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414  לפ"ק גליון גפ" תש  חיי שרה פרשת  

שטייט שרה  חיי'  פרשת  אין  וואך   ַוָּיבֹא, די 
ִלְסּפַֹאְבָרָה  ְלָׂשָר ם  ּהד  ְוִלְבּכָֹתֽ דערנאך  .  ה  גלייך 

לכאורה  .  ֹוֵמת  יְּפנֵ   לֵמַע   םַאְבָרָה   םׇק ַוּיָ   שטייט
איז שווער, פארוואס שטייט נישט אז אברהם 

אמינו. זי איז דאך אוועק   האט באוויינט שרה
שלמה  תפארת  הייליגע  די  זאגט  פלוצלינג. 

תהלים אין  שטייט  עס  ֶהָחֵפ י־ָה ִמֽ  זי"ע.  ץ ִאיׁש 
אז א צדיק זעהט  .  ת ֽטֹובֹוים ִלְראִמ ב יָ ים אֵֹה ַחּיִ 

נאר גוטס פונעם באשעפער, ווייל וואס דער 
דעריבער  גוטס.  נאר  איז  טוט  באשעפער 

 םַאְבָרָה   םׇק ּיָ וַ   נאך אין פסוקשטייט גלייך דער 
מחזק .  ֹוֵמת   יְּפנֵ   לֵמַע  גלייך  זיך  האט  אברהם 

ווייל  באשעפער,  דעם  געדאנקט  און  געווען 
 .וואס דער באשעפער טוט איז נאר לטובה

 אדורך נאר מיט דאנקען 
 
 

איך בין אריבער א שווערע אינוועסטיגעישאן.  
עס  און  פאפירן  אויספילן  געברויכט  האב  איך 
האב   איך  ריכטיג.  געמאכט  געווארן  נישט  איז 
זייער געברויכט עס זאל אדורך גיין, פאר מיין  
וואס   געלט  אסאך  געווען  איז  עס  און  פרנסה 
איך קען ווען פארלירן. האב איך צוגעזאגט צו  

נדבה א  אי"ה    געבן  און  גרופ  דאנקען  די  פאר 
דאנקען דעם גרויס'ן באשעפער, ווען עס גייט 
ב"ה,   האב  איך  פראבלעמען.  קיין  אן  אדורך 
צייט,   גאנצע  די  דאנקען  אויפגעהערט  נישט 
ב"ה   שווער.  זייער  געווען  איז  עס  אפילו 
צייט,   א לאנגע  נאך  באשעפער,  דער  געלויבט 

זי  האב  איך  ווי  בעסער  אריבער  עס  ך  איז 
דעם   דאנקען  און  גלייבן  דארף  מען  געראכטן. 

 באשעפער אן אויפהער. 

 
  ַעל־ד' ְיָהְב ַהְׁשֵל 

  
 עס ארבעט יא 

 
 

איך האב פרובירט צו אריינלייגן א טשעק אין  
נישט   איז  עס  טעלעפאן.  מיין  דורך  באנק  די 
געווען   נישט  איז  עס  ווייל  געגאנגען, 

איך קלאר.  נישט    אויסגעשטעלט  זייער  האב 
געוואלט בעטן פון דעם מענטש א נייע טשעק.  
האב איך געבעטן פון דעם באשעפער, וואס ער  
קען אלעס, זאל מיר העלפן עס זאל יא אדורך  
בשעת   און  נאכאמאל  פרובירט  האב  איך  גיין. 
האב   איך  און  לתודה  מזמור  געזאגט  מעשה 
נעמט   באנק  די  ברבים,  דאנקען  צו  צוגעזאגט 

אן. סעקונדע    עס  באשעפער, א  דער  געלויבט 
דער   געגאנגען.  אדורך  עס  איז  דאנקען  נאכ'ן 
אונזער   אויף  ווארט  און  שטייט  באשעפער 

 דאנקען. 

 
 ֵאין ָלנּו ֶמֶל עֹוֵזר ְוסֹוֵמ ֶאָּלא ָאָּתה

 עס איז געווען אינדערהיים 
 
 

איך וויל דאנקען דעם באשעפער אויף זיין השגחה  
מינ יעדע  בין  פרטית,  איך  לעבן.  אונזער  פון  וט 

אוועק געפארן די וואך און בטעות גענומען די נישט  
איך   געלט.  מיט  בעג  דאס  אנשטאט  בעג,  ריכטיגע 
האב געהאפט אז עס איז געבליבן אינדערהיים און  
געדאנקט   גלייך  האב  איך  אנדערש.  ערגעץ  נישט 
דעם באשעפער. ווען איך בין אהיים געקומען האב  

געזוכט  נישט    איך  עס  האב  איך  אבער  בעג,  דעם 
געקענט געפינען. אנשטאט גיין זוכן אינדרויסן פון  
און   תודה  תפילות  געזאגט  איך  האב  שטוב,  מיין 
געדאנקט דעם באשעפער אויף אלע זיינע חסדים. 
גלייך ווען איך האב געענדיגט תפילות תודה, האב  
איך געטראפן די בעג אויף א פלאץ וואס איך וואלט  

דער  קיי זוכן.  צו  אפילו  געטראכט  נישט  נמאל 
נאר   דארפן  מיר  און  וועלט  זיין  פירט  באשעפער 

 געדענקן צו דאנקען. 

 
 

 הֹודּו ַלד' ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדו
 

 נישט געמאכט דעם אפעראציע
 
 
צום  אפוינטמענט  אן  געהאט  האט  טאכטער  מיין 
דאקטער, פאר א קליינעם אפעראציע אויפ'ן אויער,  
וואס איז נישט די בעסטע זאך צו מאכן. האב איך די  
אין   געהאלטן  אפוינטמענט  דעם  ביז  צייט  גאנצע 
איין דאנקען דעם באשעפער, פאר זיינע חסדים און 

אכן דעם  צוגעזאגט אז אויב זי וועט נישט דארפן מ 
פראצעדור, וועל איך דאנקען ברבים, דעם רבוש"ע.  
ב"ה, היינט זענען מיר געגאנגען צום דאקטער און  
און   גוט  דער באשעפער,  געלויבט  ב"ה,  איז  אלעס 
דאס  אפעראציע.  דעם  מאכן  נישט  דארף  מען 
בעסטע וועג פון היילן עפעס איז דורך דאנקען דעם  

 גרויס'ן באשעפער. 

 
 

 א ֶנֱאָמן ָאָּתה ּוְרפּוָאְת ֱאֶמת ִּכי קל רֹוֵפ 
 

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 143 גליון  ק" לפ גפ"תש  וירא פרשת   

Brooklyn:  

Monsey: 

Monroe: 

Lakewood: 

Miami FL: 

5:47 

5:47 

5:47 

5:50 

6:43 

4:20 

4:19 

4:19 

4:20 

5:15 

Toronto: 

Montreal: 

Manchester: 

London: 

Jerusalem: 

4:06 

4:35 

3:52 

3:52 

4:03 

5:33 

6:02 

5:01 

5:19 

5:55 

           הדלק"ð  מוצש"ק
                     

ð"הדלק          

ם
ðי

מ
 ז

   מוצש"ק

 א גוט ווארט אויף די וואך 



די ערשטע געווינער פון די קידער דאנקען פארמעסט איז ג. בערקאוויטש- קאנאדע
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