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241  לפ"ק גליון גפ" תש לך לך פרשת  

וואך אין פרשת לך לך ַאְבָר ַוּיֵ , שטייט די   ם ֶל
ִּדֶּב ַּכֲאֶׁש  ֵאָליור  ְוַאְבָר   ר  וגו'  ֶּבן־ָחֵמ ד'  ָׁשִניםם   ׁש 

ָׁשנָ ְוִׁשְבִע  ְּבֵצאתים  ןה  ֵמָחרָֽ דער .  ֹו  זאגט 
פאר  נסיון  דער  אז  זי"ע  עין  בת  הייליגער 
דער   ווייל  שווער,  געווען  טאקע  איז  אברהם 
גיין פון  באשעפער האט אים געהייסן אוועק 
נסיון   גרעסטע  די  אבער  שטוב.  טאטן'ס  זיין 
איז געווען אז דער באשעפער האט אים נישט 
האט   אברהם  נאר  גייט.  ער  וואו  געזאגט 

אס דער באשעפער טוט געהאט אמונה, אז וו
ם  ְוַאְבָר ,  איז נאר לטובה. דאס זאגט דער פסוק

איז  ןֹו ִּבָּטח וואס.  הים ָׁשנָ ְוִׁשְבִע   ׁש ָׁשִניםֶּבן־ָחֵמ 
. אז אברהם איז אייביג געגאנגען  75גימטריא  

דעם  און  בטחון  און  אמונה  מיט  נאר 
 .באשעפער

 געטראפן דער ריכטיגער שליח
 
 

לערנען   צו  אינגערמאן,  טויגליכע  א  געזוכט  איך האב 
געקענט   נישט  האב  איך  און  קינד  מיין  מיט  פריוואט 
טרעפן. פאריגע וואך, האב איך אנגעהויבן דאנקען דעם  
באשעפער, אויף אלעמאל וואס איך האב יא געהאט א  
צו דאנקען   צוגעזאגט  איך האב  און  אינגערמאן  גוטע 

יעצ טרעף  איך  ווען  די  ברבים  היינט,  אי"ה.  אויך,  ט 
לעצטע טאג איידער ער הייבט אן א נייע זמן, האב איך  
קען   ער  און  אינגערמאן  גוטע  א  באמת  געטראפן 
צושטעלן די צייטן, וואס זענען ממש גוט צוגעפאסט  
צו   גוט  אזוי  איז דאך  באשעפער  קינד. דער  מיין  פאר 
אונז. לאמיר געדענקען נישט אויפהערן דאנקען, וועט  

 ר ווייטער שיקן אלעס גוטס. ע

 
 
 א ֲעָזבּונּו ֲחָסֶדיְו .ַעד ֵהָּנה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמי 

 
 

 שנעל אויסגעהיילט 
 
 

איך האב באקומען א שטארקע קלאפ אויף מיינע אויגן  
נעמען   וועט  עס  אז  געזאגט  האט  דאקטער  דער  און 
בערך דריי וואכן, ביז עס וועט זיך פארהיילן. האב איך  

שטענדיג  אנגעהוי פאר'ן  באשעפער,  דעם  דאנקען  בן 
זיך   זאל  עס  אז  געבעטן  און  אויגן  געזונטע  האבן 
צו   צוגעזאגט  אויך  האב  איך  שנעלער.  אויסהיילן 
דאנקען ברבים. נישט צום גלייבן, דריי טאג שפעטער 
דער   אויסגעהיילט.  אינגאנצן  געווען  אויגן  די  זענען 

ר באשעפער  דאקטער קען זאגן וואס ער וויל, אבער דע 
 קען אלעס טון. 

 
 

ַסְּפרּו ַבּגֹוִים ֶאת ְּכבֹודֹו ְּבָכל ָהַעִּמים 
 ִנְפְלאָֹתיו

 
 
 
 

 נאך חדשים איז עס אדורך 
 
 

איך האב זייער שווער געארבעט אויף א גרויסע דיעל, וואס  
האט געהאט אסאך עגמת נפש און שוועריגקייטן און האט  

ווי עס גייט אדורך גיין. איך האב אבער    נישט אויסגעזעהן 
יעדן טאג געדאנקט דעם גרויס'ן באשעפער, ווייל ער ווייסט 
צו  צוגעזאגט  האב  איך  און  מיר  פאר  גוט  באמת  איז  וואס 
וואך איז עס   גייט אדורך. ב"ה, די  ווען עס  דאנקען ברבים, 
דער   געמיינט.  האב  איך  ווי  בעסער  אסאך  אריבער, 

א אונז.  פאר  פלאן  פונקטליכע  א  האט  נשטאט  באשעפער 
זיך זארגן, דאנק אים, וועסטו זעהן זיינע חסדים, אויף יעדע  

 טריט און שריט. 

 
 

 ִּכי הּוא קל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלּכל ּוֵמִטיב ַלּכל 
 
 

 געטראפן א וועג 
 
 

איך בין אהיים געפארן פון אויסלאנד מיט א פליגער און איך  
האב יעצט שווערע צייטן, וואס יעדע דאללער מאכט אויס.  
דורכאויס   און  לעיקוואד  קיין  וועג  א  געברויכט  האב  איך 
דעם   דאנקען  איין  אין  געהאלטן  איך  האב  וועג,  דעם 
אויף   אויך  און  יא  האב  איך  וואס  זאכן  די  אויף  באשעפער 

אס איך האב נישט. אויפ'ן פליגער, האב איך געטראפן א  וו
אויף   גייט  ער  אויב  געפרעגט  אים  האב  איך  און  איד 
לעיקוואד. ער האט געענטפערט אז יא און אז ער קען מיר  
גערן מיטנעמען. דער באשעפער האט א פלאן. איך האב נאר  

 געדארפט דאנקען עס צו זעהן. 

 
 

ִׁשְמ ָּנֶאה ְלַזֵּמר ִּכי ְל טֹוב ְלהֹודֹות. ּוְל   
 

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 241  גליון ק" לפ גפ"תש  לך לךפרשת    

Brooklyn:  

Monsey: 

Monroe: 

Lakewood: 

Miami FL: 
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7:00 

7:00 

7:02 

7:49 

 

5:33 

5:33 

5:33 

5:32 

6:22 

 

Montreal: 

Antwerpen: 

Manchester: 

London: 

Jerusalem: 

5:22 

4:55 

4:15 

4:13 

4:12 

 

6:48 

6:22 

5:21 

5:39 

6:04 
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 א גוט ווארט אויף די וואך 



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