
 

 

ע"נ לזכות ל  
 דאבריש בת 

ר' יצחק הלוי ע"ה    
 

 
 

 

 

153 לפ"ק גליון  גפ" תש וארא  פרשת  

וארא פרשת  אין  שטייט  ֶאל־ַאְבָרָהם   ,עס  ָוֵאָרא 
ֹלא   ה'  ּוְשִמי  ַשקי  ְבֵאל  ל־ַיֲעקֹב  ְוֶאֶֽ ֶאל־ִיְצָחק 

ם זאגט דער הייליגער עבודת ישראל  .  נֹוַדְעִתי ָלֶהֶֽ
באשעפער דעם  פון  נאמען  די  א   שקי אז  איז 

אז אמאל ווען א  .  מי שאמר לעולמו די לשון פון
און דער באשעפער ווייסט אז  איד דארף עפעס  

עס איז נישט גוט פאר אים, שיקט עס נישט דער  
דעם   דאנקען  איד  א  דארף  באשעפער. 
באשעפער פאר'ן נישט באקומען די זאך, אפילו  
ער פארשטייט נישט פארוואס. דער באשעפער  
איז א טובה פאר'ן מענטש.   וואס  ווייסט אבער 

מצרים,   אין  אידן  די  ביי  ווי  זעלבע  וואס  דאס 
ווערן   זיי  פארוואס  פארשטאנען  נישט  האבן 
נישט אויסגעלייזט. אבער דער באשעפער האט  

 .יא געוואוסט וואס איז גוט פאר זיי

 ארויס אן קיין שאדן
 
 

גרויס'ן   דעם  דאנקען  גענוג  נישט  קען  איך 
האב   איך  וואס  ניסים  די  פאר  באשעפער, 

לייט און  געהאט. איך בין געשטאנען ביי א רויט  
אן אנגעטרינקענעם דרייווער, פארנ'דיג בערך  

מייל א שעה, האט אריינגעקראכט אין מיין    70
נאכאמאל   און  געדרייט  ארים  זיך  קאר 
האט  הצלה  די  קאר.  מיין  אין  אריינגעקראכט 
נישט געגלייבט אז איך בין ארויס אן קיין שאדן,  
חוץ די גאנצע קאר. איך דאנק דיר, באשעפער  

מי שטיין  פאר'ן  אייביג  פאר  און  היטן  יעצט  ר 
דעם   דאנקען  אי"ה  וועל  איך  זייט.  מיין  אויף 
אריבער   וועט  אינשורענס  די  ווען  באשעפער 

 און איך קען באקומען א נייע קאר. 

 
 
נּו ְלָשלֹום,  נּו ְלָשלֹום, ְוַתְצִעיֵדֶֽ ֶשתֹוִליֵכֶֽ

נּו ְלָשלֹו   ְוִתְסְמֵכֶֽ
 

 עס איז אדורך 
 
 

אין  טשעק  גרויסע  א  אריינגעלייגט  האב  איך 
אויף    האלדמיין באנק. די באנק האט געלייגט א  

זיי   אז  געסטראשעט  און  אקאונט  גאנצע  מיין 
קענען   זיי  ווייל  אקאונט,  מיין  צומאכן  וועלן 
נישט זיכער מאכן אז די טשעק איז ריכטיג. איך  
דעם   דאנקען  צו  צוגעזאגט  גלייך  האב 

ברבים, אויב עס גייט אדורך. נעכטן, באשעפער  
און   ב"ה אדורך געלאזט דעם טשעק  זיי  האבן 
איך האב שוין דאס געלט אין די אקאונט. יישר  

 כח גרויסער באשעפער פאר דיינע חסדים.

 
 

ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהָשֵען ִכי ִאם ַעל  
 ָאִבינּו ֶשַבָשַמִים 

 געטראפן די ריכטיגע ארבעט 
 
 

כטער זוכט אן ארבעט, שוין אפאר חדשים  מיין טא
איר   איך  האב  נעכטן,  פעלד.  ספעציפישע  א  אין 
אויפ'ן   פארלאזן  זיך  זאל  זי  אז  געזאגט 

  דעם   דאנקען  און  תודה  תפילות  זאגן   באשעפער,
  פאר  טוט  ער  וואס,  גוטס  אלעס  פאר  באשעפער

  ענדיגן   יעצט   גייט   זי  אז  אן   מיר   זי   רופט  היינט.  איר
פירן צו באקומען אן ארבעט, ממש וואס זי פאר  די

האט געזוכט. יישר כח באשעפער פאר'ן ווייזן דיינע  
 חסדים דורך דאנקען. 

 
 

 ִכי ְלָך טֹוב ְלהֹודֹות. ּוְלִשְמָך ָנֶאה ְלַזֵמר
 
 
 

 דער ריכטיגער ארבעטער
 
 
אפאר  ארבעטער  געטוישט  לעצטנ'ס  האב  איך 

געקענט   נישט  האב  איך  פאסיגע  מאל.  א  טרעפן 
האט   פרובירט  האב  איך  וואס  ארבעטער.  גוטע 
נישט געהאלפן. די וואך, האב איך געזאגט אז אויב 
דאנקען   איך  וועל  ארבעטער,  גוטע  א  טרעף  איך 
ברבים דעם גרויס'ן באשעפער. איך האב געטראפן  
אן ארבעטער נאך בעסער ווי איך האב געזוכט. איך  

אר'ן צושיקן דער  דאנק דיר, גרויסער באשעפער פ 
 ריכטיגער ארבעטער. 

 

 
 ַהְשֵלְך ַעל־ד' ְיָהְבָך 

 

א גוטע בליק אויף השי״ת גוטע  
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 א גוט ווארט אויף די וואך 


