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113 לפ"ק גליון  ב פ" תשואתחנן   פרשת  

ת  ן ֶאל־ד' ָּבֵע ָוֶאְתַחּנַ  :עס שטייט אין פרשת ואתחנן 
רַהִה  זאגט דער הייליגער קדושת לוי זי"ע,  .  וא ֵלאֹמֽ

ן אז אלעס  אז א איד דארף אייביג וויסן און גלייב 
און   גוטן  צום  נאר  איז  אים,  צו  געשעהט  וואס 
דאנקען דעם באשעפער אויף אלעם, ווייל פונעם  
באשעפער קומט נישט ארויס קיין שלעכטס. ער  
פירט דאך די וועלט און אפילו נישט אייביג זעהט  
ווי   אזוי  גלייבן.  מען  דארף  גוטס,  דאס  גלייך  מען 

פ"ה קאפיטל  תהילים,  און  ד'  ַהְרֵא  :ס'שטייט  נּו 
וְ ַחְסֶּד   נּו   ֶיְׁשֲע דעם  .  ִּתֶּתן־לָֽ בעהט  מען  אז 

באשעפער, ער זאל אונז ווייזן זיינע חסדים. דאס  
וואס דאס איז א  ,  רֵלאֹמֽ  ואת ַהִה זאגט די פסוק: ָּבֵע 

"רבוש"ע,   בעטן,  ליבשאפט. מיר  פון אהבה,  לשון 
ינע  ווייז אונז דיין ליבשאפט, וואס דו האסט צו די

 ."אידישע קינדער

 באצאלט דעם ביל 
 
 

איך האב געברויכט באצאלן א ביל, היינט און איך  
איך   האב  געלט.  דאס  געהאט  נישט  האב 
די   פאר  באשעפער  דעם  דאנקען  אנגעהויבן 

ער  וואס  און    פרנסה  שטענדיג  מיר  שיקט 
באקום   איך  ווען  ברבים,  דאנקען  צו  צוגעזאגט 
דאס געלט. ב"ה, א קאסטומער האט מיר געגעבן  
ב"ה,   האב  איך  און  ארבעט  אן  פאר  דעפאסיט  א 

 געקענט באצאלן דעם ביל. 

 
 
ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהָּׁשֵען ִּכי ִאם ַעל ָאִבינּו  

 ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
 

    אלט ארויף מיט דער געה 
 
 

מיין בעל הבית האט מיר צוגעזאגט, פיר חדשים  
צוריק אז ער וועט מיר אנהייבן באצאלן מער פאר  
פארשלעפט,   זיך  האט  עס  אבער  ארבעט  מיין 
יעדעס מאל מיט אן אנדערע תירוץ. דעם חודש,  
איך   האב  הוצאות,  גרעסערע  געהאט  איך  האב 
אנגעהויבן דאנקען דעם גרויס'ן באשעפער פאר 

ער האט מיר געגעבן ביז יעצט און    די פרנסה וואס
קען   איך  ווען  ברבים,  דאנקען  צו  צוגעזאגט 
בעל   מיין  מיר  רופט  נעכטן,  ביל'ס.  די  באצאלן 
די   וועט  היינט,  פון  אז  מיר  זאגט  און  הבית 
מיר   גיבט  ער  און  ארויף  געהאלט  וועכענטליכע 

חדשים. געלויבט דעם    4אויך אויף צוריק, פאר די  
האב   איך  אלע  באשעפער,  באצאלן  געקענט 

 ביל'ס.

 
 

 ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶד ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון
 
 

 באקומען אסאך בעסער 
 
 

איך האב געדארפט ארויספארן קיין ארץ ישראל און 
די  אז  געמאלדן  זיי  האבן  ארויספארן,  פארן  נאכט  א 
שלאפן   געגאנגען  בין  איך  געקענסעלט.  איז  פליגער 
מיט'ן דאנקען דעם באשעפער, ווייל איך גלייב אז עס  
בין  איך  ווען  צופרי,  טובה.  מיין  פאר  נאר  איז 

גע  מיר  זיי  האבן  זיי  אויפגעשטאנען,  אז  וויסן,  לאזט 
וועט   וואס  פליגער,  מיר ארויפגעלייגט אויף א  האבן 
זיך נישט אפשטעלן אין אן אנדערע לאנד. יעצט, האב  
די   ווייל  באשעפער,  פונעם  חסד  די  געזעהן  איך 
אנדערע פליגער איז געווען מיט אן אפשטעל און איך 

 האב נישט געדארפט באצאלן עקסטער. 

 
 

ְחָמָנא ְלָטב ָעֵבידָּכל ַמה ְּדָעֵביד ַר   
 

 איינגעשפארט עגמת נפש 
 
 

איך האב א נישט אידישע ארבעטער, וואס ארבעט ביי  
מיר שוין יארן. לעצטע וואך מיטוואך, האב איך אים 
אריינקומען   נישט  זאל  ער  אס  וויסן  געלאזט 
אזוי   נישט  במילא  איז  עס  ווייל  דאנערשטאג, 
א   באקומען  איך  האב  דאנערשטאג  פארנומען. 
טעלעפאן רוף פון זיין משפחה אז די ארבעטער האט  
גלייך   און  גאס  די  אינמיטן  אטאקע  הארץ  א  געהאט 
גרויס'ן   דעם  געדאנקט  איך  האב  געשטארבן. 
די   אין  אריינגעקומען  נישט  איז  ער  אז  באשעפער 
ארבעט. ווער ווייסט וויפיל קאפ וויי דאס וואלט ח"ו  

גרויסער באש דער  מיר.  פאר  קאסטן  עפער  געקענט 
 פירט זיין וועלט נאר צום גוטן פאר זיינע קינדער. 

 
 

ל ֹוֵמ ן ׁשא ִייָׁש נּום ְוה ֽא־יָ ִהּנֵ   ר ִיְׂשָראֵֽ
 

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"תשואתחנן  פרשת    

Brooklyn:  

Monsey: 

Monroe: 

Lakewood: 

Miami FL: 

9:09 

9:10 

9:11 

9:09 

9:10 

 

7:42 

7:43 

7:44 

7:39 

7:43 

 

Toronto: 

Montreal: 

Manchester: 

London: 

Jerusalem: 

8:10  

7:51 

8:28 

8:13 

6:50 

 

9:37 

9:17 

9:39 

9:39 

8:42 

 

           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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