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501  לפ"ק גליון גפ" תשויגש   פרשת  

פר וואך  פסוק די  די  זאגט  ויגש  ְוֶאת־ שת 
הּוד   ל  ְי ש  יו ה  נ  ְלפ  יֹוס    ח  ֹורֶֹאל־ ה ְל נ  ף  ְלפ  יו  ת 

בֹֹג י  ו  ה  א  ְשנ  ּו  ֶשןא גֹֹּֽ ה  צ  דער   . ְר זאגט 
א   ווען  אז  זי"ע,  ישראל  עבודת  הייליגער 
אויבערשטן   ביים  אויספועל'ן  דארף  איד 
מיט   אנהויבן  ערשט  צום  ער  זאל  עפעס, 
דאנקען, ווייל דאס איז דאס בעסטע וועג. 

פסוק  דער  זאגט  הּוד  וְ  דאס  ל    הֶאת־ְי ח  ש 
יו נ  אז יעקב האט געשיקט יהודה, וואס  .  ְלפ 

יֹוס   .אה, דאנקעןאיז א לשון פון הוד ף ֶאל־
ֹורֹ ה נ  ְל ות ְלפ  צו ווייזן פאר כלל ישראל אין   י

מען   ווערט  דאנקט  מען  ווען  אז  גלות 
קען  מען  און  באשעפער  צום  נענטער 

 .אייביג געהאלפן ווערן

דעם חפץ ן  עטראפ  ג
 
 

זייער   א  געבארגט  איך  האב  וואך,  פארגאנגענע 
ווען איך האב   פון א פאמיליע מיינער.  זאך  טייערע 
עס געוואלט צוריק געבן האב איך עס נישט געקענט  
דעם   אן  רוף  איך  איבעראל.  זיכן  נאכ'ן  טרעפן, 
וויל  איך  אז  אים  זאג  איך  און  מיטגליד  פאמיליע 

ער   זאגט  זאך.  פארלוירענע  די  פאר  מיר,  באצאלן 
"ווארט נאך אביסל אפשר דאך וועסטו עס טרעפן."  
פאר   באשעפער  דעם  דאנקען  אנגעהויבן  האב  איך 
צו  צוגעזאגט  און  מיר  העלפט  ער  וואס  אלעמאל 
לאנג   נישט  עס.  טרעף  איך  ווען  ברבים,  דאנקען 
דערויף, איז מיר איינגעפאלן צו רופן מיין טאכטער  

י רופט מיר און איר פרעגן אויב אפשר האט זי עס. ז 
אנגעקומען   איז  עס  ב"ה,  און  עס  האט  זי  אז  צוריק 

 צוריק וואו עס באלאנגט.

 
 

ד   ן ע  י מִּ ּו ת ס ק  כֹל ְבֶחְז ה  ן  י מִּ י  ְנ י בִּ בִּ ר ר  מ  א 
ֶהם  י ינ  יר ֶאת ע  אִּ הּוא מ  ּוְך  ר דֹוש ב  ק  ה   ֶש

 
 

נק  די בא ן   געלט אי
 
 
איך האב באקומען א טשעק פון איינעם און איך האב  

אריינגעלייגט אין באנק. די קומענ'דיגע טאג, גיי  עס  
איך אריין אין באנק און זיי ווייזן אז די טשעק וועט 

טאג ארום און איך האב זייער    6ערשט אדורך גיין און  
געברויכט האבן דאס געלט גלייך. איידער איך האב  
דעם   געדאנקט  איך  האב  באנק,  די  אריינגערופן 

אנקען ברבים, ווען עס  באשעפער און צוגעזאגט צו ד
מינוט,   אפאר  נאך  און  אן  זיי  רוף  איך  אדורך.  גייט 
קומט ער צוריק און זאגט מיר אז דאס געלט איז שוין  
דיינע   פאר  באשעפער  דיר,  דאנק  איך  אריין.  יעצט 

 חסדים, יעצט און אייביג. 

 
 

ה ת  א א  ְך ֶאל  ֹומ  ְוס ר  ֹוז  ְך ע ּו ֶמֶל נ ן ל  י  א 
 

ן  ויר  נישט פארל
 
 

האב פארקירט מיין קאר אויף א גאס, וואס איז נישט  איך 
מיין   געלאזט  איבער  האב  איך  און  פארזיכערט  אזוי 
זייער   געווען  בין  איך  דערין.  קאמפיוטער  לעפטאפ 
באזארגט אז קיינער זאל נישט איינברעכן אין מיין קאר.  
האב איך געדאנקט דעם באשעפער פארן מיר שטענדיג  

דא צו  צוגעזאגט  און  די  היטן  ב"ה,  ברבים.  נקען 
ב"ה,   און  קאר  מיין  צו  צוריק  איך  בין  טאג  קומענ'דיגע 
אלעס איז געווען בסדר. איך דאנק דיר, באשעפער פאר'ן  

 מיר אייביג היטן. 

 
 

נ   ־י  הִּ א ְולה לֹּֽ יש  נּום  ל ֹומ  ן שא יִּ א ֹּֽ ְשר   ר יִּ
 
 

יט  ן צי ען אי ומ עק נג  עס איז א

 
 

גע דעליווערי, וואס איך  איך האב געווארט אויף א וויכטי
שעה    2האב געברויכט פאר שבת, עס איז געווען בערך  

וועט  עס  ווי  אויסגעזעהן  נישט  האט  עס  און  זמן  צום 
דעם   דאנקען  אנגעהויבן  איך  האב  צייט.  אין  אנקומען 
באשעפער, וואס אלעס ליגט אין זיינע הענט און ער קען  

אלעס   ווי  נס,  א  ממש  גלייבן,  צום  נישט  איז  אלעס. 
אנגעקומען ממש אין צייט און ב"ה, מען האט געהאט א  
מיר   אז  געדענקען  דארף  מען  קודש.  שבת  הערליכע 
גרויס'ן באשעפער. מען   פונעם  די האנט  אין  נאר  זענען 
 דארף נאר געדענקן נישט אויפהערן דאנקען און דאנקען. 

 
 

ה ת  א א  ְך ֶאל  ֹומ  ְוס ר  ֹוז  ְך ע ּו ֶמֶל נ ן ל  י  א 
 

א גוטע בליק אויף השי״ת גוטע  

.וועלט

אבן  ט ה נ עאיר קע ן  רד גליו ם  ע טן ד ריי שפ ון פאר ות פ זכ  
וערן  פן ו עהאל ר ג ט אי ע אמען, וו נ ן  י זי ס  גרוי מאכן  ם און  ברבי טן  ש ם אויבער ע נקען ד דא אס אידן  ו ם ו ע . און דורכד  

ו דב צ ן מנ יי דער נ"לע  ז ה לזכות א וא 40רופט:  לרפ 70-941-347  
אויבערשטען. דעם  דאנקען זאלן אידן מער וואס כדי גליון דעם פרינטען אין פארשפרייטען  צו רשות  געבן מיר 501 גליון  ק" לפ גפ"תשויגש   פרשת   
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 א גוט ווארט אויף די וואך 


