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613  לפ"ק גליון בפ" תשתבוא כי   פרשת  

עס שטייט אין די וואכעדיגע סדרה פרשת  
' ד  ֲאֶׁשר  ל־ְּפִריְׇוָלַקְחָּת ֵמֵראִׁשית ׀ ּכ כי תבוא

קינֵֹתן  ֱא   שטייט ָל נאכדעם  ֹום  ַהּי  און 
ַלֲעׂשֹות  ְמַצְּו  קיֱא ד'  די   ַהֶּזה  זאגט 

איד  א  אז  זי"ע  שלום  אהבת  הייליגער 
דארף אייביג געדענקען אז אלעס וואס ער  
הייליגען   פונעם  נאר  קומט  האט 
באשעפער און נאר ער פירט אונז נאר צום 
גוטן, און א איד דארף יעדן טאג געדענקען 
היינט   כאילו  באשעפער  דעם  דאנקען  צו 
באקומען   האט  ער  מאל  ערשטע  די  איז 

פו א  חסדים  מיט  באשעפער  נעם 
איד   א  ברענגט  דורך דעם  און  התחדשות 

 .אראפ גוטס אויף זיך און אויף אלע אידן

 גארנישט געדארפט באצאלן 
 
 

שוין אפאר חדשים וואס די גאווערמענט בעהט פון מיר  
האט   עס  ווי  לויט  ביל,  גרויסע  א  באצאלן  צו 

איך   באצאלן.  מוזן  דאס  איך  וועל  וואלט  אויסגעזעהן 
זייער נישט נישט געוואלט דאס דארפן באצאלן, איך  
און   באשעפער  דעם  געדאנקט  טאג  יעדן  האב 
צוגעזאגט אז אויב כ'וועל זיך ארויס דרייען עס נישט  
ה'  ישועת  זיין  מפרסים  איך  וועל  באצאלן  דארפן  צו 
א   באקומען  פלוצלונג  איך  האב  וואך  די  ב"ה  ברבים. 

באצאלן. דאנק איך יעצט  בריוו אז איך דארף גארנישט  
 דעם באשעפער ברבים אויף זיינע חסדים.

 
 
 א ֲעָזבּונּו ֲחָסֶדיְו .ַעד ֵהָּנה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמי 
 
 

 GPSדי בעסטע 
 
 

איך האב מיך לעצטענ'ס צו געוואוינט אז ווען איך פאר  
מיט מיין קאר זאג איך מזמור לתודה וויפיל מאל איך  
קען פשוט צו דאנקען דעם באשעפער פאר מיין קאר,  
פאר די חסד און טובות איך קען טון אד"ג. די לעצטע 
צוויי וואכן האב איך ממש געזעהן וואונדער, ממש איך  

ב מיין  צו  אן  איז  קום  ווי עס  אשטימטע פלאץ פריער 
אויפ'ן   אסאך  GPSגעשטאנען  איז  וועג  דער  און   ,

גרינגער, עס פילט זיך ממש ווי דער באשעפער פירט  
באשעפער  דער  אויס  זעהט  וועג.  ריכטיגן  אויפן  מיך 
האט הנאה ווען א איד דאנקט אים אפילו עס איז נישט 

 דא גארנישט ספעציעל וואס ער ברויך יעצט.

 
 

נּו ְלָׁשלֹום,  נּו ְלָׁשלֹום, ְוַתְצִעידֵֽ ֶׁשּתֹוִליכֵֽ
נּו ְלָׁשלֹום  ְוִתְסְמכֵֽ

 
 
 
 

 געטראפן די געלט
 
 

איך בין געגאנגען אין גראסערי איינקויפן פאר שבת אבער  
גאר   עטליכע  געהאט  האב  איך  געלט,  די  נישט  האב  איך 
וויכטיגע זאכן וואס איך מוז ממש קויפן אויף שבת, אבער 
איך זוך דא און דארט, און ניין, איך טרעף נישט קיין געלט.  
וואס  און  שבת,  פאר  דאך  איז  "עס  מיר:  צו  טראכט  איך 
מ'קויפט פאר שבת קומט דאך צוריק דאפעלט". אנשטאט 
אייביג   פארן  באשעפער  דעם  געדאנקט  איך  האב  וויינען 

וויכטיגע    -געבן.   מיינע  גערעכענט  צוזאם  מיך  האב  איך 
אויף  אייטעם' "מוז"  איך  אז  אויסגעקומען  איז  עס  און  ס 

. אויפן וועג אהיים שטעלט מיך אפ  $250עפעס א וועג האבן  
די פאליציי און ער בעט מיר מיין לייסענס, רעגיסטראציע  
און אינשורענס. איך האב גלייך געדאנקט דעם באשעפער  
זאל נישט באקומען קיין טיקעט. איך   און געבעטן אז איך 

ארום עס    זוך  קען  איך  אבער  קארטל  רעגיסטראציע  מיין 
  נישט טרעפן.... למעשה, האט מיר די פאליציי ב"ה געלאזט 

איך   טרעף  פאפירן  די  זוכענדיג  אבער,  טיקעט.  א  אן  גיין 
אויס    $50מאל    10דארט א סכום געלט,   וואס דאס קומט 

דאפעלט פון וואס איך האב געקויפט אויף    $500פינקטליך  
 שבת. 

 
 

ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ְלהֹודֹות ְל ְלִפיָכ 
 
 

 ב"ה גארנישט שאדן געהאט 
 
 

ביי די ארבעט און עס   וואך געמאכט א טעות  איך האב די 
האט אויסגעזעהן ווי איך גיי האבן א גרויסע שאדן. האב איך  
גלייך געדאנקט דעם באשעפער און צוגעזאגט צו דאנקען  

נישט לאנג דערנאך איז   ברבים אויב עס פאררעכט זיך. ב"ה
די זאך פארראכטען געווארן און איך האב גארנישט שאדן 
געהאט. דער באשעפער פירט די וועלט און אונז דארפן נאר  

 געדענקען צו דאנקען. 

 
 
ֶׁשַהּבוֵרא ִיְתָּבַר ְׁשמו הּוא ּבוֵרא ּוַמְנִהיג ְלָכל 

 ַהְּברּוִאים
 

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 631 גליון ק "לפ  בפ" תש תבוא כי  פרשת    

Brooklyn:  

Monsey: 

Monroe: 

Lakewood: 

Miami FL: 

8:14 

8:14 

8:15 

8:15 

8:35 

 

6:47 

6:48 

6:49 

6:45 

7:08 

 

Montreal: 

Antwerpen: 

Manchester: 

London: 

Jerusalem: 

6:48  

7:39 

7:07 

6:57 

6:08 

 

8:14 

9:05 

8:09 

8:23 

8:00 

 

           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


	NEW Gylion Yiddish Ki Savo #136
	TYH_Competition_Yiddish2

