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621 לפ"ק גליון  בפ" תש  חקת פרשת  

ִּכי   :אין פרשת קרח שטייט אז קרח האט געזאגט
ֵעָדה ׇכ איז די קשיא, פארוואס  .  ְקדִֹׁשים  ֻּכָּלם   ל־הָֽ

ֵעָדה ׇכ  זאגט די פסוק סיי אין   .ֻּכָּלם און אויך ל־הָֽ
ד'  :  ג, שטייט"תהילים, קאפיטל ל ַצִּדיִקים ּבַֽ ַרְּננּו 

ה ְתִהּלָֽ ָנאָוה  שטייט ַלְיָׁשִרים  דערנאך  הֹודּו  :  און 
ַזְּמרּו־ֽלֹו  ָעׂשֹור  ְּבֵנֶבל  ְּבִכּנֹור  דער  .  לד'  זאגט 

וואלט   לכאורה  אז  זי"ע,  משה  ישמח  הייליגער 
דאנקען   און  לויבן  געמעגט  גמור  צדיק  א  נאר 

דען וואס  נאר  באשעפער.  רחמיו  ,  דעם  ברוב 
געגעבן  ,  חסדיוו גרויסער באשעפער  דער  האט 

פאר יעדן איד דער זכי' צו קענען דאנקען דעם  
ֵעָדה ִׇּכי כ:  באשעפער. דעריבער שטייט  ם ֻּכָּל   ל־הָֽ

דעם   דאנקען  צו  חשוב  איז  איינער  יעדער 
 .באשעפער

 גלייך די ערשטע וואך 
 
 

נישט   צייט  שטיק  לעצטע  די  האט  מאן  מיין 
געווען   איז  עס  און  קליענטן  נייע  קיין  געהאט 
צו   אנגעהויבן  וואך  די  האט  ער  שווער.  זייער 

טאג   יעדן  ,  גרופ  דאנקען  נייע  די  אויף   דאנקען 
  פון   וואך  ערשטע  די,  גלייבן  צום  נישט .  זאכן  3  פאר

  און   ס'דיעל  נייע   2  געמאכט  שוין  ער  האט,  דאנקען
 נאך  גיין  אדורך  גייט  עס  ווי  אויס  זעהט  צוויי  נאך
באשעפער ברבים    גרויסןדעם    דאנקען.  שבת  פאר

 ברענגט גרויסע השפעות 

  
 

 ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶד ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון
 
 

 יא געארבעט 
 
 

א  חדשים  פאר  לעצטע  די  שוין  האב  איך 
די   אין  טשעקס  אריינלייגן  צו   ATMפראבלעם 

פונעם באנק. איך האב שוין אפאר מאל געוואלט  
אריינגיין און פרעגן פארוואס עס ארבעט נישט,  
אבער איך בין נישט אנגעקומען. נעכטן, בין איך  
אדורך די באנק און איך האב זיך דערמאנט אז איך  

מאכן געזאגט,   דארף  איך  האב  דעפאזיט.  א 
"רבוש"ע, אויב דער דעפאזיט גייט יא דורך, וועל  

 דאנק .  אדורך  איז  עס,  ה" ב   איך דאנקען ברבים."
  אויך .  הילף  די  פאר  באשעפער  דעם  יעצט  איך

  דאנק,  קומען  צוריק   זאל  טעסט  א  אויף  איך  ווארט
  ה " אי  וועל  איך  און  באשעפער  דעם  יעצט  איך

 ען עס קומט צוריק. וו דאנקען נאכאמאל
 
 

 ֵאין ָלנּו ֶמֶל עֹוֵזר ְוסֹוֵמ ֶאָּלא ָאָּתה
 
 

 ב"ה, גארנישט געשעהן 
 
 

איך האב זיך לעצטענס צוגעוואוינט צו דאנקען דעם  
באשעפער פאר אלעס וואס ער טוט מיט מיר און מיין  
פאמיליע. די וואך, איז מיין ווייב אדורך די גאס, ווען  

געווען רויט פאר די קאר'ס, אבער א בייק איז יא  עס  
פרוי.   מיין  אין  אריינגעפארן  און  געפארן  אריבער 
הצלה איז גלייך געקומען און איר אריינגעפירט צום  
דאקטער און ב"ה, אלעס איז בסדר. ווען מען דאנקט 
שטענדיג דעם באשעפער, ווערט מען אפגעהיטן פון  

 אלעם שלעכט'ס.

  
 

ל ִהֵּנה  ֽא־ָינּום ְוא ִייָׁשן ׁשֹוֵמר ִיְׂשָראֵֽ  
 
 

 באקומען דאס געלט 
 
 

חדשים    6איך פארקויף זאכן אויף עמעזאן. איך האב  
צוריק, אריינגעשיקט זאכן צו זיי און עס איז פארלוירן 
געווארן א גרויסע סכום. איך האב נישט געזען וויאזוי  

נעכטן האב איך איך וועל באקומען פון זיי דאס געלט.  
דעם  געדאנקט  און  תודה  תפילות  די  געספאנסערט 
באשעפער אויף אלע גוטע זאכן וואס איך האב. ב"ה, 
די   זיי דאס געלט פאר  פון  איך האב היינט באקומען 
ווערן   צו  וועג  בעסטע  דאס  זאכן.  פארלוירענע 

 געהאלפן איז דורך דאנקען. 
  
 

ְלִׁשְמ ֶעְלֽיֹון טֹוב ְלהֹדֹות ַלד' ּוְלַזֵּמר   
 

 

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 621 גליון ק" לפ  בפ"תש  חקתפרשת    
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Miami FL: 
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Toronto: 

Montreal: 

Manchester: 

London: 

Jerusalem: 

8:45  

8:29 

9:21 

9:02 

7:12 
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9:21 

9:02 

7:12 
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 א גוט ווארט אויף די וואך 



די ערשטע געווינער פון די קידער דאנקען פארמעסט איז ג. בערקאוויטש- קאנאדע
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