
 

 

 

 לזכות לרפו"ש

בן הילד מאיר יעקב 
 גיטל לאה

 

97  לפ"ק גליון פ"א תש  ןואתחנ  פרשת  

אידן פארציילן   30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות 

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

. גוטע וועלט   

פגיין אויף די גרופס יארוצו   
4070-941-347טעקסט:  \רופט  

 
 

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 97 גליון  ק"לפ  פ"אתש  ןואתחנ פרשת   

Brooklyn:  

Monsey: 

Monroe: 

Lakewood: 

Miami FL: 

9:31 

9:33 

9:34 

9:31 

9:23 

 

8:04 

8:06 

8:07 

8:01 

7:56 

 

Toronto: 

Montreal: 

Manchester: 

London: 

Jerusalem: 

8:35 

8:17 

9:13 

8:46 

7:06 

 

10:02 

9:44 

10:37 

10:13 

8:59 

 

           הדלק"נ  מוצש"ק
                     

          הדלק"נ
                   

ם
ני

זמ
 

   מוצש"ק

 

 א גוט ווארט אויף די וואך 

ר' חצקל אברמסקי עס איז דא א ווארט פון  
עס שטייט אין תהילים, קאפיטל קי"ח,    זצ"ל.

ַׁשֲעֵרי־ֶצ ִּפְתחּו־ִל  ָאבֹא־ָב י  אֹוֶד ֶדק  קּה.ם  א    ה 
איד בעט פונעם אויבערשטן, "עפן מיר אויף  
ישועות,   רחמים,  חסד,  פון  שערים  אלע 
שמחה און געזונט." זאגט דער באשעפער," 

ווילסט אריין קומען אין    ה קּה.ם אֹוֶד ָאבֹא־ָב 
די שערים, דאנק דעם באשעפער." וועלכע 

ַער ַלד'  ֶזה־ַהַּׁש יז דאס בעסטע שער?  שער א
ָיֹבִּדיִק ַצ  ֽבֹו.ים  וואס איז דאנקען   אּו  די שער 

וואו   שער  די  איז  דאס  באשעפער.  דעם 
דורך  שערים,  אלע  צו  אן  קומען  צדיקים 

 דאנקען דעם גרויסן באשעפער.

 

 ב"ה אהיים געקומען געזונט
 
 

טריפ,  א  אויף  געגאנגען  זענען  יונגלעך  מיינע 
נעכטן און ווען זיי זענען אהיים געקומען זענען 
זיי געווען זייער צופרידן. ב"ה, זיי האבן געהאט  

פארברענג.  שיינע    אבער   מיר  האט  זון  איין   א 
, וואסער  די   אין  שווימען  ן'בשעת  אז  געזאגט

כמעט דערטראנקען און ב"ה,    ממש  זיך  ער  האט
די לעצטע מינוט האט ער זיך אן עצה געגעבן. 
דעם באשעפער,  דאנקען  אנגעהויבן  איך האב 
זון,   מיין  מיר  זאגט  קינדער.  מיינע  היטן  פאר'ן 
די   אויף  ברבים  אויך  באשעפער  דעם  "דאנק 
דאנקען גרופ." איך דאנק דיר, באשעפער פאר  

אוי  היטן  שטענדיג  פאר'ן  און  און  אלעם  מיר  ף 
 מיין גאנצע משפחה. 

 
 

ד ְוא ָׁשַק יר ָׁש ִאם־ ד' ֽא־ִיְׁשָמר־ִע 
ר  ׁשֹומֵֽ

 
 ב"ה, ארויס אן קיין שאדן

 
געראטעוועט,   מיר  האט  באשעפער  דער  ב"ה, 
מיט מיינע צוויי קינדער. איך בין געווען אין א  
אינגאנצן   איז  קאר  מיין  עקסידענט.  שווערע 

פו און  פארנט  פון  ב"ה,צובראכן  אינטן.    איך    ן 
 איך . שאדן קיין אן ארויס זענען קינדער די מיט

  ן 'פאר  און  דעם  פאר  באשעפער  דעם  דאנק 
  מיר   האבן  וואס,  געשוויסטער  געטרייע  האבן

  זיך   האט  אלעס    ,ה"ב.  אלעמען  מיט  געהאלפן
א    אויסגעארבעט ביי  געווען  בין  איך  און 

מיר   האט  וואס  ווייטאג,  ריקן  פאר  דאקטאר 
געהאלפן מיט וואס איך האב געדארפט,  ארויס 

 נאך דעם עקסידענט. 
 

ִּכי ַמְלָאָכיו ְיַצֶּוה ָל ִלְׁשָמְר ְּבָכל  
 ְדָרֶכי 

 
 געטראפן הילף 

 
 

איך האב יעצט געענדיגט פעינטן מיין הויז און איך  
דאס  רייניגן  צו  ארבעט  אסאך  זייער  געהאט  האב 

וו גוי'טע  געווענליכע  מיין  וואס  נישט  הויז,  אלט 
דעם   געדאנקט  האב  איך  נאכיאגן.  געקענט 
באשעפער פאר אלעס וואס איך האב. ב"ה, איך האב  
קענען   זאל  וואס  גוי'טע,  א  נאך  געטראפן 
שנעל   קענען  אי"ה  מען  וועט  אזוי  ארויסהעלפן, 
די שמיץ. דער באשעפער איז   האבן אויפגערוימט 

ס  דאך אזוי גוט צו אונז און די איינציגסטע זאך ווא
 ער דארף איז מען זאל געדענקען צו דאנקען. 

 
 
ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהָּׁשֵען ִּכי ִאם ַעל ָאִבינּו  

 ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
 
 

 יישר כח באשעפער, עס ארבעט 
 
 

איך האב געארבעט מיט נאך איינעם און ער האט  
פרובירט צו ארבעטן אויף די קאמפוטער, אבער עס  
איז נישט געגאנגען. וויפיל ער האט פרובירט, האט 
נישט געהאלפן. איך האב זיך אנגערופן, "אויב דאס  
מאל, וועט עס ארבעטן, וועל איך דאנקען ברבים."  

ובירט, האט  דאס קומענדיגע מאל, וואס ער האט פר
באגרייפן   צום  נישט  איז  עס  ב"ה.  געארבעט,  עס 

 וואס דאנקען טוט אויף. 

 
 

ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִּפיִקים ְלהֹודֹות ְל 
 


