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ר' יצחק הלוי ע"ה    

 
 
 

 

201 לפ"ק גליון  בפ" תש  בחקתי פרשת  

אין פרשת בחקתי, זאגט די תורה אז דער  
זאגט,   ם־ְּבֵא ְוִא באשעפער  ִתָּוְסר ֶּלה  ּו א 

ַוֲהַלְכֶּת ִל  ִעִּמ י  ְוָהַלְכִּת ם  ִרי,  קֶֽ ַאף־ֲאנִ י  י  י 
ְּבֶק ִעָּמֶכ  אגרא    ִרי.ם  הייליגער  דער  זאגט 

די  אז  זי"ע,  יעדע   דפרקא  לערנט  תורה 
איד אז עס איז נישט דא קיין מקרה. נאר  
גרויס'ן   פונעם  קומט  זאך  יעדע 
באשעפער און נאר פאר אונזער גוטס. א 
צו   געדענקען  שטענדיג  דארף  איד 
דאנקען דעם באשעפער. און אויב א איד  
פירט זיך אזוי, וועט דער באשעפער נאר 

 שיקן גוטס אויף דער וועלט.

 
 עס ארבעט פיין

  
נישט   האט  געשעפט  מיין  אין  קאמפוטער  מיין 
געארבעט, היינט אינדערפרי. מען האט פרובירט 
עס צו פארריכטן, אבער ס'האט נישט געארבעט. 
באשעפער,   דעם  דאנקען  אנגעהויבן  איך  האב 
ביז   געארבעט,  יא  האט  עז  וואס  טעג  אלע  פאר 
אהער, און צוגעזאגט אז איך וועל דאנקען ברבים  

ט אן ארבעטן. נאך געציילטע מינוט,  ווען עס הייב 
האט מען געטראפן דעם פראבלעם, און ב"ה, דער  

 קאמפוטער ארבעט פיין. 

 
 

 ֵאין ָלנּו ֶמֶל עֹוֵזר ְוסֹוֵמ ֶאָּלא ָאָּתה
 
 
 

 מען האט עס געטראפן 
 
 

נייע   איר  פארלוירן  האט  טאכטער   MP3מיין 
Player.   האב  איך.  פארלוירן  זייער   געווען איז  זי  

זי זאל דאנקען דעם באשעפער  אי געזאגט אז  ר 
פאר אלעמאל ווען מיר האבן געטראפן וואס מען 
דעם  דאנקען  צו  צוגעזאגט  און  פארלוירן  האט 
האב  שפעטער,  טאג  זעקס  ברבים.  באשעפער, 

 MP3מיר געזען א צעטל וועגן א פארלוירענעם  
Player    דאס געטראפן.  האבן עס  מיר  ב"ה,  און 

 נקען דעם באשעפער. איז דער כח פון דא

 
 

 ַהּכֹל ְּבֶחְזַקת סּוִמין ַעד ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו
 הּוא ֵמִאיר ֶאת ֵעיֵניֶהם 

 
 
 

 
 עס איז אדורך 

 
 

פאר  דיעל,  א  פאר  געארבעט  שווער  זייער  איך האב 
האט   צייט,  שטיק  לעצטע  די  צייט.  לאנגע  א  זייער 
האב  איך  דורכפאלן.  גייט  עס  אז  אויסגעזעהן 

אשעפער פאר אלעס וואס ער האט  געדאנקט דעם ב
וועל דאנקען   צוגעזאגט אז איך  געטון ביז יעצט אין 
זיך שליסן. ב"ה, א קורצע   וועט  די דיעל  ווען  ברבים 
כח   יישר  געלונגען.  ב"ה  עס  איז  שפעטער,  צייט 

 הייליגער באשעפער. 

 
 
ַעל ָּכל ַהֶחֶסד ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ִעָּמִדי ַוֲאֶׁשר ַאָּתה 

 ֹות ִעִּמי ָעִתיד ַלֲעׂש
 
 
 

 דער באשעפער שיקט פרנסה
 
 

צירוק, האב   יאר  צוויי  און בערך  ביזנעס  א  איך האב 
ממש   האב  איך  שוועריקייטן.  האבן  אנגעהויבן  איך 
האב   איך  געלט.  קיין  ארויסנעמען  געקענט  נישט 
געזאגט, "יישר כח באשעפער פארן האבן פרנסה ביז  

פן א  אהער." איך האב אויך געבעטן אז איך זאל טרע 
א   אריינגעקומען  מיר  איז  עס  ב"ה,  פרנסה.  זייטיגע 
געדאנק און, ב"ה, איך האב צום לעבן פון די זייטיגע  
גוט. יישר כח באשעפער פארן געבן די   פרנסה גאנץ 

 שכל ווי אזוי צו קענען ווייטער אנגיין.

 
 

 ִּכי הּוא קל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלּכל ּוֵמִטיב ַלּכל 
 

אידן פארציילן   30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות 

השגחה פרטיות און    
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  
. דאנקען דעם אויבערשטן ברבים און מאכן גרויס זיין נאמען, וועט איר געהאלפן ווערן און דורכדעם וואס אידן    

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 201 גליון  ק"לפ  בפ" תש בחקתי פרשת    

Brooklyn:  

Monsey: 

Monroe: 

Lakewood: 

Miami FL: 

9:30 

9:32 

9:33 

9:29 

9:19 

 

8:02 

8:03 

8:04 

7:58 

7:50 

 

Toronto: 

Montreal: 

Manchester: 

London: 

Jerusalem: 

8:33  

8:16 

9:06 

8:47 

7:01 

 

10:02 

9:45 

10:34 

10:16 

8:55 

 

           הדלק"נ  מוצש"ק
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ם
ני

זמ
 

   מוצש"ק

 

 א גוט ווארט אויף די וואך 
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