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221 לפ"ק גליון  ב פ" תש  שאנ פרשת  

ִיָּׂשא ד'  : אין פרשת נשא, ביי די ברכת כהנים שטייט
אויך שטייט אין גמרא מסכת ברכות, אז די . ָּפָניו ֵאֶלי

פארוואס  באשעפער  דעם  געפרעגט  האבן  מלאכים 
זיי   אפילו  אידן,  די  פאלק,  זיין  אויף  פארקוקט  ער 
באשעפער   דער  האט  גוט.  אייביג  נישט  זענען 
עס   פארקוקן,  נישט  איך  זאל  "פארוואס  געזאגט, 

און מיט   ְכָּת ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַר , שטייט אין מיין תורה
כזית,   א  אויף  אפילו  אידן  די  בענטשן  אלעם,  דעם 
סופר   חתם  הייליגער  דער  זאגט  קלענער.  איז  וואס 

איז פשט אז די אידן דאנקען   תכזי זי"ע אז די ווארט
און לויבן דעם באשעפער, אפילו אויף די קליינע זאכן  
און אויך אפילו אויף זאכן וואס זעהט נישט אויס גוט,  

זיי פארלאזן זיך אויף מיר, אז אלעס וואס איך ווייל  
טוה איז נאר צום גוטן. דעריבער פארקוק איך אויך  

 .פאר זיי

 אדורך רואיגערהייט 
 
 

א   מאכט  און עס  איבער,  מאכט עפעס  שכן  מיין 
איך   האב  צופרי,  היינט  גערידער.  געפערליכע 
מיר   ביי  צוזאמענקום  א  האבן  געדארפט 

אזייגער און איך האב נישט    10אינדערהיים, אום  
א   גערידער.  דער  וועגן  טון  צו  וואס  געוואוסט 

געברויכט זיך  האט  עס  פאר  איז    שעה  אנהייבן, 
מזמור   געזאגט  איך  האב  גערידער.  געווען  נאך 
,לתודה און צוגעזאגט צו דאנקען ברבים אויב עס  
וועט אדורך גיין גוט. געלויבט דער באשעפער אז  

ביז    10פון   געווען    1אזייגער  איז  אזייגער 
דורך   איז  צוזאמענקום  די  און  שטיל  אינגאנצן 

נאר גלייבן און דאנקען    געוואלדיג. א איד דארף 
 און דער באשעפער העלפט.

 
 

 ֵאין ָלנּו ֶמֶל עֹוֵזר ְוסֹוֵמ ֶאָּלא ָאָּתה
 

 
דער באשעפער איז דאך אזוי גוט צו  

 אונז
  

ווארט   איך  וואס  דעליווערי,  א  געהאט  איך האב 
א  פאר  קאסטומער,  א  פאר  באקומען  צו  שוין 
שטיק צייט. עס האט געדארפט אנקומען היינט, 
איך   האב  פארהאנקערט.  זיך  האט  עפעס  אבער 
זיי   און געווארט אז  אריינגערופן דעם קאמפאני 
בשעת'ן   ענטפער.  אן  מיט  קומען  צוריק  זאלן 

געזאגט די תפילות תודה. ממש   ווארטן, האב איך
א ,סעקונדע נאכ'ן ענדיגן די תפילות תודה זענען  
דעליווערן  עס  וועלן  זיי  אז  געקומען  צוריק  זיי 

קען אזא שפיל נעמען א שטיק    היינט. געווענליך
ווען א איד   צייט ביז עס גראדט זיך אויס, אבער 
נישט   קען  וואס  זאך  קיין  דא  נישט  איז  דאנקט 

 כטן. ווערן פאררא
  

 ִּכי ְל טֹוב ְלהֹודֹות. ּוְלִׁשְמ ָּנֶאה ְלַזֵּמר 

 
 

 דער באשעפער היט 
  

דעם   דאנקען  צו  צוגעוואוינט  ב"ה  זיך  האב  איך 
באשעפער און איך זעה ממש ניסים. די וואך, בין איך  
זענען   מיר  משפחה.  מיין  מיט  איינקויפן  געגאנגען 

  האב    מינוט שפעטער,  15און בערך    ארויס פון די קאר
  בין  איך. בעיבי מיין נישט האב איך אז, באמערקט איך

  געטראפן   האב  איך   און  קאר  מיין  צו  געלאפן  צוריק
  אין   איז  אלעס,  ה" ב  און  קאר  די  אין  בעיבי  מיין

 דעם   דאנקען  איך  וויל.  בעיבי  די  מיט  געווען  ארדענונג
שווארצע    א  איך האב געווענליך,  נאכמער.  באשעפער

האב   לעצטנס  אבער  הייסער,  אסאך  איז  וואס  קאר, 
געהאט א קליינע עקסידענט און דעריבער האב איך  
זיכער   האט  דאס  וואס  קאר,  ווייסע  א  צייטווייליג 
גוטן, מען   צום  געהאלפן. דער באשעפער פירט אונז 
דארף נאר געדענקען צו דאנקען און לויבן אויף אלעס  

 וואס ער טוט מיט אונז.

  
ל ֹוֵמ ן ׁשא ִייָׁש נּום ְוה ֽא־יָ ִהּנֵ   ר ִיְׂשָראֵֽ

 
 
 

 צוויי מאל אדורך געגאנגען 
  

איך האב אריינגעגעבן פאפירן צו באקומען א קרעדיט  
קארד און איך האב געדאנקט דעם באשעפער אז עס  
וועט אי"ה אדורך גיין. ב"ה, עס איז גרינג אדורך. איך 

ס איך בין שוין געווארן  האב געהאט נאך א קארטל, ווא
צוריגעוויזן אפאר מאל. האב איך יעצט נאכ'ן דאנקען  
איז  עס  גלייבן,  צום  נישט  און  פרובירט  נאכאמאל 
גרויס'ן   דעם  דאנקט  מען  ווען  דורכגעגאנגען.  גלייך 

 באשעפער, איז נישט דא קיין אפהאלט.

  
 א ֲעָזבּונּו ֲחָסֶדיְו .ַעד ֵהָּנה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמי 

 

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 221 גליון  ק" לפ בפ"תש נשאפרשת    

Brooklyn:  

Monsey: 

Monroe: 

Lakewood: 

Miami FL: 

9:39 

9:41 

9:42 

9:39 

9:25 

 

8:11 

8:13 

8:14 

8:07 

7:56 

 

Toronto: 

Montreal: 

Manchester: 

London: 

Jerusalem: 

8:43  

8:27 

9:21 

9:01 

7:09 

 

10:12 

9:55 

10:54 

10:31 

9:02 
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גוט ווארט אויף די וואך א    
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