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413  לפ"ק גליון בפ" תששופטים  פרשת  

שטייט ק"נ  קאפיטל  תהילים  ל  ֹּכ  , אין 
ְללּוקּהָׁשָמה ְּתַהֵּל ּנְ ַה  יעדע נשמה   ל קּה הַֽ

דעם   לויבן  זאל  אטעמט  וואס 
שיא,  איז דא א ק ,  ההללוק,  אויבערשטן

לשון.   טאפעלט  א  שטייט  פארוואס 
זאגט די הייליגע חתם סופר זי"ע אז א  
אטעם   יעדע  אויף  דאנקען  דארף  איד 
אויך   דארף  מען  אבער  גיבט,  ער  וואס 
קען   מען  אז  באשעפער  דעם  דאנקען 
דאנקען אויף יעדע אטעם דאס מיינט  

לשון  טאפעלט  קּהְּתַהֵּל  די  און   ל 
ְללּוקּה  נאכאמאל דאנקען אז מען קען   הַֽ

 .דאנקען

 גארנישט געדארפט באצאלן 
 

געד איך  האב  צוריק  חדשים  דריי  ארפט  מיט 
שווערע   זייער  א  צוליב  שפיטאל  אין  פארברענגען 
אינפעקשאן, יעצט האב איך באקומען א ביל פון איבער  
צוויי טויזענט דאלער. איך האב נישט געוואוסט פון ווי  
געדאנקט   גלייך  האב אבער  איך  באצאלן.  גיי עס  איך 
און   פרנסה,  אייביג  מיר  שיקט  וואס  באשעפער  דעם 

געגלייבט און  יעצט    געבעטן  העלפן  מיר  וועט  אז ער 
פונקט ווי שטענדיג. איך האב אריינגעגעבן פאפירן צו 
די שטאט פאר הילף, קורץ דערנאך האב איך באקומען  
א עפראוועל, און איך גיי גארנישט דארפן באצאלן! איך  
שפיר אז עס איז זיכער נאר ווייל איך בין נישט געווען 

פראביר אייביג    איך  און,  געדאנקט   באזארגט נאר מער
געוואלדיגע  זיינע  פאר  באשעפער  דעם  דאנקען  צו 

 חסדים. 

 
ַהּטֹוב, ִּכי א ָכלּו ַרֲחֶמי, ַהְּמַרֵחם, ִּכי א  

 ַתּמּו ֲחָסֶדיך
 

 זיך גענומען ארבעטן 
 

די וואך האט מיין וואש מאשין אויפגעהערט ארבעטן,  
און עס איז ארויפגעקומען עפעס א מעסעדש וואס איך  

צו  ה אנשטאט  איז.  דאס  וואס  געוואוסט  נישט  אב 
דעם   געדאנקט  גלייך  איך  האב  קאמפלעינען 
באשעפער פאר אלעמאל וואס עס ארבעט יא. און איך  
האב פרובירט נאך אפאר מאל אבער ביז דערווייל אן  
ערפאלג. איך האב זיך נישט געבראכען מיין מוהט און  
די   דאנקען.  צו  אויפגעהערט  נישט  האב  איך 

אבער  ק פרובירט  נאכאמאל  איך  האב  טאג  ומענדיגע 
גערופן   איך  האב  געארבעט.  נישט  ווייטער  האט  עס 

בעל פאר    דעם  מיר  ליין  מיך:  ער  פרעגט  מלאכה, 
דעם   איך דריק  די מאשין.  אויף  שטייט  וועלכע קאוד 
איך   זאג  ארבעטן!.  אן  הייבט  מאשין  די  און  קנעפל 

און ב"ה  איהם, אז איך האב געדאנקט דעם באשעפער  
אסאך   איך האב  יא  צוריק:  זאגט ער מיר  עס ארבעט. 
אזעלכע מעשיות. דאס געשעהט ווען מען דאנקט דעם  

 גרויסן באשעפער. 
 
 

ֶעְלֽיֹון  ר ְלִׁשְמֹות ַלד' ּוְלַזֵּמ ֹוב ְלֹהדט  
 ֹ

 איך קען עס נישט גלייבן 
 

האב   איך  און  שטאט  אין  אונז  ביי  געווען  איז  רבי  אונזער 
האב   איך  ברכה.  א  פאר  אריינגיין  געוואלט  זייער 
אריינגערופן און מען האט געזאגט אז דער רבי נעמט שוין 
נישט אויף היינט. איך האב פרובירט דורך רופן א קרוב וואס 
מאכן   עפעס  קענען  ער  וועט  אפשר  רבי'ן  ביים  נאנט  איז 

שוין    אבער איז  רבי  דער  אז  גערופן  צוריק  מיך  האט  ער 
אוועקגעפארן. איך בין געווען זייער צובראכען, אבער איך  
האב מיך געשטארקט און אנגעהויבן דאנקען פאר יעדעס  
מאל איך בין יא אריין צום רבי'ן און באקומען א ברכה און  
הדרכה. אט זעה איך ווי א נאנטע פריינט רופט מיך שוין די  

וייטע מאל, איך רוף איר צוריק, און זי זאגט מיר: דו ביזט  צו
היינט   גייט  רבי  דער  ווייל  רוף,  איך  וועם  איינציגסטע  די 
קומען ביי מיר אין שטוב פאר א וויכטיגע ענין, און זי גיבט  
זייער   אין  זאל אריבער קומען  איך  אז  געלעגנהייט  די  מיר 

די מויל אפען    שטוב נעמען א ברכה... איך בין געבליבן מיט
נישט גלייבנדיג ווי אויסגערעכנט דער גרויסער באשעפער  

 ארבעט און אונז דארפן נאר דאנקען. 

 
 ַעל־ד' ְיָהְב ַהְׁשֵל   

 
 

די דאקטאר קען גארנישט נאר דער  
 באשעפער קען

 
  ווען מען דאנקט זעהט מען ניסים.

איך בין דורך אן אפעראציע ארויסצונעמען עפעס, און דער  
דאקטאר האט געזאגט, אז עס קען זיין אז איך וועל פארלירן  
ווי   געהעריג.  רעדן  מער  קענען  נישט  און  שטימע  מיין 

איך בין   און   נערוועז   זייער  געווען   פארשטענדליך, 
  אנגעהויבן   און  געשטארקט  מיך  האב  איך   אבער.  טרויעריג

  געבן   מיר  פארן   באשעפער  גרויסן  דעם   טאג  יעדן  דאנקען  צו
טימע ביז יעצט, און אויב די באשעפער וויל וועט אלעס  ש  די

א   מיט  פארציילן  שוין  איך  קען  היינט  ב"ה  גוטן.  צום  גיין 
איך   און  אפעראציע,  נאכן  שוין  האלט  איך  שטימע,  הויכע 
קען   איך  ב"ה  שטימע,  די  פארלוירן  נישט  בכלל  האב 
געהעריג רעדן!. ווייל ווען מען נוצט די שטימע צו דאנקען  

 באשעפער מאכט דער באשעפער ניסים. דעם 

 
   ִהְנִנייִתי ֶאת־ִּדְמָעֶת  ָרִא ֶאת־ְּתִפָּלֶת  ְעִּתיָׁשַמ 

 ֶפא ָל ֹר  
 

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 431 גליון  ק"לפ  ב פ"תש שופטים פרשת    

Brooklyn:  

Monsey: 

Monroe: 

Lakewood: 

Miami FL: 

8:37 

8:38 

8:39 

8:38 

8:50 

 

7:11 

7:12 

7:12 

7:08 

7:23 

 

Montreal: 

Antwerpen: 

Manchester: 

London: 

Jerusalem: 

7:15  

8:11 

7:41 

7:29 

6:26 

 

8:41 

9:36 

8:46 

8:55 

8:18 

 

           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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