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151  לפ"ק גליון גפ" תשויחי   פרשת  

ֵמנָ ֵמָאֵש   די וואך פרשת ויחי שטייט אין פסוק מ ר שְׁ ה   ֹוה ַלחְׁ ּוא וְׁ
ֶלְךִיֵת  ֲעַדֵני־ֶמַֽ ַמַֽ תורה   ן  די  אז  זי"ע  עין  בת  הייליגע  די  זאגט 

ברענגען   צו  אזוי  ווי  וועג  א  ווייזן  אונז  וויל  הקדושה 
  באמונה  גלייבן צו,  איז איד א פון עיקר דער ווי   אזוי  השפעות.

,  לטובה   נאר  איז  טוט  באשעפער  דער  וואס  אלעס  אז  שלימה
זאכן,  'מיט  דאנקען  איהם  און שלעכטע  ביי  הארץ  גאנצן  ן 

פונקט ווי ביי גוטע זאכן. און אפילו עס פעהלט איהם נאך אויס  
עפעס, זאל ער נאכאלטס דאנקען אויף וואס ער האט שוין יא,  

שטייט עס  ווי  קה   אזוי  ַהֵלל  תְׁ ָשָמה  ַהנְׁ נשימה    ָכל  כל  על  אז 
ואס  ונשימה תהלל קה. אז מען דארף לויבן אויף יעדע אטעם ו

יא, אפילו בשעת ס'פעהלט דיר אנדערע זאכן   .דו אטעם'סט 
און דורך גלייבן אז אין די שלעכטס ליגט באהאלטן דעם חסד, 

לויבן   קומט   עס   און.  דינים  די  זיס  ער  מאכט ,  דערויף'  ה   און 
  פסוק  די  זאגט  דאס.  מאכלים  קעניגליכע-  מלך   מעדני  אראפ
שרי=געלויבט( און די  וואס איז א לשון פון דאנקען )א  רֵמָאֵש 

ֵמנָ   ווארט  מען    ה שְׁ אז  מיינט  וואס  נשמה,  ווי  זעלבע  די  איז 
נישט   האט  מען  אויב  אפילו  ונשימה.  נשימה  כל  על  דאנקט 

וויל, מען  וואס  ה   אלעס  ִיֵת וְׁ ֶלְךּוא  ֲעַדֵני־ֶמַֽ ַמַֽ דער    ן  וועט 
 . באשעפער דער קעניג געבן אלעס גוטס

 

קיינער איז נישט געשעדיגט  
 געווארן 

 
 

איך בין געווען אויפ'ן וועג קיין מאנטריאל, אום  
אי עס  און  גערעגנט  האט  עס  געווען חנוכה.  ז 

זייער גליטשיג. אינמיטן וועג, האט אן אנדערע  
גאנצע   די  קאר.  מיין  אין  אריינגעקראכט  קאר 
אבער   צידריקט  געווארן  איז  קאר  די  פון  בעק 
געשעדיגט   נישט  איז  קאר  די  פון  איינער  קיין 
געווארן, ב"ה. איך דאנק דעם באשעפער ברבים 
פאר די נס חנוכה וואס מיר האבן געהאט אינעם  
אונז  דאך  היט  באשעפער  דער  חנוכה.  יו"ט 

 יעדע סעקונדע, געדענק צו דאנקען. 

 
 

א־יָ ִהנֵ  לה לַֽ ל ֹוֵמ ן שא ִייָש נּום וְׁ ָרֵאַֽ  ר ִישְׁ
 
 

 אליין ארויסגעקומען
 
 

א   פון  קינד האט באקומען א שניט  קליין  מיין 
גלאז און מיין ווייב האט געזעהן א שטיק גלאז  

האט געזאגט איך זאל גיין    אינעווייניג. די הצלה
צום דאקטער. דער דאקטער האט מיר געזאגט  
אז ער קען עס נישט ארויסנעמען, אבער ער איז  
געזאגט,   איך  האב  שטוב,  פון  ארויס  דערווייל 
"רבוש"ע, אויב קומט דאס גלאז ארויס וועל איך  
צוריק   קומט  דאקטער  דער  ברבים."  דאנקען 

און שניט  אויפ'ן  קוקט  און  ער    אריין  אז  זאגט 
זעהט בכלל נישט די גלאז מער. עס איז זיכער  

  ארויסגעקומען דורך דאנקען.

 
 
לא ֲעָזבּונּו  ַעד ֵהָנה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמיָך. וְׁ

 ֲחָסֶדיך 

 גלייך געלונגען 
 
 

איך בין געווען ביים דענטיסט און ער האט פרובירט  
געהאט  האט  ער  אבער  קאנאל,  רוט  א  מאכן  צו 

וועט שוועריגק ער  אז  געזאגט  האט  ער  ייטן. 
פרובירן נאך איין מאל, און אויב עס ארבעט נישט  
וואס  ספעציאליסט,  א  צו  גיין  ברויכן  איך  וועל 
קאסט אסאך געלט. איך האב גלייך געטראכט ביי  
מיר אז אויב עס גייט יעצט דורך, וועל איך דאנקען  
האט  ער  ב"ה,  באשעפער.  גרויס'ן  דעם  ברבים 

אכאמאל און עס איז ב"ה, געלונגען גלייך. פרובירט נ
דאנק איך יעצט דעם גרויס'ן באשעפער פאר זיינע  

 חסדים. 

 
 

ַרֲחָמן ָאָתה  ִכי קל ֶמֶלך רֹוֵפא ֶנֱאָמן וְׁ
 
 

 אריבער בשלום 
 
 

מיין מאן האט געארבעט אויף א גרויסע דיעל און  
האבן   מיר  גיין.  אדורך  זאל  עס  געווארט  האט  ער 
דעם   געדאנקט  לתודה,  מזמור  געזאגט  צוזאמען 
באשעפער אויף אלעם ביז אהער, און צוגעזאגט צו  
זענען  מיר  אדורך.  גייט  עס  ווען  ברבים,  דאנקען 

רוף   געפארן אין די קאר, ווען ער האט באקומען די
אז אלע זענען מסכים און די דיעל גייט זיך שליסן. 
נישט צום גלייבן, אבער בשעת ער האט באקומען  
פון   ניגון  די  געגאנגען  איז  קאל  טעלעפאן  דעם 

 מזמור לתודה.

 
 

ָך הֹודֹות לְׁ ִפיִקים לְׁ נּו ַמסְׁ  ֵאין ֲאַנחְׁ
 

א גוטע בליק אויף השי״ת גוטע  

.וועלט

זכות פון פארשפרייטן דעם גליון  ראיר קענט האבן דע  
. 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 151 גליון ק" לפ גפ"תשויחי   פרשת   
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 א גוט ווארט אויף די וואך 


