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401  לפ"ק גליון גפ" תש  בראשית פרשת  

ֹור  י אאֶמר ֱאוקים ְיִה ַוֹּי  אין פרשת בראשית שטייט,
ְיִהי־ֽא  מסכת    .ֹורוַֽ אין  חז"ל  הייליגע  די  זאגן  נאך 

ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם ָרִגיל לֹוַמר: ָּכל ַמה ְּדָעֵביד    ברכות,
ָעֵבי ייב"י  ד ַרְחָמָנא ְלָטב  . זאגט דער הייליגער רבי, 

א   קומט  עס  ווען  ח"ו  אז  זי"ע,  מאוסטראה 
וועגן   צוויי  דא  איז  מענטש  א  פאר  שוועריגקייט 

ינס איז אפילו עס איז יעצט  וויאזוי צו טראכטן. אי
שלעכט, אבער צום סוף וועט ארויסקומען א גוטס  
פונעם   אז  מיט אמונה  גלייבן ער  דעם. אדער  פון 
און אפילו   קיין שלעכטס  נישט  באשעפער קומט 
זיינע   אין  גוט  אזוי  אויס  נישט  זעהט  וואס  דאס 
אויגן, איז יעצט בשעת מעשה, זיכער נאר גוט און  

ד  טובה.  זיין  פסוק,פאר  דער  זאגט  אֶמר  ַוֹּי  אס 
, אויב א מענטש זאגט אפילו אויף מידות  םֱאוקי
אְיִה   הדין, באשעפער    ,ֹורי  דעם  דאנקט  ער  און 

ְיִהי־ֽאֹור  דערויף.  דרייט דער באשעפער אויס די    ,וַֽ
 . שוועריגקייטן אויף גוטס 

 

 אסאך בעסער ווי דער דאקטער 
 
 

געפערליכע    11מיין   געהאט  האט  טאכטער  יעריגע 
ווייטאג אין די פיס. איך האב נישט געוואוסט וואס צו 

ג צו  געפלאנט  האב  איך  די  טון.  דאקטער  צום  יין 
קומענ'דיגע טאג. איך האב געהערט דעם מעסעדש פון  
ר' ארי בערקאוויטש נ"י, וויאזוי ווען מען דאנקט ווערט  
דעם   דאנקען  צו  אנגעהויבן  איך  האב  געהאלפן,  מען 
זי האט נישט   וואס  גרויס'ן באשעפער, פאר אלעמאל 
  קיין ווייטאג און צוגעזאגט צו דאנקען ברבים, ווען עס 

איך   האב  שפעטער,  שעה  קיין  נישט  אוועק.  גייט 
  אז  געזאגט  מיר  האט זי   געזעהן ווי זי גייט אויף די פיס.

  האב   איך.  געשעהן  איז 'ס  וואס  נישט  פארשטייט  זי
  יעצט  האב איך ווייל, יא  פארשטיי איך אז  געענטפערט

  דער   פון  דאקטער  גרעסטן   דעם   דאנקען   געענדיגט
 ער. באשעפ הייליגער דער, וועלט

 
 

 ִּכי קל רֹוֵפא ֶנֱאָמן ָאָּתה ּוְרפּוָאְת ֱאֶמת
 
 

 נישט קיין טיקעט
 
 

א   דורך  אפגעשטעלט  געווארן  וואך  די  בין  איך 
מען   ווען  לינקס,  איינדרייען  זיך  פאר'ן  פאליציאנט, 
מיינע   געבעטן  מיר  האט  ער  געטארט.  נישט  האט 
די   האב  איך  קאר.  זיין  צו  צוריק  איז  ער  און  פאפירן 
דעם   דאנקען  איין  אין  געהאלטן  צייט  גאנצע 

באקו נישט  זאל  איך  אז  געבעטן  און  מען באשעפער 
און  צוריק  ער  קומט  מינוט,  אפאר  נאך  טיקעט.  קיין 
קיין   אן  גיין  לאזן  יעצט  מיר  וועט  ער  אז  מיר  זאגט 
דאנקען   פון  שטארקייט  די  גלייבן  צום  נישט  טיקעט. 

 דעם באשעפער. 

 
 
 א ֲעָזבּונּו ֲחָסֶדיְו .ַעד ֵהָּנה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמי 
 
 

 

 שנעל אריין 
 
 

אפוינטמ  אן  געהאט  האב  בין  איך  איך  שפיטאל.  אין  ענט 
שווערע טרעפיק.   געווען א  איז  צייטלין, אבער עס  ארויס 
מען האט געדארפט זיין דארט אין צייט און נישט מער ווי  

מינוט שפעט. איך האב דאס גאנצע צייט געהאלטן און    15
דאנקען   צו  צוגעזאגט  און  באשעפער  דעם  דאנקען  איין 

איך  אדורך.  גייט  אלעס  אויב  אנגעקומען    ברבים,  בין 
צוואנציג מינוט שפעט און איך ווייס נישט פארוואס, אבער  

אריינגענומען. גלייך  מיר  האבן    מען   קען,  געווענליך   זיי 
  אן   קומט  מען  ביז ,  שעה  א   בערך  פאר  ווארטן  דארט

  גאנצע   די   מיט   פארטיג  געווען  בין  איך   אבער ,  אינעווייניג
בן געווארט לאנגע  הא,  ארויס  בין  איך  ווען.  שנעל  זייער  זאך

ווי דאנקען האט   געזען  איך האב ממש  רייעס אריינצוגיין. 
 אלעס גערוקט שנעלער פאר מיר. 

 
 

ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהָּׁשֵען ִּכי ִאם ַעל ָאִבינּו 
 ֶׁשַּבָּׁשַמִים

 
 

 מען האט עס געטראפן 
 
 

מיין ווייב האט פארלוירן א טייערע רינגל און מען האט עס  
פאריגע   צייט.  וואך  א  איבער  פאר  טרעפן,  געקענט  נישט 
מיר   האבן  שלאפן,  געגאנגען  זענען  מיר  איידער  נאכט, 
געדאנקט דעם באשעפער פאר'ן האבן דאס רינגל ביז יעצט  
אונזער   האט  צופרי,  היינט  תודה.  תפילות  די  געזאגט  און 

נע טאכטער אריינגעברענגט דאס רינגל צו מיין ווייב. קליי
איך ווייס אפילו נישט וואו זי האט עס געטראפן, אבער איך  

 פארשטיי אז נאכ'ן דאנקען, ווערט מען געהאלפן. 

 
 

 ְוִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ִׁשיָרה ַּכָּים 
 

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 401  גליון ק" לפ גפ"תש  בראשיתפרשת    

Brooklyn:  

Monsey: 

Monroe: 

Lakewood: 

Miami FL: 

7:17 

7:18 

7:18 

7:20 

7:59 

 

5:51 

5:51 

5:51 

5:50 

6:32 

 

Montreal: 

Antwerpen: 

Manchester: 

London: 

Jerusalem: 

5:43 

6:22 

5:44 

5:39 

5:25 

 

7:09 

7:48 

6:47 

7:05 

7:17 

 

           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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