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513  לפ"ק גליון בפ" תש כי תצא  פרשת  

ּוְל ִּתְהֶיה ְצָדָקה ִלְפֵני ד'   שטייט אין פרשת כי תצא 
קיא   אז  ע" זי  סופר  חתם  הייליגער   זאגט דער ֱא  

  ער   און  ד" ביהמ  אין  אריין  קומט  איד   א  ווען
  ו " ח  בעטן  צו  נישט  געדענקען  ער  דארף,  דאווענט 

  זיינע   דערפילען  אים  זאל   ער  אז  באשעפער  פונעם
  ער   ווייל   למשל ,  אים   זיך   קומט   עס   ווייל   בקשות

  יא   בעהט  עס  ווער   ווייל ,  זאך   גוטע  א  געטון  האט
באקומט מען די טאקע שכר נאר    , דעמאלטץאזוי 

אין   ע"ה  המלך  דוד  זאגט  דאס  וועלט.  די  אויף 
ְלָכל־קְֹרָאיו ד'  ָקרֹוב  ִיְקָרֻאהּו   תהילים  ֲאֶׁשר  ְלכֹל 

ת דעם   ֶבֱאמֶֽ דאנקען  פשוט  דארף  איד  א  אז 
באשעפער אויף וואס ער האט שוין און בעטן אויף  
באשעפער   דער  שיקט  דעמאלטץ  און  ווייטער 

 .די וועלט און אויך אויף יענע וועלטגוטס אויף 

 שוין געהאלפן געווארן 
 
 

איך האב לעצטענ'ס געהאט אפאר שוועריגקייטן אויף  
וואס איך האב זייער געווארט אויף א ישועה, און איך  
האב ממש נישט געזעהן פון ווי עס גייט קומען, אבער  
גיי   איך  ווען  רבוש"ע  תפילה:  א  געזאגט  האב  איך 
דאנקען   דיר  איך  וועל  זאכן  די  מיט  ווערן  געהאלפן 
ברבים. אבער דער באשעפער האט געוואלט איך זאל  
אים דאנקען בעפאר. איך בין געווען מיט אפאר חברים  
דעם   דאנק  איך  ווי  אויסגערעדט  זיך  האב  איך  און 
באשעפער אויף אלע אנדערע זאכן וואס גייט מיר גוט.  

בא  שפעטער  שעה  האלבע  א  א  נישט  איך  קום 
וואס איך האב שוין   זאכן  איינע פון די  מעסעדטש אז 
געווארט פאר א שטיק צייט איז ב"ה געשעהן!. וויל איך  
נאך   אפילו  ברבים  באשעפער  דעם  דאנקען  יעצט 
בעפאר איך ווער געהאלפן מיט די אנדערע זאכן. ווייל  

 דער באשעפער שיקט נאר גוטס. 

 
 

 ִעָּמִדי ַוֲאֶׁשר ַעל ָּכל ַהֶחֶסד ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת 
 ַאָּתה ָעִתיד ַלֲעׂשֹות ִעִּמי 

 
 

 די ארבעטער איז אנגעקומען
 
 

האט   עס  וואס  ארבעטער  אידישע  נישט  א  האב  איך 
אויסגעזעהן אז ער גייט נישט אריינקומען היינט, און  
איך   האב  ארבעט.  אסאך  זייער  געהאט  ב"ה  האב  איך 

ווייסט   ער  ווייל  באשעפער  דעם  איז  געדאנקט  וואס 
באמת גוט פאר מיר. ב"ה די ארבעטער איז אנגעקומען  
זיך אויסגעארבעט בעסער   און צייט און די טאג האט 
דורך   אלעס  פארשטעלן.  געקענט  מיך  האב  איך  ווי 

 דאנקען דעם גרויסן באשעפער. 

 
 

ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהָּׁשֵען ִּכי ִאם ַעל ָאִבינּו 
 ֶׁשַּבָּׁשַמִים

 ֹ

 
 דאנקען אן א אויפהער

 
 

איך האב מיך לעצטענס צוגעוואוינט אז ווען איך פאר אין  
וויפיל מאל איך  ִמְזמֹור ְלתֹוָדה  מיין קאר זאג איך קאפיטל ק'  

בין   וואך  פאריגע  באשעפער.  דעם  דאנקען  צו  פשוט  קען, 
באס  איך געפארן אין מאנהעטען, און אזוי שטייענדיג איז א  

דורך געפארן און אריינגעקראצט אין מיין קאר און ווייטער  
געפארן, איך האב מיך נישט געקענט אפשטעלן אבער איך  
האב געהאלטן אינמיטן זאגן ִמְזמֹ֥ור ְלתֹוָד֑ה. איך קום אן  
אינדערהיים און איך גיי ארויס איך קוק אויף מיין קאר אבער  

בא די  ווי  פלאץ  די  טרעפן  נישט  קען  האט  איך  ס 
דעם   דאנקט  מענטש  א  ווען  ווייל  אריינגעקריצט. 

 באשעפער קען קיין שלעכטס נישט געשעהן צו אים. 

 
 

ְּבָכל ְדָרֶכי ִלְׁשָמְר ִּכי ַמְלָאָכיו ְיַצֶּוה ָל 
 
 

 פרנסה איז נאר דורך דיר
 
 

אונזער   פאראויס.  פון  באשעפער  דעם  דאנק  איך 
שווער, אונז האבן נישט ווי אזוי  פינאנציעלע מצב איז זייער  

צו דעקן די בילס און מיין מאן דארף א גוטע ארבעט. איך  
דאנק דעם באשעפער וואס פארלאזט אונז נישט קיינמאל 
אז זאכן וועלן אי"ה בקרוב ווערן בעסער און מיין מאן וועט 
טרעפן א גוטע ארבעט. איך וועל אי"ה דאנקען בקרוב ווען 

 זאכן ווערן בעסער. 

 
 

ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהָּׁשֵען ִּכי ִאם ַעל ָאִבינּו 
 ֶׁשַּבָּׁשַמִים

 

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 531  גליון ק" לפ  בפ" תש  כי תצאפרשת    

Brooklyn:  

Monsey: 

Monroe: 

Lakewood: 

Miami FL: 

8:26 

8:26 

8:27 

8:26 

8:43 

 

6:59 

7:00 

7:01 

6:57 

7:16 

 

Montreal: 

Antwerpen: 

Manchester: 

London: 

Jerusalem: 

7:01  

7:55 

7:24 

7:13 

6:17 

 

8:27 

9:21 

8:27 

8:39 

8:09 

 

           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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