
 

 

 

הצלחה לזכות ל  
 אברהם יהודה בן חנה חי 

רפו"ש לזכות ל  
 נתנאל שי בן דבורה

 

 

410 לפ"ק גליון  בפ" תש משפטים  פרשת  

ֹוד ְּכב  ּוַמְרֵאה אין פרשת משפטים שטייט,  
ְּכֵא  ֹאֶכ ד'  ְּבֹרׁש  הי  אׁש.ֶלת  יליגער  דער 

קדישת לוי זי"ע טייטשט אז ווען א איד 
שפירט א ברען און חשק בשעת ער טוט  
דער  אז  סימן  א  עס  איז  מצוה  א 
באשעפער האט א נחת רוח דערפון. מען 
א   ווען  אז  חיזוק,  א  דערפון  נעמען  קען 
איד האט דער זכי' צו דאנקען כסדר אויף  
אלעס וואס דער באשעפער טוט, נישט 

יב עס זעט אויס גוט פאר  קיין חילוק או
דער  אז  סימן  א  איז  נישט,  אדער  אים 
נחת   מורא'דיגע  א  האט  אויבערשטער 

 רוח פון אים.

 

גענוצט דאס איינציגסטע זאך וואס 
 ארבעט 

 
 

טעלעפאן   מיין  האט  טאג,  אינמיטן  היינט, 
אויפגעהערט ארבעטן. וואס איך האב פרובירט  
געהאט   האב  איך  געארבעט.  נישט  האט 
אינפארמאציע אויף  וויכטיגע דאקומענטן און 
וויכטיג   זייער  האב  איך  וואס  טעלעפאן,  דעם 
מיר   האט  באשעפער  דער  ב"ה,  געדארפט. 

אנגעה האב  איך  און  שכל  ויבן  אריינגעגעבן 
צו   צוגעזאגט  און  באשעפער  דעם  דאנקען 
ארבעטן.   צוריק  אן  הייבט  עס  אויב  דאנקען 
צוריק   עס  זיך  האט  דערויף,  גלייך  ממש 

 אנגעצינדן און עס ארבעט פיין.

 
 

 ֵאין ָלנּו ֶמֶל עֹוֵזר ְוסֹוֵמ ֶאָּלא ָאָּתה
 

 
 געטראפן פארקינג

 
 

איך מאך דעליוועריס מיט מיין קאר און עס איז  
זייער שווער אייביג צו טרעפן פארקינג. נעכטן,  
איך   און  טראק  האנט  מיין  פארגעסן  איך  האב 
איך  טון.  וועל  איך  וואס  געוואוסט  נישט  האב 
און   באשעפער  דעם  דאנקען  אנגעהויבן  האב 

אויבער דער  גלייך  געלויבט  האב  איך  שטער, 
דעם  פון  פארנט  ממש  פארקינג,  א  געטראפן 

 .פלאץ

 
 

 ִּכי טֹוב ד' ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
 
 
 

 באקומען א קאר
 
 
איך זיך שוין די לעצטע פאר חדשים א נייע קאר און 
די פרייזן זענען זייער הויעך. פאריגע וואך, האב איך 
האב   איך  אז  באשעפער  דעם  דאנקען  אנגעהויבן 
געהאט א קאר ביז יעצט און צוגעזאגט צו דאנקען  
ברבים, ווען איך וועל האבן א נייע קאר. אפאר טאג  

קאמפאני, די  מיר  רופט  א    שפעטער,  האבן  זיי  אז 
קאר פאר מיר, פאר א גוטע פרייז. נישט נאר דאס, 
נאר זיי האבן פארקויפט מיין יעצטיגע קאר און איך 
א   ממש  ס'איז  דערפון.  געלט  געמאכט  נאך  האב 
באשעפער   דעם  דאנק  באזארגט.  זיין  צו  שאד 

 אנשטאט.

 
 

  ַעל־ד' ְיָהְב ַהְׁשֵל 
 
 

 די שליסל איז ארויס 
 
 

ווע  נישט  פרייטאג,  איך  האב  אהיים,  בין  איך  ן 
קאר.   מיין  פין  שליסל  מיין  ארויסנעמען  געקענט 
וואס איך האב פרובירט האט נישט געארבעט. איך 
האב עס אזוי געלאזט אויף שבת. זונטאג, ווען איך  
דעם   געדאנקט  איך  קאר האב  די  צו  געגאנגען  בין 
די שליסל ארבעט   וואס  באשעפער פאר אלעמאל 

צוגעזאגט צו דאנקען ווען עס קומט געהעריג און  
ארויס. געלויבט דער באשעפער, דאס ערשטע מאל 
געקומען   ארויס  עס  איז  פרובירט  האב  איך  וואס 

 געהעריג. 

 
 

ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ְלהֹודֹות ְל ְלִפיָכ 
 

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 410 גליון ק "לפ  בפ" תש  משפטים פרשת   
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 א גוט ווארט אויף די וואך 


