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121  לפ"ק גליון  בפ" תששבועות   פרשת  

ביי קבלת התורה שטייט, אז דער באשעפער  
  י א ֵאֶל י ָּב ה ָאנִֹכ ִהּנֵ , האט געזאגט פאר משה

ָעָנןְּבַע  הֶֽ ִיְׁשַמ ַּבֲעב  ב  ָהָעםּור  ִעָּמ ְּבַדְּבִר   ע  . י 
דאס זאג אז  זי"ע,  עין  בת  הייליגער  דער  ט 

ווארט ְּבַע֣ב באטרעפט דאס זעלבע ווי דאס  
געזאגט  האט  באשעפער  דער  חסד.  ווארט 
פאר די אידן אז א איד זאל אייביג ארויפקוקן  
אלעס   פאר  דאנקען  און  באשעפער  צום 
אז  גלייבנ'דיג  אים,  וואס עס געשעהט מיט 

א  אלעס איז נאר פונעם באשעפער און נאר  
חסד און גוטסקייט פון אים. דאן, וועט מען 
וואס   גוטס.  אלעם  מיט  געבענטשט  ווערן 
טאקע ביי קבלת התורה איז יעדע איד פון  

 .כלל ישראל אויסגעהיילט געווארן

 שנעל געהאלפן געווארן 
  

האב   איך  עמעזאן.  אויף  זאכן  פארקויף  איך 
האב   איך  און  פראבלעם  שווערן  א  געהאט 
גלייך  איך  האב  פאפירן.  אריינשיקן  געברויכט 
געדאנקט דעם גרויס'ן באשעפער און צוגעזאגט  
צו דאנקען ברבים, ווען אלעס ווערט מסודר. ב"ה,  
האב   איך  ווי  שנעלער  גענומען  האט  עס 

ג איז  אלעס  און  ווי  געטראכט  בעסער  עווארן 
גרויס'ן   דעם  דאנקען  איך  וויל  אויך  פארדעם. 
ברענגט  וואס  וועגן  נייע  שיקן  פארן  באשעפער 
אריין פרנסה, ב"ה. יישר כח גרויסער באשעפער  

 פאר'ן ווייזן דיינע חסדים.

 
 
 א ֲעָזבּונּו ֲחָסֶדיְו .ַעד ֵהָּנה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמי 

 
 
 

 שנעלער ווי געווענליך
 
 

א    איך פאר  אפליקאציע  אן  אריינגעגעבן  האב 
געוויסע זאך און עס נעמט געווענליך זייער לאנג  
גלייך   האב  איך  ענטפער.  אן  באקומען  צו 
געדאנקט דעם באשעפער פאר אלעם. נישט צום  
גלייבן, אפאר טאג שפעטער, האב איך באקומען  
אן אפוינטמענט צו אראפקומען צו זיי. איך דאנק  

פ  באשעפער,  ווייזן דיר,  שטענדיג    דיינע    ארן 
 טוסט  דו וואס, חסדים  גרויסע .

 
 

ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִּפיִקים ְלהֹודֹות ְל 
 
 
 
 

 נאר דער באשעפער ווייסט וואס איז גוט 
  

מיר האבן ב"ה, געענדיגט א דיעל אין ריעל עסטעיט,  
לאנגע   א  פאר  געארבעט  שוין  האבן  מיר  וואס  אויף 
די   פאר  באשעפער  דעם  דאנקען  וויל  איך  צייט. 
ווייל עס   שוועריגקייטן, וואס עס האט זיך געמאכט, 
איז זיכער געווען נאר א טובה פאר אונז און עס האט  

גע  ווערט  אלעס  אז  דערמאנט  דעם  אונז  דורך  פירט 
איך   אז  באשעפער  דעם  דאנק  איך  ב"ה,  באשעפער. 
דער  פאר  אויך  און  דערצו  געלט  דאס  געהאט  האב 
איז  וואס  געהאנדלט,  איך האב  וועמען  מיט  מענטש 
דעם   דאנק  איך  מענטש.  ערליכער  אן  זייער  געווען 
טרעפן   אי"ה  וועט  מען  אז  פאראויס,  פון  באשעפער 

 ל אפדינגען דעם פלאץ. דעם ריכטיגן מענטש, וואס זא

 
 

ַכְרָּת   ִילֹות ָח ַח ַלֲעׂשֹּכ ְל ןּוא ַהּנֵֹת י הֶאת ד' ִּכ  ְוזָֽ
 
 
 

 באקומען א נייע
  

פונעם   האט  ער  וואס  נישט  פארשטייט  מענטש  א 
א   האב  איך  דעם.  אן  זיך  זעהט  מען  ביז  באשעפער, 
פריזער וואס ארבעט ב"ה געוואלדיג פאר די לעצטע  

ס האט פלוצלינג אויפגעהערט ארבעטן. יאר און ע 15
איך האב גלייך געדאנקט דעם באשעפער אז עס האט  
האט   עס  ב"ה,  אז  און  יעצט  ביז  געארבעט 
געווען   בין  איך  ווען  ארבעטן,  אויפגעהערט 
אינדערהיים און די עסן זענען נישט קאליע געווארן.  
איידער איך האב אריינגערופן די קאמפעני, האב איך  

מיר  נאכאמאל   האבן  זיי  באשעפער.  דעם  געדאנקט 
געזאגט אז איך האב מזל אז איך האב יעצט גערופן,  
ווייל אין א חודש ארום, לויפט אפ די ווארענטי. דער  
באשעפער האט געמאכט עס זאל אויפהערן ארבעטן  
פונקט אין די ריכטיגע צייט, כדי איך זאל באקומען א  

נאר ג וטס מיט  נייע אומזינסט. דער באשעפער טוט 
 אונז מיר דארפן נאר געדענקען צו דאנקען.

  
 ווייל דער אויבערשטער איז גוט  -ִּכי טֹוב ד' 

 

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 121 גליון ק"לפ   בפ"תששבועות  פרשת    

Brooklyn:  

Monsey: 
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Lakewood: 

Miami FL: 
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Toronto: 

Montreal: 

Manchester: 

London: 

Jerusalem: 

8:39  

8:22 

9:14 

8:55 

7:05 

 

10:08 

9:51 

10:48 

10:24 

8:59 
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 א גוט ווארט אויף די וואך 
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