
 

 

 

הצלחה לזכות ל  
 אברהם יהודה בן חנה חי 

רפו"ש לזכות ל  
 נתנאל שי בן דבורה

 

 

98  לפ"ק גליון בפ" תש נח  פרשת  

אידן פארציילן   30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות 

 און השגחה פרטיות 
אויבערשטן!דורך דאנקען דעם   א גוטע בליק אויף השי״ת   

. גוטע וועלט   

פגיין אויף די גרופס יארוצו   
4070-941-347טעקסט:  \רופט  

 
 

זכות פון פארשפרייטן דעם גליון  ראיר קענט האבן דע  
. מאכן גרויס זיין נאמען, וועט איר געהאלפן ווערן און דורכדעם וואס אידן דאנקען דעם אויבערשטן ברבים און   

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 98  גליון ק" לפ  בפ" תש  נח פרשת   

Brooklyn:  

Monsey: 

Monroe: 

Lakewood: 

Miami FL: 

7:37 

7:37 

7:37 

7:38 

8:11 

 

6:11 

6:11 

6:11 

6:09 

6:44 

 

Toronto: 

Montreal: 

Manchester: 

London: 

Jerusalem: 

6:30 

6:05 

6:13 

6:07 

5:39 

 

7:56 

7:32 

7:15 

7:32 

7:31 

 

           הדלק"נ  מוצש"ק
                     

          הדלק"נ
                   

ם
ני

זמ
 

   מוצש"ק

 

 א גוט ווארט אויף די וואך 

אמאל  שוין  איר  האט  איד,  ר' 
אריינגעטראכט, אז ווען מען שאקלט  
לולב, ביים מאכן די ברכה האלט מען 
די אתרוג פארקערט און נאך די ברכה 

ווייזט    דרייט דאס  איבער.  עס  מען 
דעם איד פאר זיין גאנץ לעבן, אז אויב  
עס   אראפ,  פיטום  מיט'ן  גייט  עפעס 
גייט שווער, מאך א ברכה, דאנק דעם 
באשעפער, אטאמאטיש וועט זיך עס  

 .איבערדרייען צום גוטן

 געטראפן א קאמפאני 
 
 

האב   איך  וועלט.  די  פירט  באשעפער  דער 
צווייגן העכער מיין סוכה און איך האב געזוכט  

. וועמען  א קאמפאני וואס קען עס אראפשניידן
איך האב נאר גערופן, האט געזאגט אדער אז זיי  
זענען צו פארנומען, אדער אז זיי קומען נישט  
אין מיין געגנט. איך האב זיך נישט פארלוירן און  
גרויס'ן   דעם  דאנקען  אנגעהויבן  האב  איך 
ברבים.  דאנקען  צו  צוגעזאגט  און  באשעפער 
און   השתדלות  מיין  געטון  ווייטער  האב  איך 

ב"ה אנ האב  איך  קאמפאני'ס.  נאך  גערופן 
אנדערע   אן  האט  וואס  קאמפאני  א  געטראפן 
ארבעט, איין גאס אוועק פון מיר און זיי וועלן  
קען   באשעפער  דער  מיר.  צו  נאכדעם  קומען 

 אלעס מען דארף נאר געדענקן צו דאנקען. 

 
 
ַרּבֹות ַמֲחָׁשבֹות ְּבֶלב־ִאיׁש ַוֲעַצת ד'  

 ִהיא ָתֽקּום 
 

 באקומען א נייע
 
 

אונזער פרידשידער/פריזער האט זיך צובראכן  
נישט  עס  האט  מען  און  יו"ט  פון  וואך  די 
זייער  געווען  איז  עס  פארריכטן.  געקענט 
שווער צו באקומען א נייע יעצט, פאר יו"ט. איך 
און   באשעפער  דעם  געדאנקט  גלייך  האב 
צוגעזאגט צו דאנקען ברבים, אויב איך קען עס  

בא דער  יא  געלויבט  ב"ה,  יו"ט.  פאר  קומען 
און עס  הויז  מיין  אין  שוין  איז  באשעפער, עס 

 ארבעט.

 
 

ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהָּׁשֵען ִּכי ִאם ַעל  
 ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 

 די ווייטאג איז אוועק
 
 

נאכט באקומען א געפערליכע קאפ    איך האב נעכטן
נישט   האט  געטוהן,  האב  איך  וואס  ווייטאג. 
געהאלפן. איך האב נישט געקענט שלאפן און איך 
אינמיטן,  טון.  צו  וואס  געוואוסט  נישט  ממש  האב 
נאכנישט   האב  איך  אז  דערמאנט  זיך  איך  האב 
געדאנקט דעם באשעפער פאר אלעמאל וואס מיין  

א  וויי.  נישט  טוט  אנגעהויבן  קאפ  גלייך  האב  יך 
דאנקען און צוגעזאגט צו דאנקען ברבים, ווען עס  

מינוט שפעטער, איז    15גייט אוועק. נישט מער ווי  
די ווייטאג אינגאנצן אוועק. דער באשעפער שיקט  
לאמיר   דאנקען.  צו  דערמאנען  צו  ווייטאג  אמאל 

 נישט פארגעסן צו דאנקען.

 
 

 ּוְרפּוָאְת ֱאֶמתִּכי קל רֹוֵפא ֶנֱאָמן ָאָּתה 
 

 אריין גענומען 
 
 

א   ביי  אפוינטמענט  אן  געהאט  האב  איך 
א   ארויסגעדינגען  האב  איך  אפיס.  גאווערמענט 
קינדער.   די  מיט  שעה  א  געפארן  און  קאר 

באמערקאנקומענ'דיג איך  האב  האב    ט,  איך  אז 
געמאכט א טעות און געקומען איין טאג צו פרי. איך  
האב גלייך געדאנקט דעם באשעפער און צוגעזאגט  
קומען   נישט  דארף  איך  אויב  ברבים  דאנקען  צו 
אז   געזאגט  זיי  מינוט, האבן  נאך אפאר  נאכאמאל. 
זיי וועלן מיר אריין נעמען יעצט און ב"ה, איך האב  

געדארפט ווארטן לאנג און געווען ארויס. איך נישט  
דאנק דעם באשעפער אז איך האב נישט געדארפט  
דער   שעה.  א  פארן  און  קאר  א  נעמען  נאכאמאל 
דעם   מאכן  זאל  איך  אז  געמאכט  האט  באשעפער 
טעות, מיר צו געבן א געלעגנהייט צו שטארקן מיין  

 אמונה און אים דאנקען. 

 
 

ווייל דער אייבערשטער איז  -ִּכי טֹוב ד' 
 גוט 
 


