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821  לפ"ק גליון בפ" תש פנחס  פרשת  

שטייט פנחס  פרשת  ֶאת־ְּבנֵ ַצ :  אין  י ו 
ְוָאַמְרָּת ִיְׂשָרֵא  ֶאת־קֲאֵלֶה   ל   יְרָּבנִ ׇם 
זאגט דער הייליגער שפת אמת .  יַלְחִמ 

זי"ע, אז דורך דעם וואס א איד איז זיך 
מקרב צום באשעפער, דורך זאגן און  
אלעס   אויף  דאנקען דעם באשעפער 
נאר  קומט  עס  אז  געשעהט,  וואס 
איד   דער  קען  באשעפער.  דעם  דורך 
באשעפער,  פארן  קרבנות  זיין  מקרב 
דא   נישט  איז  עס  ווען  היינט,  אפילו 

 .מקדשקיין בית ה

 ר א גוטע ארבעטע
 

  
אן ארב זייער  איך האב געזוכט  צוויי  עטער פאר 

וואס איך האב   די ארבעט.  פארנומענע טעג, ביי 
ווייב האט   מיין  געארבעט.  נישט  פרובירט, האט 
דעם   נישט  דאנקסטו  "פארוואס  געזאגט,  מיר 
בעסטע."   דאס  העלפן  דאך  קען  ער  באשעפער. 
איך האב געדאנקט דעם באשעפער, געזאגט אז  

אויבערשטן, אויפ'ן  נאר  זיך  פארלאז  און    איך 
צוגעזאגט צו דאנקען ברבים, ווען אלעס ארבעט  
זיך אויס. אפאר שעה ןשפעטער, האט מיר גערופן  
א ארבעטער און ב"ה, עס האט זיך אויסגעארבעט  

 .אסאך בעסער ווי איך האב געטראכט 

  
 

יא ת ד' ִה יׁש ַוֲעַצ ֹות ְּבֶלב־ִא ֹות ַמֲחָׁשבַרּב
ם ָתֽקּו  
 
 

 ל דאס ערשטע מא
 

  
און   קליענט  נייע  א  באקומען  ב"ה  האב  איך 
האב   איך  פרעזענטאציע.  א  מאכן  געברויכט 
נייע   די  פאר  באשעפער  דעם  געדאנקט 
פרעזענטאציע   די  אז  געבעטן  און  קאסטומער 
דעם   איך  דאנק  יעצט,  גרינג.  גיין  אדורך  זאל 

עס   אז  ברבים,  דאס באשעפער  אדורך  איז 
זייער   איז  קאסטומער  דער  און  מאל  ערשטע 

 . צופרידן

 
 

ַעד ֵהָּנה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמי. ְוא ֲעָזבּונּו 
 ֲחָסֶדי 

 
 

 
 ן געהאלפן געוואר

 
  

איך האב א גוי'טע, וואס ארבעט ביי מיר יעדע וואך. די  
וואך, האב איך איר געפרעגט ווען זי וועט קומען און 

געענ מיר  האט  בכלל  זי  זי  וועט  וואך  די  אז  טפערט 
נישט קומען. האב איך געזאגט צום באשעפער, "איך 
וויל האבן א שיינע צוזאמגערוימטע שטוב פאר שבת  
אן   האב  איך  מיר."  פאר  גוט  איז  וואס  ווייסט  דו  און 
ווען  אבער  געווענליך,  נישט  רוימט  וואס  ארבעטער 
ארבעטער  די  ווי  איך  זעה  ארויסגעקומען  בין    איך 

רייניגט מיין שטוב פאר שבת. וויל איך דאנקען דעם 
 . באשעפער פארן צוהערן מיין געבעט

 

  
הֵאין ָלנּו ֶמֶל עֹוֵזר ְוסֹוֵמ ֶאָּלא ָאָּת   

 
 

 ם אנגעקומען אהיים בשלו
 

  
האט  קאר  מיין  און  וועג  אויפ'ן  געפארן  בין  איך 
אנגעהויבן ווערן זייער הייס. איך האב נישט געוואוסט  
ספעציעלע   די  אריינגעלייגט  האב  איך  טון.  צו  וואס 
וואסער, אבער עס האט נישט צו לאנג געהאלפן. האב  
האב   איך  און  אריינלייגן  פרובירט  נאכאמאל  איך 

ער און געבעטן  בשעת מעשה געדאנקט דעם באשעפ
אז עס זאל כאטש האלטן ביז איך קום אן אהיים. ב"ה,  
אהיים   אנגעקומען  בין  איך  און  געארבעט  האט  עס 
בשלום. דאנק איך יעצט דעם באשעפער ברבים, אויף  
און   דאסמאל  מיר  מיט  טוט  ער  וואס  חסדים  זיינע 

 . שטענדיג
 

  
ַעל ָּכל ַהֶחֶסד ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ִעָּמִדי ַוֲאֶׁשר  

י ָּתה ָעִתיד ַלֲעׂשֹות ִעִּמ ַא   
 

אידן פארציילן   30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות 

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

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 821  גליון ק" לפ  בפ" תשפנחס  פרשת    

Brooklyn:  

Monsey: 

Monroe: 

Lakewood: 

Miami FL: 

9:32 

9:34 

9:35 

9:32 

9:24 

 

8:05 

8:07 

8:08 

8:02 

7:56 

 

Toronto: 

Montreal: 

Manchester: 

London: 

Jerusalem: 

8:36  

8:18 

9:06 

8:48 

7:07 

 

10:03 

9:45 

10:27 

10:14 

8:59 

 

           הדלק"נ  מוצש"ק
                     

          הדלק"נ
                   

ם
ני

זמ
 

   מוצש"ק

 

 א גוט ווארט אויף די וואך 



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