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141 לפ"ק גליון  גפ" תש נח  פרשת  

קי   ד' ֱא אֶמר ָּבּרֹּיוַ  חשטייט אין די וואך, פרשת נ
מֹו׃ַען ֶע י ְכנַ ם ִויִה ֵׁש  איז דא א קשיא, פארוואס   ֶבד לָֽ

האט   ער  נאר  שם,  געבענטשט  נישט  נח  האט 
זאגט דער הייליגער בער מים   .םקי ֵׁש ֱא  טגעזאג

י ד'  ְסֵד חַֽ  חיים זי"ע אז עס שטייט ביי נביא ישעיהו
ְּכַע ְּתִה   ַאְזִּכיר אז ווען א  '. נּו דל ֲאֶׁשר־ְּגָמָל ל ֹּכת ד' 

דאס גוטס וואס דער    איד דאנקט סתם אזוי, אויף
דעם   אויס  לויבט  ער  אדער  טוט.  באשעפער 
גענוג   נישט  איד  דער  קען  באמת,  באשעפער. 
דאנקען און לויבן, אויף די פיל גוטס. אבער ווען א  
סיבה.   א  אן  באשעפער,  גרויס'ן  דאנקט דעם  איד 
א   האבן  צו  זכי'  דער  האט  ער  אז  פשוט,  נאר 

ט  גרויסער  אזא  האבן  און  נשמה  אטע,  אידישע 
וואס טוט אלעס נאר פאר זיין טובה, איז דאס דער  
ריכטיגער וועג פון דאנקען, לויבן און ברענגן כבוד  

 .פאר דעם גרויס'ן באשעפער

 
 באקומען א בעסערע זיץ

 
 

פלי מיין  און  פליען  געדארפט  האב  זיך  איך  האט  גער 
צו  האב פרובירט  איך  שעה.  צוויי  פארשפעטיגט מיט 
געווען   איז  עס  אבער  פליגער,  צווייטע  א  טרעפן 
אינגאנצן פול. איך האב פרובירט אן אנדערע, אבער זיי  
האבן געזאגט אז די ווארטן ליסטע איז אויך פול. האב  
איך צוגעזאגט צו דאנקען ברבים, אויב איך טרעף יא א  

א קענען  פליגער  זיי  אויב  געבעטן  זיי  דערנאך,  ון 
זענען צוריק מיט א טיקעט   זיין  נאכאמאל קוקן. ב"ה, 
א   באקומען  אפילו  האב  איך  נאכמער,  מיר.  פאר 
בעסערע זיץ, ווי אויף דער ערשטער פליגער. וויל איך  
יעצט דאנקען דעם באשעפער ברבים, אויף די חסדים  

 וואס ער טוט מיט מיר שטענדיג. 

 
 

ַעל ָּכל ַהֶחֶסד ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ִעָּמִדי ַוֲאֶׁשר 
 ַאָּתה ָעִתיד ַלֲעׂשֹות ִעִּמי 

 
 

 געדאנקט אינאיינעם 
 
 

מיין קינד האט זיך דערוועקט, אינמיטן די נאכט, מיט  
אנגעהויבן   איך  האב  ווייטאג.  אויערן  געפערליכע 
און   קינד  מיט'ן  צוזאמען  באשעפער,  דעם  דאנקען 

דאנקע צו  ווערט צוגעזאגט  ווייטאג  די  אויב  ברבים,  ן 
ממש   שלאפן.  צוריק  גיין  קען  קינד  דאס  און  בעסער 

מינוט שפעטער, איז דאס    15נישט צום גלייבן, אבער  
קינד איינגעשלאפן און ב"ה, אויפגעשטאנען צופרי, אן  
ווייזן דיין גוטס   ווייטאג. רבוש"ע, יישר כח פאר'ן  קיין 

 און די כח פון דיר דאנקען. 

 
 

 א חוֵלי ַעּמו ִישָרֵאלרוֵפ 
 
 
 

 באקומען פאר יום טוב 
 
 

זייער   האב  איך  וואס  פעקל,  א  אויף  געווארט  האב  איך 
געוואלט האבן פאר יום טוב. עס האט געברויכט אנקומען  
זמן שבת. שפעטער,   פרייטאג, אבער עס איז געווארן דער 
נעמען   גיין  עס  ברויך  איך  אז  צעטל  א  געטראפן  איך  האב 

זונטאג, וואס  ביים פאסט א  גיין  פיס. איך האב פרובירט צו 
איך   און  אן  איך קום  פארמאכט.  איז דער אפיס  געווענליך 
זעה א טיר וואס איז אפן. נאך אפאר מאל קלינגען די בעל  
איז איינער געקומען. איך האב געבעטן אויב איך קען נעמען  
מיין פעקל. נאך אפאר מינוט, קומט ער צוריק און ברענגט  

אס פעקל. איך וויל דאנקען דעם באשעפער פאר'ן מיר  מיר ד
 העלפן אויף אזא אומגעווענליכע אופן. 

 
 

 ֵאין ָלנּו ֶמֶל עֹוֵזר ְוסֹוֵמ ֶאָּלא ָאָּתה
 
 

 אן קיין ווייטאג 
 
 

זיך דערוועקט צופרי מיט   וואך דאנערשטאג, האב איך  די 
נישט   ממש  האב  איך  פיס.  מיין  אין  ווייטאג  געפערליכע 
האב   איך  וואס  אלעס  פרובירט  האב  איך  גיין.  געקענט 
געדענקט, אבער עס האט נישט געהאלפן. שבת נאכמיטאג,  
האב איך זיך דערמאנט, אז איך האב נישט געדאנקט דעם  

איך  אלעמאל   באשעפער.  פאר  דאנקען  אנגעהויבן  האב 
האבן   יא  פאר'ן  אויך  און  ווייטאג  די  נישט  האב  איך  וואס 
ווייטאג, ווייל אלעס איז דאך פונעם באשעפער און עס איז  
דאנקען   צו  צוגעזאגט  האב  איך  טובה.  מיין  פאר  זיכער 
קומענ'דיגע   די  אוועק.  גייט  ווייטאג  די  ווען  ברבים, 

ב  איך  ווען  מער  אינדערפרי,  איך  האב  אויפגעשטאנען,  ין 
נישט געהאט קיין ווייטאג, בכלל. דאנקען דעם באשעפער,  
וואס איז דער גרעסטער דאקטער פון דער וועלט, איז דאס  

 בעסטע השתדלות.

 
 

 ִּכי קל רֹוֵפא ֶנֱאָמן ָאָּתה ּוְרפּוָאְת ֱאֶמת
 

אידן פארציילן   30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות 

 און השגחה פרטיות 
אויבערשטן!דורך דאנקען דעם   השי״ת  א גוטע בליק אויף   

. גוטע וועלט   

פגיין אויף די גרופס יארוצו   
4070-941-347טעקסט:  \רופט  

 
 

זכות פון פארשפרייטן דעם גליון  ראיר קענט האבן דע  
. און מאכן גרויס זיין נאמען, וועט איר געהאלפן ווערן און דורכדעם וואס אידן דאנקען דעם אויבערשטן ברבים   

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 141  גליון ק" לפ  גפ" תש  נחפרשת    

Brooklyn:  

Monsey: 

Monroe: 

Lakewood: 

Miami FL: 

7:08 

7:08 

7:08 

7:10 

7:54 

 

5:42 

5:41 

5:41 

5:41 

6:27 

 

Montreal: 

Antwerpen: 

Manchester: 

London: 

Jerusalem: 

5:32 

6:08 

5:29 

5:25 

5:18 

 

6:58 

7:34 

6:55 

6:52 

7:10 

 

           הדלק"נ  מוצש"ק
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 א גוט ווארט אויף די וואך 
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