
 

 

 

זוויג לזכות ל  

 יוסף בן אלטא פערל

 

לע"נ לזכות   
 יצחק בן אברהם 

ישראל חיים בן יעקב  
 שמואל 

 

 

65  לפ"ק גליון פ"אתש ורת י  פרשת  

אידן פארציילן   30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות 

 און השגחה פרטיות 
א גוטע בליק אויף השי״ת   דורך דאנקען דעם אויבערשטן!

. גוטע וועלט   

 ארופציגיין אויף די גרופס 
4070-941-347טעקסט:  \רופט  

 
 

גליון   דעם  פארשפרייטען  אין זכות די האבן קענט איר  
ווערן. געהאלפען איר קענט נאמען זיין  גרויס מאכן אין ברבים  אויבערשטען דעם דאנקען אידן וואס  דעם  דורך אין  

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 56 גליון  ק"לפ  פ"אתשו  רית  פרשת   

Brooklyn:  

Monroe: 

Monsey: 

Lakewood: 

Miami FL: 

6:33 

6:32 

6:32 

6:21 

7:16 

 

5:03 

5:03 

5:03 

552 

5:47 

 

Toronto: 

Montreal: 

Manchester: 

London: 

Jerusalem: 

5:19 

4:52 

4:44 

4:42 

4:41 

 

6:49 

6:21 

5:54 

6:12 

6:35 

 

           הדלק"נ  מוצש"ק
                     

          הדלק"נ
                   

ם
ני

זמ
 

   מוצש"ק

 

 א גוט ווארט אויף די וואך 

שטייט רבה  מדרש  בר אין  זאגט   אבראשית 
בכור ער מצות  ראשית  בשביל  בה  שנאמר  ים 

והאר  השמים  את  ברא  אדמתך  דאס   ץבכורי 
נאר   געווארען  באשאפען  איז  וועלט  די  מיינט 
דער   זאגט  בכורים.  פון  מצוה  די  פאר 

הקדו  הייליגער באשעפער   שאלשיך  דער  אז 
האט באשאפען די וועלט א עולם החסד, און ער  
וויל טון גוטס מיט די מענטשען, די איינציגסטע  

ער בעט אויף צוריק איז מען זאל אים  זאך וואס  
דאנקען אויף די גוט׳ס וואס ער טוט, סיי מיט׳ן  
אויך   און  עסט  מען  בעפאר  ברכה  א  זאגען 
דאנקען אויף יעדע גוטע זאך. און פארוואס זאל  
דאך   קאסט  עס  דאנקען  נישט  מענטש  א 
דער   אויף  גוטס  נאר  ברענגט  עס  גארנישט 

 .וועלט

 באקומען די הלוואה
 

צו  וואכן  צוויי  לעצטע  די  שוין  ארבעט  איך 
באקומען אן הלוואה. וואספארא וועגן איך האב  
ווי עס  נישט אויסגעזעהן  נאר פרובירט, האבן 
גייט אדורך גיין. די וואך דאנערשטאג האב איך  
שוין כמעט געוואלט אויפגעבן, אבער איך האב  
וועג   א  האסט  דו  באשעפער,   " געזאגט,  גלייך 

וועל  פאר אלעמען איך  און  מיר ארויס  . העלף 
דאנערשטאג   ברבים."  דאנקען  אי"ה  דיר 
טעלעפאן   א  באקומען  איך  האב  נאכמיטאג, 
צו   עס  וועג  איין  נאך  דא  איז  עס  אז  קאל 
ערלעדיגן. א שעה פארן זמן שב"ק איז עס ב"ה  
דעם   דאנקען  וויל  איך  ערפאלג.  מיט  דורך 
באשעפער ברבים אויף זיינע חסדים, יעצט און  

 .אייביג, אפילו נישט אייביג זעהט מען עס

 
ת ד'  יׁש ַוֲעַצ ֹות ְּבֶלב־ִא ֹות ַמֲחָׁשבַרּב

יא ָתֽקּום ִה   
 

 ב"ה איך קען זעהן
 

מיר   פארן  באשעפער  הייליגער  דער  געלויבט 
די   פארשטיין  צו  געלעגנהייט  די  געבן 
בין   איך  זעהן.  קענען  פון  חסדים  געוואלדיגע 

שווערע   א  אדורך  די  יעצט  אויף  פראצעדור 
טאג   יעדן  שוין  קען  איך  ב"ה  און  אויגן 
אויפשטיין און דאנקען דעם באשעפער אויף די  
ליכטיקייט פון קענען זעהן געהעריג. ווען מען  
האט נישט קיין פראבלעמען ווייסט מען נישט  
גרויסן   דעם  דאנקען  דארף  מען  שטארק  ווי 
ברבים,  דאנקען  דיר  וויל  איך  באשעפער. 

  אלעס   אז  ווייזן  מיר  פארן   ער באשעפער,הייליג
  און   מינוט  יעדע  מיר  פירסט  דו  און  דיר  פון  איז

 היטן   אייביג  פארן  כח  יישר.  סעקונדע  יעדע

 .געזונט געבן מיר  און מיר  אויף
 
 ַהֵּמִאיר ָלָאֶרץ ְוַלָּדִרים ָעֶליָה ְּבַרֲחִמים 

 
 איך האב עס געטראפן 

 
דרייווער'ס  מיין  פארלוירן  האב  און    איך  לייסענס 

איך האב עס נישט געקענט טרעפן. איך האב ממש  
נישט געוואוסט וואס צו טוהן. איך האב געטראפן  
איינעם און ער זאגט מיר, " האסטו שוין פרובירט צו  
דאנקען דעם באשעפער? "האב איך גלייך געזאגט,  
ברבים."   דאנקען  איך  וועל  עס  טרעף  איך  אויב   "

איי מיך  רופט  נאכט,  האט  יענע  ער  אז  אן  נער 
דאנקען   איך  וויל  יעצט  לייסענס.  מיין  געטראפן 
זיינע   ווייזן  פארן  באשעפער  הייליגן  דעם  ברבים 

 .חסדים און א תפילה אויף ווייטער

 
 ַהְרֵאנּו ד' ַחְסֶּד ְוֶיְׁשֲע ִּתֶּתן ָלני

 
 ב"ה געמאכט די פליגער

 
איך בין די וואך מאנטאג צופרי ארויסגעפארן פאר  

ביזנעס טריפ. איך בין ארויס צייטליך, אבער אזוי   א
ווי איך האב אנגעהויבן פארן האב איך געזעהן אז  
פין איין רעדל פעלט לופט. איך בין געווארן זייער  
די פליגער,   פארפאסן  נישט  אז איך זאל  באזארגט 
כח   "יישר  אויסגעשריגן,  גלייך  האב  איך  אבער 

צו אנפילן  באשעפער. " איך האב זיך אפגעשטעלט  
די לופט אין אנגעהויבן זוכן די לאך, אבער איך האב  
צום   געפארן  ווײטער  בין  איך  געזעהן.  גארנישט 
צום   צייט  אין  אנגעקומען  בין  איך  ב"ה  עירפארט. 
פליגער. דריי טעג נאכדעם, בין איך צוריקגעקומען 
דארפן  זיכער  וועל  איך  אז  געמיינט  האב  איך  און 

ר צום באוואונדערן, איז  פארריכטן דאס רעדל. אבע
אלעס געווען גוט. האב איך גלייך פארשטאנען אז 
דער אויבערשטער האט נאר געוואלט געבן א נסיון 
און זעהן אויב איך וועל דאנקען אדער זיך רעגן. ב"ה  

 .דער באשעפער האט מיר געגעבן שכל צו דאנקען
 

יא ת ד' ִה יׁש ַוֲעַצ ֹות ְּבֶלב־ִא ֹות ַמֲחָׁשבַרּב
 ָתֽקּום 

 
 


