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411  לפ"ק גליון בפ" תש מצורע  פרשת  

ְהֶיה אין פרשת מצורע שטייט,   ֹזאת ּתִֽ
ַהְּמצָֹרע. הייליגער   ּתֹוַרת  דער  זאגט 

שפת אמת זי"ע אז די תורה וויל ווייזן 
איד ווי שטארק זיין מויל איז. די    פאר'ן

גאנצע תורה שטייט אויף די מויל פון 
דעם   פון  איד  א  דארף  איד.  א 
קען   מען  סאך  ווי  אויסלערנען 
אויפטון מיטן לויבן און דאנקען דעם  
דעם   מיט  וואס  באשעפער,  גרויס'ן 
און  ישועות  אראפ  מען  ברענגט 

 רפואות. 

 

 פארראכטן געווארן שנעל 
 
 

צום איך   עמעזאן  צו  זאכן  אריינגעשיקט  האב 
פארקויפן. עס האט גענומען זייער לאנג צו ווערן 

  מיינט   מיר  פאר   גרייט ביי זיי, צו ווערן פארקויפט.
  זיי   האב  איך.  גלייך  געלט  דאס  מאכן  נישט,  עס

וועט  א  געזאגט  האבן  זיי  און  אריינגערופן עס  ז 
אס  נאך נעמען אפאר וואכן ביז זיי וועלן קענען ד

דעם   געדאנקט  גלייך  האב  איך  פארריכטן. 
ברבים.   דאנקען  צו  צוגעזאגט  און  באשעפער 
אפאר שעה דערויף, באקום איך א מעסעדש, אז 
די זאכן ווערן ב"ה יעצט אנגענומען און עס וועט  

 יא ווערן גרייט.

 
 

 ֵאין ָלנּו ֶמֶל עֹוֵזר ְוסֹוֵמ ֶאָּלא ָאָּתה
 
 
 

 באקומען ארבעט 
 
 

איך מאך יעצט א שמחה. איך האב נישט געהאט  
צו   אנשטאט  אבער  באצאלן,  צו  עס  געלט  דאס 
דאנקען   אנגעהויבן  איך  האב  באזארגט,  ווערן 
האב   איך  וואס  אלעמאל  פאר  באשעפער,  דעם 
ב"ה געלט און צוגעזאגט צו דאנקען ברבים. ב"ה, 
איך האב באקומען אפאר זייטיגע ארבעט, וואס  

געהאט גענוג געלט צו קענען  איך האב פון דעם  
 מאכן די שמחה רואיגערהייט.

 
 
 א ֲעָזבּונּו ֲחָסֶדיְו .ַעד ֵהָּנה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמי 

 
 
 

 
 איך בין ב"ה געזונט 

 
 

מיין ארבעט, איז אראפ געפאלן  א שווערע אייזן    ביי 
אויף מיין פיס און עס האט זייער וויי געטוהן. איך האב  
געטראכט צו א ביין האט זיך ח"ו צובראכן. ב"ה, איך  
בין געוואוינט שטענדיג צו דאנקען דעם באשעפער, 
צו   צוגעזאגט  און  געדאנקט  אויך  יעצט  איך  האב 
די   און  צובראכן  איז  גארנישט  אויב  ברבים,  דאנקען 

שעה    ווייטאג האלבע  א  ב"ה,  אוועק.  שנעל  גייט 
שפעטער, איז די ווייטאג אסאך בעסער געווארן און  

  ב"ה, גארנישט איז געווארן צובראכן.
 
 

ל   ִהֵּנה ֽא־ָינּום ְוא ִייָׁשן ׁשֹוֵמר ִיְׂשָראֵֽ
ֹ 

 
 

 עס ארבעט געהעריג
 
 
.  די וואך, איז מיין טעלעפאן אריינגעפאלן אין וואסער

געזאגט,  גלייך  איך  האב  אנגעצויגן,  ווערן  אנשטאט 
גלייך  האב  איך  באשעפער."  דיר  דאנק  "איך 

  15ארויסגענומען דעם טעלעפאן און געווארט בערך  

  מינוט און עס ארבעט געהעריג. יישר כח באשעפער!
 
 

 ָּכל ַמה ְּדָעֵביד ַרְחָמָנא ְלָטב ָעֵביד 
 
 
 

אידן פארציילן   30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות 

פרטיות און השגחה   
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  
. אויבערשטן ברבים און מאכן גרויס זיין נאמען, וועט איר געהאלפן ווערן און דורכדעם וואס אידן דאנקען דעם   

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 411 גליון ק "לפ  בפ" תש  מצורע פרשת   
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 א גוט ווארט אויף די וואך 


