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421  לפ"ק גליון ב פ" תששלח   פרשת  

שטייט שלח  פרשת  ֲאֶכם ,אין  ֶאל־   ְּבֹבֽ
ֲאֶׁש ָהָא  ֲאנִ ֶרץ  ֵמִב ר  ֶאְתֶכ י  ְוָהיָ יא  ָּמה,  ה ם ׁשָֽ

 ,'ַלד ה ְתרּוָמ  ימּוָּתִר  ֶרץָהָא  ֶחםִמֶּל  םְלֶכ ַׇּבֲאכ
יליגער חתם סופר זי"ע אז  זאגט דער הי

מיינט צו  ,  םיא ֶאְתֶכ י ֵמִב ר ֲאנִ ֲאֶׁש  די פסוק 
אייביג   וועט  איד  דער  ווען  אז  זאגן 
געדענקן אז וואס ער באקומט און וואס  
פון דעם   נאר  איז  אים,  צו  געשעהט  עס 
גרויס'ן באשעפער און מען וועט דאנקען 

ימּו ָּתִר   ֶרץָהָא   ֶחםִמֶּל   םְלֶכ ַׇּבֲאכ. אויף אלעם
ַלדְתרּוָמ  די  ,  'ה  וואס  אלעס  וועט  דאן, 

א   ווי  גערעכנט  ווערן  עסן,  וועלן  אידן 
 .קרבן פאר'ן אויבערשטן

 אויסגעהיילט דורכ'ן באשעפער אליין
  

מיין ווייב איז געגאנגען צום דאקטער מיט א קינד  
זייער   נאכ'ן אינטערזוכן האט דער דאקטער  און 

רפן מאכן א שווערע  דערשראקן אז מען וועט דא
צוויי   נאך  געפרעגט  האט  מען  פראצעדור. 
זעלבע.   דאס  געזאגט  האבן  זיי  און  דאקטוירים 
גרויס'ן   דעם  דאנקען  אנגעהויבן  האב  איך 
הענט   זיינע  אין  זענען  מיר  וואס  באשעפער, 
שטענדיג און נאר ער קען היילן, אן גארנישט, נאר  

און    דורך דאנקען. איך האב געזאגט מזמור לתודה
געשעהן.   שוין  איז  ישועה  די  אזויווי  געדאנקט 
שפעטער   וואך  א  בין  איך  גלייבן,  צום  נישט 
נאכאמאל צוריק אינטערזוכן דאס קינד און דער  
דאקטער פרעגט מיר וואס מען האט געטון מיט'ן  
האט   מען  וואס  גארנישט  זעהט  ער  ווייל  קינד, 
אים   איך  האב  צוריק.  צייט  שטיק  א  געזעהן 

אז איך האב מיר געוואנדן צום גרעסטן  געזאגט  
גרויסער און   וועלט, אונזער  דאקטער אויף דער 

 הייליגער טאטע אין הימל.

  
 ִּכי קל רֹוֵפא ֶנֱאָמן ָאָּתה ּוְרפּוָאְת ֱאֶמת

 
 

 דאס קינד האט אויפגעהערט עסן 
  

נאכ'ן   נאכטמאל.  געגעסן  האט  קינד  קליין  מיין 
און   אפגעשטעלט  זיך  ער  האט  פלייש  די  עסן 
נישט געוואלט עסן ווייטער. האב איך אנגעהויבן  
עסן די איבעריגע פלייש און א ביין פון די פלייש 
איז געבליבן שטיין אין מיין האלז. ב"ה, איך האב  

איך   זיך אן עצה געגעבן און עס איז ארויס. אבער
דאנק דעם באשעפער וואס האט אפגעהיטן מיין 

 קינד פון ח"ו עסן דאס ביין.

  
 ְוִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ִׁשיָרה ַּכָּים 

 
 
 

 מיר געלאזט גיין 
  

איך בין געפארן קיין פלארידע מיט מיין קאר פאר א  
בין   איך  קאסטומער.  א  מיט  מיטינג  וויכטיגע  זייער 
שוין געווען שפעט, בין איך געפארן אביסל שנעלער  
פאליציאנט   א  מיר  האט  אינמיטן,  מעג.  מען  ווי 
דעם   געדאנקט  גלייך  איך  האב  אפגעשטעלט. 

ויב איך  באשעפער און צוגעזאגט צו דאנקען ברבים א
באקום נישט קיין טיקעט. דער פאליציאנט קומט צו  
בין   איך  אז  ווייס  איך  אז  געזאגט  גלייך  איך האב  און 
געפארן שנעלער ווי מען האט געמעגט, ווייל איך יאג  
זיך זייער פאר א מיטינג. נאך אפאר מינוט, קומט ער 
צוריק און זאגט מיר, "פאר שטייטער און איך האף דו 

מען צום מיטינג." ער האט מיר געלאזט  וועסט אנקו 
גיין אן קיין טיקעט. דאנק איך יעצט דעם באשעפער  

 ברבים פאר זיינע חסדים.

  
ַעל ָּכל ַהֶחֶסד ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ִעָּמִדי ַוֲאֶׁשר ַאָּתה 

 ָעִתיד ַלֲעׂשֹות ִעִּמי 
 

 
 בעסער ווי איך האב געטראכט

  
זייער    איך האב געארבעט אויף עפעס, וואס איך האב

געברויכט אז עס זאל אדורך גיין. עס האט זיך אבער  
געמאכט אסאך שוועריגקייטן. איך האב זיך געהאלטן  
דעם   דאנקען  צו  אויפגעהערט  נישט  און  שטארק 
גרויס'ן באשעפער, אויף די גוטע חלקים און אויך אויף 
די שווערע, ווייל איך בין זיכער אז ביידע זענען נאר  

יך האב אויך צוגעזאגט צו דאנקען  פאר מיין טובה. א 
ברבים, ווען אלעס ווערט מסודר. ב"ה, די וואך האט  
זיך   האב  איך  ווי  בעסער  געווען  מסדר  אלעס  זיך 
באשעפער   דעם  איך  דאנק  פארשטעלן.  געקענט 
יעצט ברבים, אויף זיינע חסדים ביי דעם און אויך פאר  
יעדע   מיר  מיט  טוט  ער  וואס  חסדים  אנדערע  אלע 

 פון מיין לעבן.  מינוט
  

ל ָאִבינּו ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהָּׁשֵען ִּכי ִאם ַע 
 ֶׁשַּבָּׁשַמִים

 

אידן פארציילן   30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות 

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

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 421 גליון ק" לפ בפ"תששלח  פרשת    

Brooklyn:  

Monsey: 

Monroe: 

Lakewood: 

Miami FL: 

9:43 

9:45 

9:47 

9:43 

9:28 

 

8:15 

8:17 

8:18 

8:11 

8:00 

 

Toronto: 

Montreal: 

Manchester: 

London: 

Jerusalem: 

8:48  

8:32 

9:27 

9:06 

7:13 

 

10:16 

10:00 

11:00 

10:37 

9:06 

 

           הדלק"נ  מוצש"ק
                     

          הדלק"נ
                   

ם
ני

זמ
 

   מוצש"ק

 

וואך א גוט ווארט אויף די    



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