
 

 

 

ע"נ לזכות ל  

 דאבריש בת 
ר' יצחק הלוי ע"ה    

 
 
 

 

721  לפ"ק גליון בפ" תש ק ל ב פרשת  

המלך  דוד  זאגט  כ"ד  קאפיטל  תהילים,  אין 
 ה ֵמֱאקי ִיְׁשֽעֹוְצָדָק ת ד' ּוָרָכה ֵמֵא א ְב ָּׂש יִ  ע"ה

אז   זי"ע,  ישראל  אוהב  הייליגער  זאגט דער 
ת  ָרָכה ֵמֵא א ְב ִיָּׂש  ,דער פשט אונעם פסוק איז

ווען א איד טראכט, גלייבט און ווייסט אז    ' ד
יעדע ברכה און גוטס וואס ער האט איז נאר  
דעם   דאנקט  ער  און  באשעפער  פונעם 
דער  אז  ווייסט  ער  ווייל  באשעפער, 

גארנישט זאגט  . באשעפער קומט אים  דאן 
שיקט דער   .וה ֵמֱאקי ִיְׁשֽע ְצָדָק ּו  ,דער פסוק

באשעפער דורך דעם, נאך און נאך חסדים  
און גוטס פאר דעם איד, כדי ער זאל האבן  

 .נאכמער, אויף וואס צו דאנקען 

 ב"ה, עס ווערט בעסער 
 
 

מיין קינד האט באקומען א שטארקע אינפעקשן  
ער דערשראקן. אבער  און דער דאקטער האט זיי 

ב"ה, ער האט באקומען מעדעצין. איין טאג, האט 
געדאנקט   איך  האב  פיבער.  באקומען  קינד  מיין 
און געלויבט דעם גרויס'ן באשעפער און עס איז  
אין   זיך  שטארקן  איך  אוועקגעגאנגען.  שנעל 
די   ב"ה,  און  דאנקען  איין  אין  האלט  און  אמונה 

איך  בעסער.  אלס  ווערט  אי"ה    אינפעקשן  וועל 
דאנקען ברבים נאכאמאל, ווען עס איז אינגאנצן  

 אויסגעהיילט. 

  
 

יִתי ֶאת־  ָרִא ֶאת־ְּתִפָּלֶת  ְעִּתיָׁשַמ 
 ֶפא ָל ֹר  ִהְנִניִּדְמָעֶת   

 
 

 הערליכע וועטער 
 

  
און   שמחה  משפחה  א  אויף  געפארן  בין  איך 
צום שמחה,   נענטער  וואס  געבעטן איינצושטיין 
ווייל עס האט אויסגעזעהן ווי עס וועט זיין הייס.  
איך קום אן און מען האט מיר מסדר געווען בערך  

ווערן    20 שמחה. אנשטאט  פונעם  אוועק  מינוט 
באשעפער,   דעם  געדאנקט  איך  האב  אנגעצויגן, 

ס איז זיכער צום גוטן. ב"ה, וואס זאל איך  ווייל ע
און   גיין  געברויכט  האב  איך  מאל  יעדעס  זאגן, 
קומען צום שמחה, איז די וועטער געווען הערליך  
דער  ווייזט  דאנקט,  מען  ווען  געשמאק.  און 
באשעפער זיינע געוואלדיגע אפענע חסדים און  

 מען ווערט א צופרידענע מענטש. 

 
 

ַרְחָמָנא ְלָטב ָעֵבידָּכל ַמה ְּדָעֵביד   
 

 איך האב עס געטראפן 
 

  
איך האב באקומען א דעליווערי ביי מיין אפיס און מען  
האט עס געלאזט אינדרויסן. א שעה שפעטער, האב  
איך געבעטן איינעם אז ער זאל עס גיין אריינטראגן, 
ווערן   אנשטאט  געטראפן.  נישט  עס  האט  ער  אבער 

קט דעם באשעפער, באזארגט, האב איך גלייך געדאנ
מיין טובה. איך האב   ווייל ער פירט דאך אלעס פאר 
איבערגעקוקט די קעמארע'ס און געזען ווי איינע פון  
אין   אריינגעלייגט  בטעות  עס  האבן  ארבעטער'ס  די 
מיסט. איך האב שנעל געשיקט איינעם און ב"ה, ער  
האט עס גלייך געטראפן. געלויבט דער באשעפער אז  

יינגעלייגט אין א נייע מיסט קאסטן,  ער האט עס אר 
 וואס די טראק האט נאכנישט געדארפט אפנעמען.

 

  
 א ֲעָזבּונּו ֲחָסֶדיְו .ַעד ֵהָּנה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמי 

 
 

 געראטעוועט מיין מאמע 
 

  
צו דאנקען דעם גרויס'ן   איך האב נישט די ווערטער 
פאלשע   האט  מאמע  עלטערע  מיין  באשעפער. 

עלכע זענען ארויסגעפאלן ביינאכט, ווען זי  ציינער, וו
איז געשלאפן. ב"ה, דער באשעפער האט געפירט אז 
זי האט זיך גלייך אויפגעוועקט און עס ארויסגענומען.  
וואלט   עס  אויב  ח"ו  טראכטן,  נישט  אפילו  וויל  איך 
געקענט   ח"ו  וואלט  עס  וואס  האלז,  די  אין  אריין 

אונ אויף  היט  באשעפער  דער  יעדע פאסירן.  א  ז 
סעקונדע פון אונזער לעבן. לאמיר געדענקן כסדר צו  

 דאנקען. 

  
 

ַעל ָּכל ַהֶחֶסד ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ִעָּמִדי ַוֲאֶׁשר  
 ַאָּתה ָ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 721 גליון ק "לפ  בפ" תש  קל בפרשת    

Brooklyn:  

Monsey: 

Monroe: 

Lakewood: 

Miami FL: 

9:37 

9:39 

9:40 

9:37 

9:27 

 

8:10 

8:12 

8:13 

8:06 

7:59 

 

Toronto: 

Montreal: 

Manchester: 

London: 

Jerusalem: 

8:41  

8:24 

9:15 

8:56 

7:10 

 

10:09 

9:52 

10:39 

10:23 

9:03 

 

           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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