
 

 

 

ע"נ לזכות ל  

 דאבריש בת 
ר' יצחק הלוי ע"ה    

 
 
 

 

511  לפ"ק גליון בפ" תש חספ  

ה אֶמר ד' ֶאל־מֶֹׁש ַוֹּי, ביי קריאת ים סוף שטייט
ֵאָל ַמה־ִּתְצַע  ַּדֵּב ק  ֶאל־ְּבֵני־ִיְׂשָרֵא י  עּור  ְוִיּסָֽ  ל 

זאגט דער הייליגער מדרש, אז משה רבינו  
"וואס  באשעפער,  דעם  געפרעגט  האט 
באשעפער  דער  האט  טון?"  מיר  דארפן 
מיר."   פאר  שירה  זאגן  זאלט  "איר  געזאגט, 
די  אז  זי"ע,  אהרן  בית  הייליגער  דער  זאגט 
איינער  ווען  אז  איז,  וועלט  דער  פון  דרך 
זאגט ער תהילים און האט  דארף א ישועה 

דוד אינזי אבער  זאגט  געהאלפן.  ווערן  צו  ן 
ע"ה  ה׳,  המלך  אקרא  איינער ,  מהולל  ווען 

אנהייבן   ער  זאל  ישועה  א  עפעס  דארף 
בעטן אפילו  אן  אושע,  דאנקען   ,ומאויבי 

 .ווערט מען גלייך געהאלפן

 בעסער ווי מען האט געמיינט 
 
 

מיין טאכטער איז ליידער דיאגנאזט געווארן מיט  
דער מחלה ל"ע. די דאקטוירים האבן געזאגט אז  
עס איז א שווערע דורכגאנג, אבער מיר האבן זיך 

טאג צו דאנקען צוזאמען. ב"ה, פארגענומען יעדן 
געבן   אנגערופן  דאקטער  דער  מיר  האט  היינט 
זיי  ווי  נייעס, אז עס איז נישט אזוי שווער  גוטע 
זיין אסאך   צו  האבן געמיינט און עס זעהט אויס 
נאר   איז  דאס  אז  זיכער  איז  עס  אי"ה.  גרינגער, 
ווייל מען דאנקט דעם באשעפער, ווייל וואס ער  

ז אונז  מיט  נישט  טוט  אפילו  לטובה  נאר  יכער 
 אלעמאל פארשטייט מען. 

 
 

 ִּכי קל רֹוֵפא ֶנֱאָמן ָאָּתה ּוְרפּוָאְת ֱאֶמת
 
 
 

 ב"ה, מען זעהט די הצלחה
 
 

צייט,   שטיק  פאר  שוין  ביזנעס  נייע  א  האב  איך 
נייע   קיין  אריין  נישט  קומען  עס  אבער 
קאסטומערס. פאר א חודש צוריק, האב איך זיך  
אינטערגענומען צו דאנקען דעם באשעפער יעדן  
פאר   געשעפט,  דעם  אויף  עפן  איך  איידער  טאג 
אלעס וואס ער טוט מיט מיר יעדע מינוט. נישט  

אבע גלייבן,  האב צום  איך  וואס  טאג  יעדן  ר 
געדאנקט, האב איך באקומען א נייע קאסטומער,  
ווי איין מאל   און יעדן טאג וואס איך דאנק מער 
קאסטומערס.  מער  און  מער  אריין  איך   באקום 

יעדן   פאר  עצה  בעסטע  דאס  דאך  איז  דאנקען 
 פראבלעם. 

 
 ִּכי הּוא קל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלּכל ּוֵמִטיב ַלּכל 

 דורך גרינג א
 
 

גרינג   איך  ווער  יאר,  פון  צייט  יעצטיגע  די  אין 
פארקילט און עס איז געווענליך זייער שווער. אנפאנג  
איך   און  פארקילט,  אביסל  געשפירט  איך  האב  וואך, 
פאר   באשעפער  דעם  דאנקען  אנגעהויבן  האב 
צו   צוגעזאגט  און  גוט  זיך  שפיר  איך  וואס  אלעמאל 

גייט   אלעס  ווען  ברבים,  וואך דאנקען  א  אריבער. 
דערויף, ווען איך קוק צוריק, זעה איך אז עס איז ב"ה  
גרעסטן   דעם  דאנקען  דורך  שנעל,  און  גרינג  אדורך 

 דאקטער אויף דער וועלט, דער גרויסער באשעפער. 

 
 
ַעל ָּכל ַהֶחֶסד ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ִעָּמִדי ַוֲאֶׁשר ַאָּתה 

 ָעִתיד ַלֲעׂשֹות ִעִּמי 
ֹ 

 
 

 האלעס פאר מיין טוב
 
 

ווען   געפארן ערגעץ.  זענען מיר  צוריק,  בערך א יאר 
גרויסע   א  געזוכט  איך  האב  געקומען  צוריק  מ'איז 
סומע געלט, אבער איך האב עס נישט געטראפן. ב"ה,  
דעם  געדאנקט  און  שכל  די  געהאט  האב  איך 
ביים   יעצט,  לטובה.  זיכער  איז  עס  ווייל  באשעפער, 

ס גאנצע געלט  פסח'דיג מאכן, האב איך געטראפן דא
יעצט   אוועקגעלייגט.  רענצלעך  די  פון  איינע  און 
ברויך איך דאס געלט צו אריינברענגען דעם יום טוב. 
דער באשעפער האט אוועקגעלייגט דאס געלט פאר  
יו"ט, ווייל אלעס וואס ער טוט איז נאר פאר אונזער  

 טובה. איך דאנק דיר באשעפער! 

 
 

 ָטב ָעֵביד ָּכל ַמה ְּדָעֵביד ַרְחָמָנא ְל 
 
 
אידן פארציילן   30,000מער פון    

 וואונדערליכע ישועות 
 און השגחה פרטיות 

אויבערשטן!דורך דאנקען דעם   א גוטע בליק אויף השי״ת   
. גוטע וועלט   

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 511 גליון  ק"לפ   בפ"תש  ח ספ   
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גוט ווארט אויף די וואך א    


