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931  לפ"ק גליון גפ" תש  וכותס  

ַּבֻּסּכֹות ֵּתְׁשבּו ִׁשְבַעת ָיִמים ְלַמַען  ביי סוכות שטייט, 
דֹרֵֹתיֶכם. קאפיטל    ֵיְדעּו  תהילים,  אין  שטייט  אויך 

ִצְדָקֶת ְיַסֵּפ   יִּפ ע"א,   ָּכל־ַהּיר    ְּתׁשּוָעֶת ּכִ ֹום    א  י 
זאגט דער הייליגער אלשיך הקדוש  ְעִּתי ְסֹפֽרֹות׃ ָיַד 

י"ע אין ספר תורת משה, אז ווען דער באשעפער  ז
העלפט א מענטש און דער מענטש דאנקט דעם  
באשעפער, דארף מען געדענקען אז אלעס וואס א  
פונעם   נאר  איז  וועלט  דער  אויף  האט  מענטש 
באשעפער. אפילו פשוטע זאכן. אבער א איד וואס  
באקומט   טאג,  יעדן  באשעפער  דעם  דאנקט 

אין סוף. דאס מיינט די    השפעות און ישועות  עד 
ֵיְדעּו  פסוק,   ְלַמַען  ָיִמים  ִׁשְבַעת  ֵּתְׁשבּו  ַּבֻּסּכֹות 

 ָּכל־ ר ִצְדָקֶת ְיַסֵּפ י ִּפ ווי אויך און תהילים,  דֹֹרֵתיֶכם.
 אז א איד זאל דאנקען און לויבן יעדן טאג.   ֹום,ַהּי

 עס איז אדורך געגאנגען 
 
 

גוטע דיעל און איך  איך האב   זייער א  געארבעט אויף 
נישט   אבער  האב  איך  ענדיגן.  צו  עס  געהאפט  האב 
איך   האב  באצאלן.  עס  וועל  איך  וואו  פון  געוואוסט 
ביז   אלעם  אויף  באשעפער,  דעם  דאנקען  אנגעהויבן 
אהער און צוגעזאגט צו דאנקען ברבים, ווען עס גייט  

עס. ב"ה די  אדורך. דער באשעפער ווייסט און קען אל
באצאלן דאס   געקענט  האב  איך  און  איז אדורך  דיעל 
גאנצע, חוץ לדרך הטבע. רבוש"ע, איך דאנק דיר פאר  
ווייזן אז דו ביסט מיט   דיינע חסדים און פאר'ן אייביג 

 .מיר

 
 

יא  ת ד' ִה יׁש ַוֲעַצ ֹות ְּבֶלב־ִא ֹות ַמֲחָׁשבַרּב
 ָתֽקּום

 
 

 באקומען דעם ענטפער
 
 

זיך אינטערזוכן  מיין מאן איז גע גאנגען צום דאקטער 
פאר שטארקע ווייטאג, וואס ער האט געהאט. איך האב  
ארויסגענומען מיין טעלעפאן צו שרייבן א מעסעדש,  
אז איך וועל דאנקען דעם באשעפער ברבים, אויב די  
איך   בשעת  בסדר.  איז  אלעס  אז  צוריק  קומט  טעסט 

א טעסט  די  אז  מיר,  ער  רופט  שרייבן,  אן  ב"ה  הייב  יז 
וואו  פון  געטראפן  האט  דאקטער  דער  און  געענדיגט 
קלייניגקייט,   א  איז  עס  ב"ה,  און  קומט.  ווייטאג  דאס 
וואס דארף נישט נעמען אסאך צייט און דאס ווייטאג  
וועט אי"ה אוועקגיין גרינג. מען קען זעהן אז נאר פאר'ן  
גלייך   ווערט מען שוין  וועלן דאנקען דעם באשעפער 

 געהאלפן. 

 
 

ֶרם־ִיְקָר ְוָהיָ  ם ֹוד ֵה ה עי ֶאֱענֶ אּו ַוֲאנִ ה טֶֽ
ע ים ַוֲאנִ ְמַדְּבִר   י ֶאְׁשמָֽ

 

 דער באשעפער האט א פלאן 
 
 

האב   איך  געמיטשעט.  זייער  זיך  איך  האב  וואך,  פאריגע 
געברויכט באצאלן פאר איינעם און איך האב נישט געזעהן  

אנג האב  איך  געלט.  דאס  האבן  וועל  איך  וואו  עהויבן  פון 
"רבוש"ע, דו  גרויס'ן באשעפער און געזאגט,  דאנקען דעם 
דינסטאג,   דיר."  אויף  נאר  זיך  איך פארלאז  אלעס.  קענסט 
די   פון  פאסט,  די  אויף  טשעק  א  באקומען  מאן  מיין  האט 
מיר   קומען  זיי  אז  אפגעמאכט  האבן  זיי  וואס  אינשורענס, 

עס איז  געלט. דאס איז געווען גענוג צו באצאלן מיין חוב.  
ממש א שאד זיך צו זארגן, דער באשעפער האט א פלאן פאר  
דאנקעם   צו  געדענקען  נאר  דארף  מען  אלעם,  אויף  אונז 
דעם גרויס'ן באשעפער אויף זיינע חסדים וואס ער טוט מיט  

 אונז. 

 
 

ַהּטֹוב, ִּכי א ָכלּו ַרֲחֶמי, ַהְּמַרֵחם, ִּכי א  
 ַתּמּו ֲחָסֶדיך 

 
 

 דער באשעפער היט 
 

יי וואכן צוריק, האט מיין מאן געהאט אן עקסידענט. א  דר
די   געזען  האב  איך  אים.  אין  אריינגעקראכט  האט  קאר 
ווידיאו און בדרך הטבע, וואלט ער ח"ו געדארפט זיין אסאך  
אים   האט  באשעפער  דער  ב"ה,  אבער  געשעדיגט.  מער 

יעצט,   צובראכן.  זיך  האט  ביין  איין  נאר  און    3אפגעהיטן 
ויף, קען ער שוין ב"ה גיין אויף די פיס, און אלע  וואכן דער

בקרוב.   ארדענונג,  און  זיין  אויך  אי"ה  וועלן  זאכן  אנדערע 
באשעפער   גרויס'ן  דעם  דאנקען  גענוג  נישט  קענען  מיר 
פאר די חסדים און ניסים וואס ער האט געטון מיט אים און  

 אויך אויף אלעס וואס ער טוט שטענדיג מיט אונז אלע. 

 
 

ַעל ָּכל ַהֶחֶסד ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ִעָּמִדי ַוֲאֶׁשר  
 ַאָּתה ָעִתיד ַלֲעׂשֹות ִעִּמי 

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 913תשפ"ג לפ"ק גליון  סוכות    

Brooklyn:  

Monsey: 

Monroe: 

Lakewood: 

Miami FL: 

7:34 

7:33 

7:34 

7:35 

8:08 

 

6:09 

6:09 

6:10 

6:08 

6:43 

 

Montreal: 

Antwerpen: 

Manchester: 

London: 

Jerusalem: 

6:04  

6:47 

6:11 

6:05 

5:38 

7:27 

8:10 

7:11 

7:28 

7:29 

 

           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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