
 

 

 

ע"נ לזכות ל  

 דאבריש בת 
ר' יצחק הלוי ע"ה    

 
 
 

 

911  לפ"ק גליון בפ" תש בהר פרשת  

פסו די  זאגט  שמיטה,  ביי  בהר,  פרשת   ק אין 
ֶאת־   ית ְוָעָׂשת ה ַהִּׁשִּׁש ם ַּבָּׁשנָ ָלֶכ   יִתי ֶאת־ִּבְרָכִתי ְוִצּוִ 

יםה ִלְׁשַהְּתבּוָא  זאגט דער הייליגער כלי  .  ׁש ַהָּׁשנִֽ
יקר זי"ע, אז די סיבה פארוואס דער באשעפער  

יעדע   אז  באפוילן  זיין  7האט  זאל  יאר  'טע 
אז   וויסן  אייביג  זאל  איד  א  כדי  איז  שמיטה, 

יאר וואס מען פלאנצט איין, וואקסט    6אפילו די  
דאס פעלד נאר דורכ'ן באשעפער און עס האט  

טוט. מענטש  דער  וואס  מיט  איד    גארנישט  א 
זאל זיך דערמאנען צו דאנקען דעם גרויס'ן און  
הייליגן באשעפער, פאר אלע גוטס וואס ער טוט  
מיט אים שטענדיג. ווי אויך אויף זאכן וואס זעען  
נישט אייביג אויס גוט אין אונזערע אויגן, ווייל  

 .פונעם באשעפער קומט נאר גוטס

 אנגעקומען באצייטענס 
 

  
איך בין געווען אויפ'ן וועג צום עירפארט. עס איז  
קיין   געווען  נישט  איז  עס  און  שפעט  געווען 
דעם   געדאנקט  גלייך  האב  איך  פארקינג. 
באשעפער און צוגעזאגט צו דאנקען ברבים, אויב  
איך טרעף פארקינג און איך קום אן צום פליגער  
באצייטנס. ב"ה, איך האב גלייך דערנאך געטראפן  

פא פליגער  א  דעם  געמאכט  האב  איך  און  רקינג 
אין די לעצטע מינוט. איך וועל אי"ה דאנקען דעם  
אן   קום  איך  ווען  ברבים,  נאכאמאל  באשעפער 

 צוריק בשלום. 
 

  
ְּבָכל ְדָרֶכי ִלְׁשָמְר ִּכי ַמְלָאָכיו ְיַצֶּוה ָל 

 
 

 אנגעהויבן ארבעטן 
 

  
טעלעפאן   מיין  מיט  פראבלעם  א  שוין  האב  איך 

געארבעט.  פו נישט  האט  עס  אז  פרייטאג,  ן 
ער   און  געשעפט  צום  אריבער  איך  בין  זונטאג, 
פראבלעם.   שווערע  א  איז  עס  אז  געזאגט  האט 
איך האב אים געבעטן אויב ער קען פרובירן עס  
איך   האב  מעשה  בשעת  און  ארבעטן  מאכן  צו 
מזמור  געזאגט  באשעפער,  דעם  געדאנקט 

דאנקען צו  צוגעזאגט  און  ב"ה,    לתודה  ברבים. 
האלב ארבעט שוין און ער זאגט אז מארגן וועט 
דעם   דאנקען  ארבעטן.  אויך  האלב  אנדערע  די 

 באשעפער איז די בעסטע עצה פאר אלעם.
 

  
 א ֲעָזבּונּו ֲחָסֶדיְו .ַעד ֵהָּנה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמי 

 
 
 
 

 אלעס האט זיך אויסגעארבעט
 
 

סעדש פון  היינט אינדערפרי, האב איך באקומען א מע
איך  מנהל.  זיין  רופן  זאל  איך  אז  ישיבה,  קינד'ס  מיין 
זיך  האב  איך  אבער  רופן,  גלייך  געקענט  נישט  האב 
באשעפער,  דעם  געדאנקט  מינוט,  א  אפגעשטעלט 
גייט  עס  ווען  ברבים,  דאנקען  צו  צוגעזאגט  און 
אריבער גוט. א שעה שפעטער, האב איך גערופן דעם  

זיי האבן געהאט א שטיקל  מנהל און ער זאגט מיר אז 
האבן   זיי  לאנג  ווי  אבער  בחור.  מיין  מיט  פראבלעם 
אלעס   ב"ה  זיך  האט  רופן,  זאל  איך  אז  געווארט 
פאר'ן  געזאגט  איך  האב  גוטן.  צום  אויסגעארבעט 
דעם   דאנקען  צו  געדענקען  אויך  זאל  ער  מנהל 
באשעפער, אז זאכן ארבעטן זיך אויס, ווייל נאר אזוי  

יין. דער מנהל האט זייער הנאה געהאט  קען א איד אנג 
דעם   געדאנקט  טעלעפאן  אויפ'ן  גלייך  האט  ער  און 
גרויס'ן   פונעם  האנט  די  אין  איז  איד  א  באשעפער. 
טריט   יעדע  אויף  גוטס,  נאר  טוט  וואס  באשעפער, 

 . שריט  און

  
ַהּטֹוב, ִּכי א ָכלּו ַרֲחֶמי, ַהְּמַרֵחם, ִּכי א ַתּמּו  

 ֲחָסֶדיך
 
 

 ראפן דאס געלטגעט
 
 

היינט צופרי, האב איך זייער געברויכט א סומע געלט,  
צו באצאלן עפעס און איך האב נישט געקענט טרעפן  
אבער   איבעראל,  געזוכט  האב  איך  געלט.  דאס 
גרויס'ן   דעם  געדאנקט  גלייך  האב  איך  גארנישט. 
ווען  באשעפער, פאר אלעמאל וואס איך האב געלט 

אמאל געזוכט און איך האב איך דארף. איך האב נאכ 
געטראפן באהאלטן אין מיין טאשקע די פונקטליכע  
סומע, וואס איך האב געברויכט. דער באשעפער האט  
עס ספעציעל אוועק געלייגט פאר מיר. ער האט נאר  

 געווארט אז איך זאל דאנקען. 

  
 ִּכי טֹוב ד' ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

 

אידן פארציילן   30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות 

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

. גוטע וועלט   

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

 
 

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

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 911 גליון  ק"לפ  בפ" תש  הרבפרשת    

Brooklyn:  

Monsey: 

Monroe: 

Lakewood: 

Miami FL: 
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9:24 

9:15 

 

7:55 

7:57 

7:58 

7:52 

7:47 

 

Toronto: 

Montreal: 

Manchester: 

London: 

Jerusalem: 

8:26  

8:08 

8:56 

8:38 

6:57 

 

9:55 

9:38 

10:20 

10:07 

8:50 
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 א גוט ווארט אויף די וואך 
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