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714  לפ"ק גליון גפ" תש  וישלח פרשת  

ה ַאת  ו   די וואך פרשת וישלח שטייט אין פסוק 
ַמ  ֵט א  י ֵה ת   יט  ר  ֵא מ  ב  ע  א  .  ְךיב  לכאורה  איז 

לשון יֵט   דאפלט  יט  ֵה ֵא דער   .יבב  זאגט  נאר 
פונעם  אז  זי"ע,  לוי  קדשת  הייליגער 
באשעפער קומט נאר גוטס. אמאל זעהט מען  
עס  און  באהאלטן  עס  איז  אמאל  אבער  עס, 

יס ווי שלעכטס. דאס האט דער  וזעהט ח"ו א
וואס   אבינו,  יעקב  פאר  געזאגט  באשעפער 
האט אייביג געדאנקט דעם באשעפער אפילו, 

געגאנגען שווער אים  איז  ווייל ער האט , עס 
געוואוסט אז אלעס איז פאר זיין גוטס. האט  

געזאגט באשעפער  ֵט  דער  י דיר   בֵה וועל  איך 
גוטס יט   .געבן  בֵא די   י זעהן  וועסט  דו  וואס 

 .גוטס און נישט באהאלטן

ג נונ רמא ע  א ד
 
 

זייער   א  געהאט  איך  האב  צוריק,  וואכן  אפאר 
גוט  נישט  האב  איך  און  אינפעקשאן  שווערע 
געשפירט. האב איך געדאנקט דעם באשעפער  
א  נאך  ב"ה,  ברבים.  דאנקען  צו  צוגעזאגט  און 
אסאך   געפילט  שוין  איך  האב  צוויי,  טאג 
מיין  פון  פארגעסן  האב  איך  אבער  בעסער, 

וו א  ברבים.  דאנקען  צו  שפעטער,  צוזאג  אך 
גוט   נישט  אנגעהויבן  נאכאמאל  איך  האב 
הייליגער   דער  אז  געכאפט  איך  האב  שפירן, 
באשעפער וויל מיר דערמאנען אז איך זאל אים  
זיין און   וויל איך יעצט מקיים  דאנקען ברבים. 
דאנקען דעם גרויס'ן באשעפער פאר אלע זיינע 

 חסדים וואס ער טוט מיט מיר. 

 
 

רֹוֵפא ֶנא   קל  י  ָך  כ  ת  פּוא  ר  ה ּו ת  ן א  מ 
ֶמת   א 
 

 די גאנצע ישועה בקרוב 

 
 
איך דאנק דיר גרויסער באשעפער פאר'ן אייביג 
צייט   לאנגע  א  שוין  ווארט  איך  מיר.  מיט  זיין 
אויף א גרויסע ישועה, און איך הער נישט אויף  

א האב  באשעפער,  דעם  דאנקען  זיך  צו  יך 
פארן   אינטערנעמונג  שווערע  א  פארגענומען 
פארן   קרבן  א  ווי  זיין  זאל  עס  באשעפער, 
דורך  ווערן  געהאלפן  זאל  איך  און  באשעפער 
דעם. נישט אפאר שעה שפעטער און איך זעה  
אויבערשטנ'ס   מיט'ן  און  פארענדערונג.  שוין 
דורך  און  בקרוב  קומען  ישועה  די  וועט  הילף, 

קענ איך  וועל  דעם  דעם  פארשפרייטן  ען 
מער,   אסאך  נאך  נאמען  גרויסע  באשעפער'ס 

 אי"ה. 

 
ָך ת ל  הֹודֹו ים ל  יק  פ  ס  נּו ַמ ן ֲאַנח   ֵאי

 

געלט  אס   פארשאפט ד
 

איך   האב  קומט,  וואס  סעזאן  די  מיט  יעצט, 
הטבע   בדרך  און  געלט  סכום  גרויסע  א  געברויכט 
האב איך נישט געזען פון וואו איך וועל עס קענען  

גרויס'ן    האבן צום  געזאגט  איך  האב  שנעל. 
האב   איך  וואו  פון  נישט  ווייס  "איך  באשעפער, 
שטענדיג געהאט געלט ביז יעצט און עס איז זיכער  
נאר דורך דיר. איך דאנק דיר פאר אלעמאל און איך  
ווער געהאלפן   ווען איך  וועל אי"ה דאנקען ברבים 
איך   האב  דעראויף,  לאנג  צו  נישט  אויך."  יעצט 

מיר  ער איז  וואס  פלאץ  א  פון  געלט  דאס  לעדיגט 
נישט איינגעפאלן פארדעם און ב"ה, איך בין גרייט  

 צום סעזאן מיט'ן אויבערשטנ'ס הילף.

 
ים  ַעמ  ה  ל  כ  בֹודֹו ב  כ  ם ֶאת  ּגֹוי  רּו ַב ַספ 

יו  אֹת  ל  פ   נ 
 

 געפארן באקוועם 

 
איך בין אפאר וואכן צוריק געפארן קיין ארץ ישראל  
ווייטאג,  פיס  געפערליכע  געהאט  האב  איך  און 
אבער איך האב באמת נישט געהאט קיין געלט צו  
מער   זיצן  קענען  צו  זיץ  ברייטערע  א  קויפן 
באקוועם. האב איך אנגעהויבן דאנקען דעם גרויס'ן 

מי  פון  טאג  יעדן  חסדים  זיינע  אויף  ין  באשעפער, 
לעבן און געבעטן אז ער זאל מיר העלפן צו קענען  
פארן רואיגערהייט. איך קום אן צום פליגער און די  
שלעפ  איך  אז  געזעהן  האט  דעסק  ביים  מענטש 
אביסל מיין פיס, זאגט ער מיר עס איז דא אפאר זיצן  
אין ערשטע קלאס. זאג איך אים אז איך האב נישט  

ר ווארטן אפאר  דאס געלט צו באצאלן. ער לאזט מי 
מינוט און קומט צוריק מיטן צעטל אז ער האט מיר  
דארפן   אן  קלאס  ערשטע  אין  אריינגעלייגט 
באצאלן. ב"ה, די פליגער איז דורך זייער באקוועם 
אינגאנצן   אויך  איז  פיס  אויפן  ווייטאג  די  ב"ה,  און 
באשעפער   דעם  דאנקט  מען  ווען  ווייל  אוועק. 

 ווערט מען גלייך געהאלפן. 

 
נו ֶתן ל  ֲעָך ת  ֶיש  ָך ו  ֶד ס  ֵאנּו ד' ַח  ַהר 

 

א גוטע בליק אויף השי״ת גוטע  

.וועלט

ע אבן ד ט ה נ ן  ראיר קע גליו ם  ע טן ד ריי שפ ון פאר ות פ זכ  
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 א גוט ווארט אויף די וואך 



די ערשטע געווינער פון די קידער דאנקען פארמעסט איז ג. בערקאוויטש- קאנאדע


