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130 לפ"ק גליון  בפ" תש  דברים פרשת  

ר' חצקל אברמסקי   עס איז דא א ווארט פון 
קאפיטל    . זצ"ל תהילים,  אין  שטייט  עס 

ַׁשֲעֵרי־ֶצ ִּפְתחּו־ִל   קי"ח, ָאבֹא־ָב י  אֹוֶד ֶדק  ה  ם 
א איד בעט פונעם אויבערשטן, "עפן    קּה. 

רחמים, מיר   חסד,  פון  שערים  אלע  אויף 
דער  זאגט  געזונט."  און  שמחה  ישועות, 

אֹוֶד ָאבֹא־ָב   באשעפער," קּהם  ווילסט    . ה 
דעם   דאנק  שערים,  די  אין  קומען  אריין 
דאס  איז  שער  וועלכע  באשעפער." 

אּו ים ָיֹבִּדיִק ַער ַלד' ַצ ֶזה־ַהַּׁש   בעסטע שער? 
ד  ֽבֹו.  דאנקען  איז  וואס  שער  עם  דער 

וואו   שער  דער  איז  דאס  באשעפער. 
דורך  שערים,  אלע  צו  אן  קומען  צדיקים 

 .דאנקען דעם גרויס'ן באשעפער

 

 דער באשעפער איז אזוי גוט
 

אר  איך האב געהאט געפערליכע בויך ווייטאג, פ
אז   זיך דערמאנט  איך  נעכטן, האב  צייט.  וואך  א 
די   אויף  באשעפער  דעם  דאנקען  דארף  איך 
ליבליכע   מיין  איז  דער באשעפער  אויך.  ווייטאג 
מיין טובה.  זיכער פאר  טאטע, און ער טוט דאס 
איך האב געדאנקט דעם אויבערשטן און ב"ה, די 
וויל   ווייטאג איז אינגאנצן אוועקגעגאנגען. אויך 

פאליציאנט  א א  אז  באשעפער  דעם  דאנקען  יך 
א   געגעבן  ב"ה,  און  אפגעשטעלט  מיר  האט 
נארישע טיקעט וואס גייט נאר קאסטן געלט און  
נישט קיין ערגערע טיקעט. דער באשעפער היט  
יעדע   גוטס,  ענדלאזע  אונז  גיבט  און  אפ  אונז 

 סעקונדע פון אונזער לעבן.

 
 רוֵפא חוֵלי ַעּמו ִישָרֵאל 

 
 געטראפן די שליסלעך 

 
איך בין היינט געגאנגען איינקויפן אין גראסערי  
און איך האב אראפגעלייגט מיינע שליסלעך אין  

יינע  די שאפינג וועגע'לע. ביים צוזאמרעכענען מ 
נישט.  עס  האב  איך  אז  געזעהן  איך  האב  שאכן, 
אן   אבער  איבעראל,  געזוכט  עס  האב  איך 
דעם   דאנקען  אנגעהויבן  איך  האב  ערפאלג. 
דירה   מיין  קאר,  מיין  געבן  מיר  פאר  באשעפער, 
שליסלעך   די  וואו  פלעצער  אנדערע  אלע  און 
ארבעטן. איך האב געבעטן ער זאל מיר העלפן צו  

שליסלע די  דאנקען  טרעפן  צו  צוגעזאגט  און  ך 
געפרעגט   האב  איך  עס.  טרעף  איך  ווען  ברבים, 
געזעהן   אפשר  האט  ער  אויב  מענעדשער,  דעם 
יעצט   האט  איינער  אז  מיר  ער  זאגט  שליסלעך. 
האבן   זיי  וואס  שליסלעך,  געברענגט  ממש 
געטראפן. דאנק איך דעם באשעפער פאר'ן ווייזן  

 זיינע חסדים. 

 
 ָיִמין ַהֹּכל ְּבֶחְזַקת סּוִמין ַעדָאַמר ַרִּבי ִּבנְ 

 ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵמִאיר ֶאת ֵעיֵניֶהם 

 
 באקומען די קאר 

 
נייע   א  צייט,  שטיק  לעצטע  די  געזוכט,  האב  איך 
גרעסערע קאר. איך האב זיך זייער געמיטשעט, צוליב  
האב   איך  וואס  מאל  יעדעס  פרייזן.  הויכע  זייער  די 
עס   איז  עפעס,  געטראפן  האב  איך  געמיינט 

די א    דורכגעפאלן.  זייער  געטראפן  איך  האב  וואך, 
האבן   זיי  און  אריינגערופן  האב  איך  פרייז.  גוטע 
געזאגט אז עס וועט דורך גיין. אפאר שעה שפעטער,  
האבן זיי אבער געזאגט אז דער באנק האט מיר נישט  
איך   האב  צובראכן,  ווערן  אנשטאט  עפראווד. 
אנגעהויבן דאנקען דעם באשעפער און געזאגט פאר  

פריינט אז איך דאנק דעם באשעפער אז עס איז   מיינע
טובה.   מיין  פאר  זיכער  איז  עס  ווייל  אדורך,  נישט 
זיי   אז  גערופן,  מיר  מען  שפעטער, האט  שעה  אפאר 
האבן יעצט פרובירט מיט אן אנדערע באנק און ב"ה,  
איך האב באקומען די קאר! ווען א איד גלייבט באמת,  

ד דאנקט  און  לטובה,  איז  אלעס  באשעפער, אז  עם 
צום   ווערט איבערגעדרייט  ווי אלעס  וועט ער זעהן, 

 גוטן. 

 
 ָּכל ַמה ְּדָעֵביד ַרְחָמָנא ְלָטב ָעֵביד

 
 דער באשעפער שיקט געלט

 
איך   און  באצאלן  צו  בילס  גרויסע  געהאט  האב  איך 
האב נישט געזען א וועג פון וואו איך וועל האבן דאס  
געלט. די וואך, האב איך געהערט די אינטערוויו פון ר'  
דארף   איד  א  אז  זאגט  ער  ווי  בערקאוויטש,  ארי 

קיין   נישט  זעהט  דאנקען,  מצב  דער  אזוי  ווי  חילוק 
אויס. האב איך אנגעהויבן דאנקען און איך זעה שוין  
ניסים ממש, חוץ לדרך הטבע. איך וועל אי"ה ווייטער  
דאנקען און איך גלייב אז מיין גוטער טאטע אין הימל,  

 וועט מיר זיכער העלפן מיט אלע איבריגע געלט. 

 
 ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶד ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון

 

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 301 גליון  ק"לפ  בפ" תש  דבריםפרשת    

Brooklyn:  

Monsey: 

Monroe: 

Lakewood: 

Miami FL: 

9:18 

9:19 

9:20 

9:18 

9:16 

 

7:51 

7:52 

7:53 

7:48 

7:49 

 

Toronto: 

Montreal: 

Manchester: 

London: 

Jerusalem: 

8:20  

8:01 

8:42 

8:26 

6:57 

 

9:47 

9:28 

9:56 

9:52 

8:49 

 

           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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