
 

 

 

ע"נ לזכות ל  

 דאבריש בת 
ר' יצחק הלוי ע"ה    

 
 
 

 

213  לפ"ק גליון בפ" תשראה   פרשת  

תו  די  זאגט  ראה  פרשת  ָאנֹכִ ְרֵא :  רה אין  נֵֹת ה  ן  י 
ַהּיִלְפֵניכֶ  ְּבָרָכ ֹום  הם  ּוְקָללָֽ יוסף   ה  מרדכי  ר'  זאגט 

א   פון  טבע  די  אז  השילוח)  (מי  זי"ע,  מאיז'ביצה 
מענטש איז אז ח"ו, ווען ער איז אין א צרה, שרייט  
ער און וויינט צום באשעפער, אז ער זאל געהאלפן  

טראכט ער ח"ו  ווערן. אבער ווען אלעס גייט גוט,  
באשעפער.   פונעם  אויך  קומט  דאס  אז  נישט 

תורה  די  זאגט  ָאנִֹכ ֵא ְר  ,דעריבער  ֹנֵת ה  ִלְפֵניכֶ י  ם  ן 
גיבט .  ֹוםַהּי באשעפער  דער  אז  וויסן  זאל  איד   א 

און  הְּבָרָכ  זאכן  גוטע  וואס   הּוְקָללָֽ  אלע  זאכן  און 
עפעס   ווען  אבער  גוט.  נישט  ווי  ח"ו  אויס  זעהן 

נעם גרויס'ן באשעפער איז עס נאר גוטס,  קומט פו
אפילו א מענטש זעהט נישט שטענדיג, אבער מען  
דארף ווייטער גלייבן און דאנקען, וועט מען זעהן  

 .דאס גוטס 

 געהאט א רואיגע שבת 
 
 

איך האב געברויכט אריינגיין פרייטאג נאכמיטאג  
נישט   האב  איך  און  שבת  אויף  שפיטאל  אין 
וועט   שבת  אזוי  ווי  טראכטן,  צו  וואס  געוואוסט 
באשעפער   דעם  געדאנקט  איך  האב  אויסזעהן. 

א שפיטאל  אין  גיין  דארפן  עס  פאר'ן  געבעטן  ון 
געהאט   האב  איך  ב"ה,  שבת.  גוטע  א  זיין  זאל 
דארט אזוי פיל עסן. ווי אויך האב איך ב"ה געהאט 
דיר,   דאנק  איך  שפיטאל.  אין  שבת  רואיגע 
אלעס  געבן  אייביג  פאר'ן  באשעפער,  גרויסער 

 וואס מיר ברויכן. 

 
 
ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהָּׁשֵען ִּכי ִאם ַעל ָאִבינּו  

 ַמִים ֶׁשַּבָּׁש 
 
 

 א שיינע דירה
 
 

די וואך, האט מיין לענדלארד מיר געלאזט וויסן  
  3אז ער דארף האבן מיין דירה אין די קומענ'דיגע  

חדשים. איך האב אנגעהויבן זוכן א נייע דירה. די  
א   אויף  איז  געזען  האב  איך  וואס  דירה  ערשטע 
גאס, וואו איך האב געהאט א שטיק צייט צוריק  

מי ב"ה,  בין  איך  און  דארט,  עקסידענט  טן  אן 
מיט   אפגעקומען  הילף  באשעפער'ס 
באשעפער   דעם  דאנק  איך  קלייניגקייטן. 
עס   ב"ה,  אדורך.  דארט  פאר  איך  ווען  שטענדיג, 
דירה   די  באקומען  אי"ה  וועל  איך  ווי  אויס  זעט 
ווען   גוטע פרייז.  פאר א  א גוטע פלאץ און  אויף 
מען דאנקט דעם באשעפער, שיקט ער נאך גוטס. 

ן נאכאמאל ברבים, ווען איך  איך וועל אי"ה דאנקע
 באקום די דירה.

 
 ִּכי טֹוב ד' ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

 ממש ניסים 
 

איך וויל דאנקען דעם גרויס'ן באשעפער פארן אייביג  
אפהיטן, מיר און מיין פאמיליע, סיי ווען איך געדענק  
צו דאנקען און סיי ווען איך פארגעס. די וואך, זענען  

לים אויף שבת. מוצאי שבת, האבן  מיר געווען אין ירוש
מיר געוואלט גיין צו קבר דוד, צו זאגן ויתן לך אלץ א  
ער   און  גערופן א קאר  פרנסה. איך האב  סגולה פאר 
אויב ער  רופן,  צוריק  מיר  וועט  ער  אז  געזאגט  האט 
קען אונז נעמען. ער האט אונז אבער צוריק גערופן אז  

גיין   מיר געוואלט  נישט. האבן  קען  די באס,  ער  מיט 
אבער עס איז שוין געווען צו שפעט. מיר האבן זייער 
געוואלט גיין, אבער דאך געדאנקט דעם באשעפער,  
די   טובה.  אונזער  פאר  זיכער  איז  עס  אז  גלייבנ'דיג 
געזעהן   הערשט  איך  האב  אינדערפרי,  קומענ'דיגע 
מיט   געטון  האט  באשעפער  דער  חסד  וואספארא 

ה איך  וואס  נאכדעם  די אונז,  וועגן  געהערט  אב 
וואלט  איך  וואס  דוד.  קבר  ביים  אטאקע,  ביטערע 
לכאורה געדארפט זיין דארט ממש אין די צייט. מען  
איז   טוט  באשעפער  דער  וואס  אז  געדענקען  דארף 

 נאר פאר אונזער טובה. 

 
 ָּכל ַמה ְּדָעֵביד ַרְחָמָנא ְלָטב ָעֵביד

 
 

 שוין געהאלפן געווארן
 

הייבט אן דאנקען דעם גרויס'ן באשעפער,   ווען מען 
גיסט השפעות. איך בין ארויף אויף די דאנקען גרופע,  
איך  בין  וואך  ערשטע  די  שוין  און  וואך  פאריגע 
געהאלפן געווארן. איך ווארט שוין אויף א מארגעדש, 
פאר א לאנגע צייט און עס איז נישט אדורך. די וואך,  

געדש און די אינטערעסט איז  איז ב"ה אריבער די מאר
געקענט   זיך  האב  איך  ווי  נידעריגער  געווען 
פארשטעלן די גאנצע צייט. דער באשעפער וויל אונז 
שיקן גוטס אן א שיעור, מען דארף נאר געדענקען צו  

 דאנקען. 
 

ַסְּפרּו ַבּגֹוִים ֶאת ְּכבֹודֹו ְּבָכל ָהַעִּמים 
 ִנְפְלאָֹתיו 

 

אידן פארציילן   30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות 

פרטיות און השגחה   
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  
. אויבערשטן ברבים און מאכן גרויס זיין נאמען, וועט איר געהאלפן ווערן און דורכדעם וואס אידן דאנקען דעם   

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 231 גליון  ק" לפ בפ"תשראה  פרשת    

Brooklyn:  

Monsey: 

Monroe: 

Lakewood: 

Miami FL: 

8:48 

8:49 

8:50 

8:49 

8:58 

 

7:22 

7:23 

7:24 

7:19 

7:31 

 

Toronto: 

Montreal: 

Manchester: 

London: 

Jerusalem: 

7:48  

7:27 

7:57 

7:45 

6:35 

 

9:14 

8:54 

9:04 

9:10 

8:27 

 

           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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