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514  לפ"ק גליון גפ" תש  תולדות  פרשת  

אֶמר  ַויֹּ די וואך אין פרשת תולדות זאגט דער פסוק
ַמה־זֶ ֶאל־ְבנ  ִיְצָחק  ִמַה ֹו  ִלְמצֹּה  ְבנִ ְרָת  ַויֹּא  כִ י  י  אֶמר 
יִהְקָר  ְלָפָנָֽ ֱאֹלקיָך  ד'  שווער,  .  ה  איז  לכאורה 

עס וואלט  . ֱאֹלקיָך און סיי ’ד פארוואס שטייט סיי
י ’ד  הי ִהְקָר ִכ :  געדארפט שטיין נאר  נאר זאגט   .ְלָפָנָֽ

איז א לשון   ד דער הייליגער זרע שמשון זי"ע אז 
פון א נס און יעקב האט געוואוסט אז יצחק וועט  
נס.   א  פון  קומט  וואס  עפעס  פון  עסן  נישט 

ה ד' ֱאֹלקיָך  י ִהְקָר ִכ  ,דעריבער האט ער אויך געזאגט 
י  א   .ְלָפָנָֽ געווען  נישט  עס בכלל  איז  באמת  אבער 
ש פאר יעקב און יצחק, ווייל א עס קומט אונז  חידו 

צו לערנען אז א איד דארף שטענדיג וויסן אז וואס  
נאר פונעם באשעפער   איז  צו אים,  עס געשעהט 
אייביג   דארף  מען  נישט.  אנדערשט  קיינער  און 
קיין   נישט  באשעפער.  דעם  דאנקען  צו  געדענקן 

ווייל  פאסירט,  עס  וואס  ְדָעֵביד  חילוק  ַמה    ָכל 
 .ַרְחָמָנא ְלָטב ָעֵביד

עס געטראפן

צייט   שטיק  לעצטע  די  האב  איך 
איז   אלעס  ב"ה,  און  דירה  מיין  איבערגעמאכט 
טאג,   לעצטע  די  הערליך.  ממש  אויסגעקומען 
א   געהאט  איך  האב  געענדיגט,  האט  מען  ווען 
משפחה שמחה. מיר מאכן זיך גרייט צו גיין און  
מיין בני בית קען נישט טרעפן אירע צירונג. איך  

ו טון. ביז איך האב האב נישט געוואוסט וואס צ 
אינגאנצן פארגעסן   אז מיר האבן  זיך געכאפט 
ביים   באשעפער,  גרויס'ן  דעם  דאנקען  צו 
געגאנגען   ב"ה  איז  אלעס  ווען  איבערבויען, 
כשורה. מיר האבן דאן אנגעהויבן דאנקען און  
לויבן דעם אויבערשטן. אפאר מינוט שפעטער,  
רוף איך דעם בעל מלאכה וואס האט געארבעט  

ן איך זאג אים אז איך בין חושד איינע פון די  או
א  גע'גנב'ט.  עס  האט  ער  אז  ארבעטער'ס 
האלבע שעה שפעטער, רופט ער מיר צוריק אז  
ער איז אויפן וועג מיט די גאנצע פעקל צירונג. 
עס לוינט זיך צו געדענקן צו דאנקען גלייך און  
אלס   נפש  עגמת  צו  צוקומען  דארפן  נישט 

דערמאנונג. 

ן ֲאַנְחנּו ַמְסִפיִקים ְלהֹודֹות ְלָךֵאי

ארויס אומגעשעדיגט 

אראפלייגן   אפגעשטעלט  נעכטן  זיך  האב  איך 
איינעם ביי א ביזנעס, וואו טראק'ס שטעלן זיך  
און   ארויסגעפארן  טראק  א  איז  אינמיטן  אפ. 
זיך   האט  עס  קאר.  מיין  אין  אריינגעזעצט 

ן  ארומגעדרייט די קאר און אריינגעקראכט אי 
א בוים. ב"ה, יעדער אין די קאר איז ארויס ממש 
גרויסער   דיר,  דאנק  איך  אומגעשעדיגט. 

האב    איך   באשעפער, פאר'ן אונז אלע אפהיטן 
. נישט די ווערטער דיר באמת צו דאנקען

הֹודּו ַלד' ִכי טֹוב ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו

באקומען די קומענ'דיגע טאג

זייער   די  איך האב געברויכט  פון  וויכטיגע פאפירן 
מיין מארגעדש, וואס אויב האב איך עס  באנק פון 
איך  נאכפאלגן.  שווערע  גאר  האבן  עס  קען  נישט, 
האב געהאט אן אלטן פאפיר, אבער די באנק האט  
ווערן   אנשטאט  נייע.  די  געבן  געוואלט  נישט 
דעם   דאנקען  אנגעהויבן  איך  האב  אנגעצויגן, 

צו   צוגעזאגט  און  ווען  באשעפער  ברבים,  דאנקען 
מיר   איז  טאג,  קומענ'דיגע  די  עס.  באקום  איך 
איינגעפאלן א געדאנק צו רופן אן אנדערע נומבער  
דער   באקומען.  גלייך  עס  האב  איך  ב"ה,  און 
געדענקען   נאר  דארף  מען  אלעס,  קען  באשעפער 

אים צו דאנקען. 

ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך עֹוֵזר ְוסֹוֵמְך ֶאָלא ָאָתה

עס איז אדורך 

איך האב זייער וויכטיג געברויכט דורך מאכן אפאר  
טעסט'ס, כדי צו קענען אנהאלטן מיין ארבעט. איך  
בין געווען אביסל נערוועז. ב"ה, עס איז מיר אריין  
דאנקען   אנגעהויבן  פשוט  האב  איך  און  קאפ  אין 

וואס אלעמאל  פאר  באשעפער,  גרויס'ן  ער    דעם 
און   דארף,  איך  וואס  סיי  מיט  ארויס  מיר  העלפט 
צוגעזאגט צו דאנקען ווען איך מאך עס דורך. ב"ה, 
זיך  האב  איך  ווי  גרינגער  אריבער  איז  עס 

פארגעשטעלט עס וועט גיין. 

ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהָשֵען ִכי ִאם ַעל ָאִבינּו  
ֶשַבָשַמִים 

א גוטע בליק אויף השי״ת גוטע  

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


