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321 לפ"ק גליון  בפ" תשבהעלותך   פרשת  

ֶחם  ם ֶל יר ָלֶכ י ַמְמִט ה ִהְננִ אֶמר ד' ֶאל־מֶֹׁש ַוֹּי
נועם  .  ִיםִמן־ַהָּׁשָמ  הייליגער  דער  זאגט 

אויבערשטער   דער  אז  זי"ע,  אלימלך 
 ,זאגט פאר די אידן, " איר בעהט פרנסה

ַמְמִט ִהְננִ  ָלֶכ י  ֶל יר  ִמן־ַה ם  איך  .  ִיםָּׁשָמ ֶחם 
מן   פרנסה  געבן  צו  גרייט  אייביג  בין 
איך   וואס  זאך  איינציגסטע  די  השמים. 

איז אייך  פון  ָהָע ְוָיָצ ,  בעהט  ְקטּו א  ְולָֽ  ם 
אז איר זאלט האבן בטחון  .  ֹוֹום ְּביֹומְּדַבר־י

יעדן  לויבן  און  דאנקען  און  מיר  אין 
די  וועט  דעם,  דורך  טאג.  איינציגסטן 

ק קיין  פרנסה  אן  השפעות,  מיט  ומען 
 ."צער

 גארנישט ערנסט איז געשעהן
  
 

געשעדיגט   איז  ארבעטער  אידישע  נישט  א 
אנשטאט   ב"ה,  ארבעט.  די  אין  מיר  ביי  געווארן 
איך גלייך געדאנקט דעם   ווערן אנגעצויגן, האב 
באשעפער און צוגעזאגט צו דאנקען ברבים, אויב  
נישט ערנסט געשעדיגט געווארן.  גארנישט איז 
ב"ה געלויבט דער באשעפער אז אלעס איז גוט  

וין ארויס פון שפיטאל און וועט אי"ה  און ער איז ש
דער   געהעריג.  ארבעטן  קומען  צוריק  קענען 
באשעפער שיקט אמאל א שוועריגקייט כדי מען  

 זאל אים דאנקען.

  
 

ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִּפיִקים ְלהֹודֹות ְל 
 

 
 באקומען אן אפוינטמענט 

  
 

מיין טאכטער האט געהאט ווייטאג אין די אויער  
פר האב  איך  אן  און  באקומען  צו  ובירט 

טאג,  צוויי  פאר  דאקטער  ביים  אפוינטמענט 
דא   נישט  איז  עס  אז  געזאגט  האבן  זיי  אבער 
גארנישט פאר די וואך. האב איך געדאנקט דעם  
באשעפער, ווייל ער ווייסט דאך יא וואס איז גוט  
פאר מיר. נישט אסאך דערויף, רופט מען מיר, אז 

אויף   אפוינטמענט  אן  דא  איז  אי"ה. עס  מארגן, 
וויל איך דאנקען דעם באשעפער ברבים. עס איז  
צו   בעסער  אסאך  איז  עס  זארגן.  צו  זיך  שאד  א 
דאנקען. ווען מען געוואוינט זיך צו דאנקען זעהט  

 מען ישועות. 

 
  

ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהָּׁשֵען ִּכי ִאם ַעל ָאִבינּו 
 ֶׁשַּבָּׁשַמִים

 

 די טאג איז געגאנגען אסאך בעסער
  

איך בין אויפגעשטאנען צופרי און איך האב געהאט א 
האב   איך  אבער  טאג.  אנגעשטרענגטע  זייער 
וועל   דעם טאג,  אן  הייב  איך  איידער  אז  אפגעמאכט 
איך דאנקען דעם באשעפער אויף די גוטע זאכן וואס  
ער טוט פאר מיר. האב איך געדאנקט אז ב"ה איך האב  

נייע גוטע קאסטומער ס, וואס וועט  באקומען אפאר 
מוסקלען   געהאט  האב  איך  פרנסה,  ברענגן  אי"ה 
געווארט   האב  איך  אוועק,  ב"ה  איז  עס  און  ווייטאג 
איז  עס  ב"ה  און  קאסטומער  א  פון  געלט  אויף 
אריינגעקומען, און ממש נישט צום גלייבן, ווי די טאג  
א   ווען  ווייל  אויסגעארבעט.  שיין  אזוי  זיך  האט 

דאנקע  צו  געדענקט  גרויס'ן  מענטש  דעם  ן 
באשעפער, שיקט דער באשעפער נאך אויף וואס צו 

 דאנקען. 

  
 ָלנו  ִּתֶּתן ְוֶיְׁשֲע ַחְסֶּד' ד  ַהְרֵאנּו

 
 

 געטראפן אן ארבעטער
  

איך האב געזוכט אן ארבעטער פאר אפאר טאג, זייער  
וויכטיג, אבער איך האב נישט געקענט טרעפן. איך בין  

אגט מיר מיין ווייב, "פארוואס געווען זייער נערוועז. ז
זיך,  כאפ  איך  באשעפער."  דעם  נישט  דאנקסטו 
באשעפער   דעם  נישט  איך  דאנק  טאקע  פארוואס 
אן   געטראפן  יא  האב  איך  וואס  אלעמאל  אויף 
ארבעטער. האב איך גלייך געדאנקט דעם באשעפער  
און צוגעזאגט צו דאנקען ברבים אז איך וועל טרעפן  

נע ןטאג, רופט מיר איינער אז  אן ארבעטער. ב"ה, יע
ער האט א ארבעטער פאר מיר, און ב"ה עס האט זיך  
אויסגעארבעט ממש געוואלדיג. באשעפער, דו ביסט  
זיך  זאלן  מיר  אז  העלף  אונז,  צו  גוט  אזוי  דאך 
געוואוינען צו דאנקען שטענדיג, נישט נאר ווען מען  

 זעהט די גוטס.
  

ִעָּמִדי ַוֲאֶׁשר ַאָּתה  ַעל ָּכל ַהֶחֶסד ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת 
 ָעִתיד ַלֲעׂשֹות ִעִּמי 

 

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 321  גליון ק" לפ בפ"תשבהעלותך  פרשת    

Brooklyn:  

Monsey: 

Monroe: 

Lakewood: 

Miami FL: 

9:42 

9:44 

9:45 

9:41 

9:27 

 

8:14 

8:16 

8:17 

8:10 

7:59 

 

Toronto: 

Montreal: 

Manchester: 

London: 

Jerusalem: 

8:46  

8:30 

9:25 

9:05 

7:11 

 

8:46  

8:30 

9:25 

9:05 

7:11 

 

           הדלק"נ  מוצש"ק
                     

          הדלק"נ
                   

ם
ני

זמ
 

   מוצש"ק

 

 א גוט ווארט אויף די וואך 



די ערשטע געווינער פון די קידער דאנקען פארמעסט איז ג. בערקאוויטש- קאנאדע
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