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541  לפ"ק גליון גפ" תש  בא פרשת  

 
שטייט בא  פרשת  פסוק  ר  אין  ְתַספֵּ ּוְלַמַען 

יְׇבא ֲאֶשר־   ְוֶאת־ֹאֹתַתי'  וכו  ּוֶבן־ִבְנָך  ִבְנָך  ְזנֵּ
יַדְעֶתם  ָבם  ַשְמִתי דער  . 'ד  ִכי־ֲאִני  ִוִֽ זאגט 

דער   אז  זי"ע  אמת  שפת  הייליגער 
געהייסן האט  זאלן    באשעפער  אידן  די  אז 

אייביג פארציילן און דאנקען אויף די ניסים,  
וואס דער באשעפער האט געטוהן פאר זיי.  
דעם   גרויס  מען  מאכט  דעם  דורך 
דעם  דורך  וואס  נאמען,   אויבערשטנ'ס 

יַדְעֶתם ִכי־ֲאִני ד ווייזט מען פאר די וועלט    'ִוִֽ
דער   איז  דאס  טאטע.  אונזער  איז  ער  אז 

 .איד אויף די וועלטתפקיד פון א 

 ב"ה, ארויס אן קיין שאדן 
 
 

געפארן   ארויס  איך  בין  אויפדערנאכט  נעכטן 
וואס  מאמע,  מיין  צו  קינדער  צוויי  מיינע  מיט 
א   געהאט  האבן  מיר  ב"ה,  עלטער.  שוין  איז 

אויפ'ן איר.  מיט  פארברענג  וועג    געשמאקע 
צוריק, איז געווען זייער רעגענ'דיג און די קאר  
אפגעשטעלט   זיך  האט  מיר  פון  פארנט  און 
זיך   געקענט  נישט  שוין  האב  איך  און  ווילד 
עקסידענט.   אן  געשעהן  איז  עס  אפשטעלן. 

 קיין   אן  ארויס  זענען,  איך  און  קינדער  די   ב"ה,
  איך .  אם  כיבוד  פון  מצוה  די  פון  זכות  אין  שאדן
  היט   באשעפער  דער !  באשעפער,  דיר  דאנק 

 . טאג פונעם רגע יעדע אפ אונז

 
 

ַעָתה ְוַעד־ אְתָך ּובֹוֶאָך מִֵּֽ ד' ִיְשָמר־צֵּ
ם  עֹוָלִֽ

 
 

 מסכים געווען צו טוישן
 
 

נייע   מיין  ענדיגן  אינמיטן  יעצט  האלט  איך 
טוישן עפעס  געוואלט  האב  איך  די    דירה.  ביי 

דירה, אבער דער וואס בויט די הויז האט בשום  
אופן נישט געוואלט טוישן. האב איך אנגעהויבן  
דאנקען דעם באשעפער פאר אלעס ביז אהער  
און געזאגט תפילות תודה אפאר מאל א טאג. 
ער   רופט  שפעטער,  וואך  א  גלייבן,  צום  נישט 

 מיר אן אז ער איז מסכים צו מאכן דעם טויש. 

 
 

ָלם ְבָחְכָמה ָמה  ַרבּו ַמֲעֶשיָך ד' , כֻּ
 ָעִשיָת 

 

 ב"ה, א רואיג נאכט 

 
 
יעצט, מיט די פלו וואס דרייט זיך ארום, האב איך 
גוט  נישט  זיך  שפירן  וועלכע  קינדער  אפאר 
געהיסט   צוויי  האבן  נאכט,  נעכטן  אינדערהיים. 
טון   צו  וואס  געוואוסט  נישט  געפערליך. איך האב 

ני האב  איך  א  און  נאך  שלאפן.  גיין  געקענט  שט 
שעה, האב איך זיך דערמאנט אז איך האב נאכנישט  
האב   איך  דעם.  פאר  באשעפער  דעם  געדאנקט 
אנגעהויבן דאנקען דעם באשעפער און צוגעזאגט  
צו דאנקען ברבים, אויב זיי בארואיגן זיך און קענען  

מינוט דערויף, זיך אלעס    איינשלאפן. אפאר  האט 
 בארואיגט און זיי זענען איינגעשלאפן.

 
 

ַעל ָכל ְנִשיָמה ּוְנִשיָמה ֶשָאָדם ַמֲעֶלה 
ס ֶאת יֹוְצרֹו   ַחָיב ְלַקלֵּ

 

 
 מען האט עס געטראפן 

 
 

מען   און  גלעזער  זיינע  פארלוירן  האט  קינד  מיין 
. נאך א שטיק צייט,  האט עס נישט געקענט געפינען

אנגעהויבן   מיר  האבן  באזארגט,  ווערן  אנשטאט 
געהאט   יא  האט  ער  וואס  אלעמאל  פאר  דאנקען, 
ברבים,  דאנקען  צו  צוגעזאגט  און  גלעזער,  זיינע 
ווען ער טרעפט עס. א מינוט דערויף, האט ער עס 

 געטראפן. איך דאנק דיר באשעפער! 

 
 

ָכל ָהַעִמים ַסְפרּו ַבּגֹוִים ֶאת ְכבֹודֹו ְב 
 ִנְפְלאָֹתיו 

 

א גוטע בליק אויף השי״ת גוטע  

.וועלט

זכות פון פארשפרייטן דעם גליון  רדעאיר קענט האבן   
. 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 541 גליון ק "לפ  בפ" תש  בא פרשת   
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 א גוט ווארט אויף די וואך 


