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814 לפ"ק גליון  גפ" תש וישב  פרשת  

' ֶאת־יֹוס  ַוְיה    פסוק,  די וואך פרשת וישב זאגט די י  ף ַוְיה  י ד
ְצל  א   ַמ ְיה  יׁש  ַו ְבב  יַח  ֲאדֹנ  י  יית  ְצר ִֽ מ  ַה וואס   .יו  שווער,  איז 

פסוק,  די  ה    מיינט  ְבב  ַוְי ֲאדֹנ  י  יית  ְצר ִֽ מ  ַה דער    .יו  זאגט 
ין    הייליגער כתב סופר זי"ע, גמרא מסכת שבת שטייט,  א 

ֶאל   ה  ׁשֹור  ה  ינ  הַהְשכ  ְמח  ש  ּתֹוְך  מ  שווער,    .א  לכאורה  איז 
עס שטייט דאך אז דער באשעפער איז נאנט צו איינער  
וואס האלט זיך קליין. נאר א מענטש וואס איז בשמחה  
אים   גייט  עס  אפילו  באשעפער,  דעם  דאנקט  ער  און 
שווער, ווייל ער ווייסט אז אלעס איז נאר פון אים און  

גמרא. אז די שכינה רוהט    פאר זיין גוטס, דאס מיינט די
נאר אויף א מענטש וואס איז אייביג בשמחה און גלייבט  

' ֶאת־יֹוס  ַוְיה   אז אלעס איז גוט. דאס מיינט די פסוק,   . ףי ד
  אז דער באשעפער איז שטענדיג געווען מיט יוסף, ווייל

א  ַוְיה   ְצל  י  ַמ ַח יׁש  דער   .י אז  געוואוסט  אייביג  יוסף האט 
ה    מיט אים און ער איז מצליח אפילו,  באשעפער איז י  ַוְי

נ  ְבב   יית ֲאדֹ ְצר ִֽ מ  ער איז געווען אין די הויז פון פוטיפר    ,יו ַה
און געהאלטן אין איין דורך גיין שוועריגקייטן. מיט דעם  
דעם   געדאנקט  און  געגלייבט  ער  האט  אלעם, 

 . באשעפער

 

ר ע רד ע א גרויס ן א  ע  באקומ
 

א   געמאכט  חתונה  לעצטנ'ס  ב"ה  האבן  מיר 
צו   געברויכט אסאך געלט  מען האט  און  קינד 
איך   האב  וואך,  די  חתונה.  די  אפצאלן  קענען 
ר' ארי בערקאוויטש,  פון  צוגעהערט א שיעור 
איין   אין  האלטן  דארף  מען  אז  זאגט  ער  ווי 
גוטע   אלע  די  אויף  באשעפער  דעם  דאנקען 

אכן וואס ער גיבט און אזוי ברענגט מען נאך ז
גוטס. מיר האבן אנגעהויבן דאנקען יעדן טאג,  
א   היינט,  אלעם.  פאר  באשעפער  גרויס'ן  דעם 
וואך שפעטער, האט א קאסטומער וואס האט  
ארדער   קיין  געגעבן  נישט  לאנג  שוין 
אריינגעגעבן א גרויסע ארדער, וואס וועט אי"ה 

די הוצאות. מען זעהט   דעקן א גרויסע חלק פון
די   ברענגט  באשעפער  דעם  דאנקען  ווי  ממש 

 ישועה שנעלער ווי מען קען טראכטן.

 
ֹון צ ר  ל ַחי  כ  ַע ְל י ֶדָך ּוַמְשב  ת י  ַח ֶא  ּפֹות 

 

 בעסער געווארן דורך דאנקען

 
דעם   דאנקען  צו  ווערטער  די  נישט  האב  איך 
איך   האב  נאכט,  נעכטן  באשעפער.  גרויס'ן 

ועריגקייטן צו אטעמען געהעריג און  געהאט שו
איך האב געמיינט זיכער אז איך האב א הארץ  
אטאקע, ווייל מיין הארץ האט נישט געפילט אז  
אנגעהויבן   איך  האב  געהעריג.  קלאפט  עס 
מזמור   געזאגט  און  באשעפער  דעם  דאנקען 
יא  זיך  שפיר  איך  וואס  אלעמאל  פאר  לתודה, 

שלאפן. געהעריג  קען  איך  און  האב   גוט  איך 
עס   אויב  ברבים,  דאנקען  צו  צוגעזאגט  אויך 
מינוט   אפאר  ב"ה,  ווייטאג.  די  בעסער  ווערט 
בעסער,   ווערן  אנגעהויבן  עס  האט  דעראויף, 
צו   גרינג  אנגעקומען  נישט  מיר  איז  עס 
דורך   בין  איך  ב"ה  אבער  שנעל,  איינשלאפן 
היינט  ב"ה,  רואיג.  זייער  נאכט  די    געשלאפן 

שוין געווען אסאך בעסער    אינדערפרי איז עס
און איך שפיר שוין ווי געהעריג. איך דאנק דיר, 
מיין   צוהערן  פאר'ן  באשעפער,  הייליגער 
גייט  עפעס  ווען  אז  איך  זעה  יעצט  געבעט. 
דעם   דאנקען  מען  דארף  גרינג  אזוי  נישט 

געשעהט   וואס  אלעס  אז  גלייבן  און  באשעפער 
הט מען קומט נאר פון אים און ווען מען דאנקט זע

 . ניסים
 

ת ְלָך הֹודֹו ים ְל יק  ְסּפ  ן ֲאַנְחנּו ַמ י  א 
 

ריק  צו רבעט   עס א

 
היינט, ווען איך האב געוואשן וועש, האט מיין וואש  
מאשין אויפגעהערט ארבעטן אינמיטן וואשן. וואס 
נישט געהאלפן. איך האב   איך האב פרובירט האט 
זיך דערמאנט אז איך האב נאכנישט געדאנקט דעם  
און   דאנקען  אנגעהויבן  האב  איך  באשעפער. 
האט   דערנאך  מאל.  אפאר  לתודה  מזמור  געזאגט 

ס געארבעט געהעריג. איך דאנק דיר באשעפער  ע
 פארן צוהערן מיין תפילה און מיר שטענדיג העלפן.

 
ע  ֶע  י מ  ר  ַמ ש  ם ד' עְֹז ֶרץה ׁש  א ִֽ ם ו   י 

 

 באקומען א געוואלדיגע פרייז

 
די  אבער  קאר,  נייע  א  נעמען  געוואלט  האב  איך 
פרייזן זענען שרעקליך טייער. האב איך געהאלטן  
און איין אויסצוען די ליעס פון מיין אלטע קאר און 
איז דאס לעצטע   אז דאס  געזאגט  כסדר  זיי האבן 
מאל וואס זיי צוען עס ווייטער. איך האב געהאלטן  

יעצט, באשעפער.  דעם  דאנקען  איין  ערב    און 
שעה   אפאר  טאג.  לעצטע  די  געווען  איז  סוכות, 
האבן   זיי  און  אריינגערופן  איך  האב  זמן,  פארן 
געזאגט אז זיי ווילן מער נישט אויסצוען. האב איך  
וועל   איך  און  יו"ט  א  יעצט  איז  אז עס  געזאגט  זיי 

טאג.   10גארנישט קענען טוהן פאר די קומענ'דיגע  
אז זיי וועלן געבן    נאך אפאר מינוט, קומט ער צוריק 

חדשים. די לעצטע טאג פון די צוויי חדשים,    2נאך  
א פאר  דיעל  א  באקומען  איך  וואס    האב  פרייז 

קיינער האט נישט געקענט גלייבן. ווען מען דאנקט  
 קען אלעס געשעהן. 

 
בּונּו  ז  ֲע . ְוֹלא  ַרֲחֶמיָך רּונּו  ז  ֲע ה  נ  ה  ַעד 

ָך  ֶדי  ֲחס 
 

 
ֲע  ֶיְׁש ָך ְו ְסֶד נּו ד' ַח נוַהְרא  ֶּתן ל   ָך ּת 

 
א גוטע בליק אויף השי״ת גוטע  

.וועלט
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 א גוט ווארט אויף די וואך 
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