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111  לפ"ק גליון בפ" תש ו צ פרשת  

ְּתׁשּוָעָתם ָהִייָת אין מגילת אסתר שטייט,  
ָודֹור. ְּבָכל ּדֹור  ְוִתְקָוָתם  זאגט דער   ָלֶנַצח 

דורך  אז  זי"ע,  שלמה  תפארת  הייליגער 
וואס מען דאנקט דעם באשעפער   דעם 

פורים, איז מען ממשיך אויף די ניסים פון  
השפעות און ישועות אויף זיך און גאנץ  
אויף   און  יעצט  אויף  ישראל,  כלל 
ווען א איד   ווייטער. די זעלבע איז אויך 
דאנקט אויף אלעס וואס דער באשעפער  
טוט מיט אים, איז ער ממשיך נאך גוטס 

 אויף זיך.

 

 עס איז זיכער פאר מיין טובה
 
 

איך האב זיך צובראכן מיין פיס. איך בין געגאנגען  
צום דאקטער און ער האט געזאגט אז איך וועל 
האב   איך  אפעראציע.  אן  מאכן  דארפן  מעגליך 
גלייך געדאנקט דעם באשעפער, אפילו איך האב  

בה. איך גלייב אז עס איז  נישט גלייך געזעהן די טו 
זיכער פאר מיין טובה, ווייל דער באשעפער טוט  
צוריק   היינט  בין  איך  ב"ה,  שלעכטס.  קיין  נישט 
צום דאקטער און ער זאגט אז עס זעהט אויס אז  
מען וועט נישט דארפן מאכן די אפעראציע. נאר  
פון דאנקען איז שוין געקומען גוטע נייעס. אי"ה, 

ווייטער וועל  נאך    איך  זעהן  אי"ה  און  דאנקען 
 גוטע נייעס, בקרוב. 

 
 ִּכי קל רֹוֵפא ֶנֱאָמן ָאָּתה ּוְרפּוָאְת ֱאֶמת 

 
 

 שנעל פארראכטן געווארן 
 

האב   איך  צובראכן.  זיך  האט  מאשין  וואש  מיין 
גערופן די קאמפעני און זיי האבן מיר געזאגט אז  
עס וועט נעמען כאטש צען טאג, ביז איינער וועט  
קענען אראפקומען עס פארריכטן. אנשטאט זיך  
דעם  דאנקען  אנגעהויבן  איך  האב  ערגערן, 
באשעפער פאר ביז אהער, וואס איך האב געהאט  

מאשי געארבעט. דעם  געהעריג  האט  עס  און  ן 
דער   אז  קאמפעני  די  מיר  רופט  טעג  דריי 
ארבעטער איז אין מיין געגנט, אויב ער קען יעצט 
גלייך און  געקומען  איז  ער  קומען.   אריבער 

פארראכטן דעם מאשין. זיי זאגן מיר, אז וויבאלד  
דאס איז געווען א זאך וואס איז זייער שילד, וועט  

טן פאר מיר. דורך דאנקען דעם  עס גארנישט קאס 
געווארן   פארראכטן  עס  איז  באשעפער  גרויס'ן 
געקאסט.  גארנישט  מיר  האט  עס  און   שנעלער 

 
 ִּכי טֹוב ד' ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

 ב"ה געטראפן 
 
 

מיר   ביי  ארבעטער  אידישע  נישט  א  האב  איך 
זייער   א  געפעלט  מיר  האט  נעכטן  און  אינדערהיים 

האב   איך  זאך.  די  טייערע  באשילדיגט  כמעט  שוין 
ארבעטער אז זי האט דאס גענומען. איך האב אבער  
צום ערשט געדאנקט דעם באשעפער פאר'ן עס האבן 
ביז יעצט און צוגעזאגט צו דאנקען ברבים אויב איך  
עס  איך  האב  שפעטער,  מינוט  פופצן  עס.  טרעף 
די  באשולדיגט  נישט  האב  איך  ב"ה,  געטראפן. 

וואלט   וואס  און  ארבעטער  השם  חילול  א  געמאכט 
איז   וואס  ארבעטער,  גוטע  א  פארלוירן  וואלט  איך 
זייער שווער צו טרעפן יעצט. ווען מען דאנקט דעם  
באשעפער פירט ער אז אלעס זאל גיין אויפ'ן בעסטן  

 וועג. 

 
ֶׁשַהּבוֵרא ִיְתָּבַר ְׁשמו הּוא ּבוֵרא ּוַמְנִהיג ְלָכל 

 ַהְּברּוִאים
 

 עלצוריק באקומען שנ
 
 

איך בין אהיים געקומען פון אויסלאנד און ווען איך בין  
אנגעקומען אהיים, האב איך באמערקט אז איין פעקל 
פעלט מיר. איך האב עס איבערגעלאזט אינעם קאר  
איך   האב  זארגן,  אנהייבן  זיך  אנשטאט  סערוויס. 
געדאנקט דעם באשעפער און צוגעזאגט צו דאנקען  

צו  באקום  איך  ווען  היינט  ברבים,  פעקל.  דאס  ריק 
אינפארמאציע   טרעפן  צו  פרובירט  איך  האב  צופרי, 
פון די קאר. ב"ה, נאך אפאר מינוט, האב איך געטראפן  
די אינפארמאציע און אפאר שעה דערויף, האט עס די  
קאר סערוויס געברענגט צו אונז. יישר כח באשעפער  
פאר'ן ווייזן אז ווען מען פארלאזט זיך נאר אויף דיר  

 וערט מען שנעל געהאלפן.ו

 
 ֶעְלֽיֹון  ר ְלִׁשְמֹות ַלד' ּוְלַזֵּמ ֹוב ְלֹהדט

 

אידן פארציילן   30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות 

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

. וועלט גוטע    

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

 
 

זכות פון פארשפרייטן דעם גליון  ראיר קענט האבן דע  
. און מאכן גרויס זיין נאמען, וועט איר געהאלפן ווערן און דורכדעם וואס אידן דאנקען דעם אויבערשטן ברבים   

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 111 גליון ק" לפ בפ"תש  צו פרשת   
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 א גוט ווארט אויף די וואך 


