט נאכאמאל ביי די סינק  
און א מינוט שפעטער איז די וואסער אראפ. בין איך 
גייט   געגאנגען צום בית הכסא און געטראכט אז דא 

האב נאכאמאל   עס זיין אביסל שווערער. אבער איך 
עס באשעפער,  דער  געלויבט  און  האט    געדאנקט 

 דארט אויך גלייך געארבעט. 

 
 

ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהָּׁשֵען ִּכי ִאם ַעל ָאִבינּו 
 ֶׁשַּבָּׁשַמִים

ֹ 
 

 ריק אפןצו
 
 

סאשעל   פון  געלט  יאר  פאר  לעצטע  די  באקום  איך 
האבן   זיי  איך.  לעב  דעם  פון  וואס  סעקורעטי, 
צו   שוין  פרוביר  איך  און  אקאונט  מיין  אפגעשטעלט 
נישט  גייט  עס  אבער  צייט,  שטיק  א  פאר  אפלייען 
דעם   געדאנקט  איך  האב  צוריק,  וואך  א  אדורך. 
און   אהער  ביז  באקומען  עס  פאר'ן  באשעפער 

אדורך. צוגעזא  גייט  עס  ווען  ברבים,  דאנקען  צו  גט 
 ב"ה, א וואך דערויף, איז עס אדורך.

 
 

 ִּכי הּוא קל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלּכל ּוֵמִטיב ַלּכל 
 
 
 

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 311  גליון ק" לפ בפ"תש  יעתזר פרשת   
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וואך א גוט ווארט אויף די    


