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113  לפ"ק גליון בפ" תש  עקב פרשת  

ַכְרָּת   אין פרשת עקב שטייט: י י ּכִ ֶאת־ד' ֱאֶה   ְוזָֽ
ַהֹּנֵת ה ְלּוא  קומענ'דיגע   .ַח ֹּכ  ן  דאס  גלייך, 

שטייט: ִאם־ָׁשֹכְוָהיָ   פסוק  ִּתְׁשַּכחה    ֶאת־ד'   ַח 
החיים   .ֱאלוקי אורח  הייליגער  דער  זאגט 

הקדוש זי"ע, אז די פסוק קומט אונז זאגן, אז 
אלעס   אז  געדענקן  שטענדיג  דארף  איד  א 
גוטס וואס ער האט קומט פונעם אויבערשטן.  
דעם  דאנקען  צו  געדענקן  דארף  מען 
געדענקט   אזוי  ווייל  אלעם,  אויף  באשעפער 

וועלט. אבע די  פירט  עס  ווער  א מען,  אויב  ר 
איד רעדט זיך ליידער איין, אז אלעס איז דרך  

ה  ְוָהיָ   הטבע און פארגעסט פונעם אייבערשטן,
ִּתְׁשַּכחִאם־ָׁשֹכ ֱאלוקי  ַח  קומען ֶאת־ד'  דאן,   .

אוועק   ווערן  ברכות  די  און  קללות  אלע 
 .גענומען, ח"וו

 

 א שיינער שבת קודש
 
 

מיט  הילף  אסאך  דארף  וואס  קינד  א  האב  איך 
אידישקייט. ב"ה, איך האב זיך אויסגעלערנט צו  

טאג   יעדן  דעם דאנקען  פאר  באשעפער,  דעם 
זיין   אין  בעסערונג  א  כסדר  זעה  איך  און  נסיון 
א   מיט  אריינגעקומען  איז  שבת  וואך  די  מצב. 
דערהויבנקייט און מיין קינד האט זיך געפריידט  
און געזינגען צוזאמען מיט אונז און הנאה געהאט 
דעם   דאנקען  אי"ה  וועל  איך  שבת.  פונעם 

זאכן רוקן זיך    באשעפער נאכאמאל ברבים, ווען 
 צו בעסערונג נאך און נאך.

 
 
 

ַעד ֵהָּנה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמי. ְוא ֲעָזבּונּו 
 ֲחָסֶדי 

 
 

 נאר פונעם באשעפער 
 
 

האב   איך  און  גוי'טע  גוטע  א  געהאט  האב  איך 
נישט געוואוסט אויב זי וועט צוריק קומען. האב  
האבן   איר  פאר'ן  באשעפער  דעם  געדאנקט  איך 
ביז יעצט. ווי אויך דאנק איך דעם באשעפער אויף  
יעדע מאל זי קומט אן, און פאר די געלט וואס איך  

ן  או  בעסער  ווערט  זי,  ה"ב   האב ב"ה צו באצאלן.
באשעפער,   דיר  דאנק  איך  מאל.  יעדעס  בעסער 
ווייל עס איז נאר פון דיר און דו ווייסט וואס איז  

 גוט פאר אונז. 

 
 

 הֹודּו ַלד' ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
 

 

 די קאפ וויי איז אינגאנצן אוועק
 
 

בין אויפגעשטאנען שבת,   אזייגער פארטאגס,   3איך 
ווייטאג. איך האב פרובירט  מיט א געפערליכע קאפ 
צו נעמען עדוויל, אבער עס האט נישט געהאלפן. איך  
געברויכט   מען האט  ווייל  נערוועז,  זייער  געווען  בין 
פרובירט   האב  איך  שבת.  מוציא  פאסטן  אנהייבן 

געהאלפ האט  גארנישט  אבער  איך אלעס,  האב  ן. 
אלעמאל   אויף  באשעפער  דעם  דאנקען  אנגעהויבן 
וואס איך האב קאפוויי און עס גייט שנעל אוועק און 
צוגעזאגט צו דאנקען דעם באשעפער ברבים, ווען עס  
פלוצלונג   איך  האב  איכה,  אינמיטן  אוועק.  גייט 
און   ווייטאג,  קיין  גארנישט  האב  איך  אז  באמערקט 

גאנצע   די  פ  26ב"ה,  בכלל  שעה  עס  איז  פאסטן,  ון 
נישט צוריק געקומען. נאכמער, ב"ה, אז איך האב שוין  

  לאנג נישט געהאט אזא גרינגע אויספאסטן.
 
 

 ִּכי קל ֶּמֶלך רֹוֵפא ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאָּתה
 
 

 דער מאשין ארבעט, ב"ה 
 
 

וויכטיגע ארבעט,   איך האב געהאלטן אינמיטן טון א 
א האט  עס  און  מאשין  א  ארבעטן.  אויף  ויפגעהערט 

פאר   באשעפער,  דעם  דאנקען  אנגעהויבן  איך  האב 
אלעמאל וואס עס ארבעט געהעריג און געבעטן עס  
וויכטיגע   די  ענדיג  איך  ביז  ארבעטן  כאטש  זאל 
אויפגעהערט,   האט  עס  ווען  מאל,  יעדעס  ארבעט. 
ווייטער   עס האט  און  געדאנקט  נאכאמאל  איך  האב 

באשעפ  דער  געלויבט  האב  געארבעט.  איך  ער, 
 געקענט ענדיגן די וויכטיגע ארבעט. 

 
 
 

ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִּפיִקים ְלהֹודֹות ְל 
 

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 131 גליון ק" לפ בפ"תש  עקבפרשת    

Brooklyn:  

Monsey: 

Monroe: 

Lakewood: 

Miami FL: 

8:59 

9:00 

9:01 

8:59 

9:04 

 

7:32 

7:34 

7:34 

7:30 

7:37 

 

Toronto: 

Montreal: 

Manchester: 

London: 

Jerusalem: 

7:59  

7:40 

8:13 

7:59 

6:43 

 

9:26 

9:06 

9:22 

9:25 

8:35 

 

           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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