
 

 

 

הצלחה לזכות ל  
 אברהם יהודה בן חנה חי 

רפו"ש לזכות ל  
 נתנאל שי בן דבורה

 

 

510  לפ"ק גליון ב פ" תש  התרומ   פרשת  

שטייט,   תרומה  פרשת  ִל ׂשְוָע אין  ִמְקָּד ּו  ׁש  י 
ם.ְוָׁשַכְנִּת  ְּבתֹוכָֽ הייליגער    י  דער  ערבי  זאגט 

זי"ע, באשעפער   נחל  דער  האט  פארוואס 
זאל  ער  אז  המקדש  בית  א  בויען  געהייסן 
גרויסער   דער  רוהען.  קענען  דארט 
איז   וואס  הימל  די  דאך  האט  באשעפער 
אסאך גרעסער ווי די בית המקדש. נאר וואס  

ד טוט פאר'ן באשעפער איז דען, וואס א אי
דאס  אויבערשטן.  ביים  חשוב  מער  אסאך 
דעם   דאנקט  איד  א  ווען  איז  זעלבע 
ווי   חשוב  מער  אסאך  עס  איז  באשעפער, 
ווען א מלאך דאנקט. טאקע דערפאר וואס  
מער   עס  איז  וועלט,  דער  אויף  זענען  מיר 

 חשוב. 

 געטראפן די שליסלעך 
 
 

ביינאכט, האב איך געשארט די שניי און מיינע  
שליסלעך זענען ארויסגעפאלן. ב"ה, מיר זענען  
האב   איך  דאנקען.  צו  אייביג  צוגעוואוינט 
ברבים.  דאנקען  צו  צוגעזאגט  און  געדאנקט 
מינוט,  אפאר  נאך  באשעפער,  דער  געלויבט 

 האב איך געטראפן די שליסלעך. 

 
 

 הֹודֹות ְלֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִּפיִקים ְל 
 

 
 ב"ה זיך פיין אויסגעארבעט 

 
 

איך בין געפלויגן מיט מיין גאנצע משפחה און  
איך האב פרובירט צו באקומען זיצן, איינס נעבן 

  געקענט  גארנישט  אבער האבן  זיי  די אנדערע.
  דעם   דאנקען  אנגעהויבן  האבן  מיר.  טון

  יא   האבן  מיר   וואס,  אלעמאל  פאר  באשעפער
זענען  אינ  זיצן  געקענט מיר  ווען  איינעם. 

נאכאמאל   איך  האב  פליגער,  צום  אנגעקומען 
זיי   ב"ה,  טון.  עפעס  קענען  זיי  אויב  געבעטן, 
האבן   מיר  און  זיצן  די  געטוישט  גערן  האבן 

 געקענט זיצן אלע צוזאמען. 

 
 

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

 
 
 
 
 

 דער אינספעקשן איז אדורך 
 
 

מיין   ביי  אינספעקשן  אן  אויף  געווארט  האב  איך 
זייער געוואלט עס זאל אריבער   ארבעט איך האב 
גרויס'ן   דעם  דאנקען  אנגעהויבן  איך האב  בשלום. 
באשעפער, פאר אלעמאל וואס עס גייט אדורך און  
צוגעזאגט צו דאנקען ברבים. ב"ה, עס איז אריבער  

 בעסער ווי איך האב געטראכט.

 
 

ַבּגֹוִים ֶאת ְּכבֹודֹו ְּבָכל ָהַעִּמים  ַסְּפרּו
 ִנְפְלאָֹתיו 

 
 

 אנגעקומען אינעווייניג
 
 

יעצט   און  שפיטאל  אין  איז  וואס  א חבר  האב  איך 
מיט די שווערע צייטן, לאזט מען זייער שווער אריין  
געוואלט   וויכטיג  זייער  האט  איינער  אים.  צו 

האט  אריינגיין, אבער זיי האבן נישט געוואלט לאזן.  
ענגליש,  אויף  זיי  פאר  הויך  אנגערופן  זיך  ער 

Thank You Hashem  א מינוט דערויף, האט .
מען אים געזאגט, "גיי ארויף, אבער בלייב נישט צו  
 לאנג." אפילו די גויים ברעכן זיך ווען א איד דאנקט.

 
 
ֶׁשַהּבוֵרא ִיְתָּבַר ְׁשמו הּוא ּבוֵרא ּוַמְנִהיג 

 ְלָכל ַהְּברּוִאים 
 

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 510 גליון ק" לפ בפ"תש  תרומה פרשת   
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 א גוט ווארט אויף די וואך 


