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ֹּ֙  : די וואך פרשת ויצא זאגט די פסוק ַעם ַפֹּ֙ ַה ֶמרֹּ֙  ֹּ֙א ַות 

ה ָקְרָאָ֥ ֵּ֛ן  ַעל־כ   ' ד ֶאת־ ה  אֹוֶדֶ֣ה  ְיהּוָדָ֑ מ֖ו   דער  . ְש
פונעם   נאך  זאגט  זי"ע  צדיק  אוסטראווער  הייליגער 
ווערט   איד  יעדער  אז  זי"ע,  הרי"מ  חידושי  הייליגן 

הוד גערופן האט   י י לאה  ווייל  יהודה.  צוליב  נאר 
געדאנקט דעם באשעפער אז זי האט געהאט איין קינד  
דאס   חשבון.  לויט'ן  האבן  געדארפט  האט  זי  ווי  מער 
צו  דא  בעצם  איז  איד  א  אז  לערנען  צו  אונז  קומט 
דאנקען. ער דארף דאנקען דעם באשעפער אויף אלעס  

גוט,   אויס  זעהט  וואס  אויף  סיי  לעבן.  זיין  אויך  אין  ווי 
אויף וואס זעהט אויס שלעכט ח"וו, אין זיינע אויגן, ווייל  
ער גלייבט אז דער באשעפער גיבט אים נאר גוטס מיט  
זיך   קומט  עס  ווי  מער  אסאך  און  רחמנות  גרויס  זיין 

 .פאר'ן מענטש

ה ר חו ען די ס גענומ  אנ
 

האב   איך  און  סעזאן  די  יעצט  קומט  עס 
פרובירט אריינשיקן סחורה צו עמעזאן, אבער  
איך האב געהאט פיל שוועריגקייטן. אנשטאט 
דאנקען   אנגעהויבן  איך  האב  נערוועז,  ווערן 
ביז   הצלחה  די  פאר  באשעפער,  גרויס'ן  דעם 
ווען   ברבים,  דאנקען  צו  צוגעזאגט  און  אהער 

ה ב"ה,  אויס.  זיך  ארבעט  זיי  עס  האבן  יינט 
און    8אנגענומען   סחורה  מיט  טראק'ס 

מיט'ן   הצלחה  שיינע  א  זיין  וועט  בעזהשי"ת 
וואספארא   זעהן  ממש  קען  מען  סעזאן. 
השפעות דאנקען ברענגט אויף יעדן טריט און  

 .שריט

 
י  דִׂ ָמ עִׂ יָת  ָעשִׂ ר  ֶש ַהֶחֶסד ֲא ל  ָכ ל  ַע

י מִׂ עִׂ ֲעשֹות  יד ַל ָעתִׂ ה  ָת ר ַא  ַוֲאֶש
 

ע ט רא ר גע ע פיי ן א  ועט פו  ו

 
 
יעדע  אונז  היט  באשעפער  גרויסער  דער 
מען   האט  שטוב  אין  מיר  ביי  סעקונדע. 

 עס   האט שאלטער  די  איינגעשטעקט א סטים.
  אנגעהויבן   און  פארנעמען  געקענט  נישט

  אבער ,  ארויסגעפאלן  איז  דראט  דער.  ברענען
  אנגעצינדן   נישט  און   הענגען   געבליבן  איז   עס

אס וואלט געקענט ח"ו מאכן  וו,  חפצים  אנדערע
וואס   קינד  מיין  ב"ה,  פייער.  גרעסערע  א 
נאכנישט   איז  דארט,  געווענליך  שלאפט 
פייער.  דעם  באמערקט  גלייך  און  געשלאפן 
ב"ה, מען האט עס גלייך געקענט פארלעשן און  
כח  ישר  הויז.  גאנצע  דאס  געראטעוועט 
באשעפער אז מיר זענען אפגעקומען מיט גאר  

 דן.קליינע שא
 

ה  טוב הוא  ובו פי' ש ה ט ר מ ז אמ וע"
ה  יל כ ל ש ע חז"ל  כמו שא ראל  ליש

על  עצים ואבנים ולא  על  חמתו 
"ו  ל ח רא  יש

געלט  אס   פארשאפט ד
 
 

מיין קינד האט געברויכט שליסן דאס קויפן א הויז  
געפעלט   נאך  אים  האט  עס  טויזענט   25און 

דאללער. ער האט נישט געוואוסט פון וואו ער וועט 
האבן אן  עס  הייב  "דו  געזאגט,  אים  איך  האב   .

שיקן   שוין  דיר  וועט  דאנקען דעם באשעפער. ער 
נאך   און  אנגעהויבן דאנקען  דאס געלט." ער האט 
אין   העכערונג  א  באקומען  ער  האט  טאג,  אפאר 
געהאלט, וואס דאס וועט אים אסאך ארויסהעלפן.  
ער האט זיך אויך איינגעגעבן פאר אן הלוואה און זיי  

אים געגעבן אפילו מער ווי ער האט געבעטן. האבן  
וויל   באשעפער  דער  אז  גלייבן  פשוט  דארף  מען 
פאר   דאנקען  צו  געדענקען  נאר  דארף  מען  געבן. 

 אלע גוטס וואס ער גיבט אונז יעדן טאג. 

 
 

ֹון ָרצ ל ַחי  ָכ ַע ְל י ת ָיֶדָך ּוַמְשבִׂ ַח ֶא  פֹות 
 

 

געלט  ע  צ גאנ  דאס 

 
 

פון געלט  שטאט פאר חדר    איך האב באקומען  די 
זיי   ווייל  געלט,  האבן אראפגענומען  זיי  סקול.  און 
האבן געבעטן עפעס פאפירן און איך האב עס נישט  
דעם  געדאנקט  איך  האב  צייט.  אין  געשיקט 
באשעפער פאר אלעם ביז אהער און צוגעזאגט צו  
האב   איך  אויס.  זיך  גראדט  עס  ווען  דאנקען, 

או  געבעטן  און  פרובירט  קענען  נאכאמאל  זיי  יב 
מסכים   האבן  זיי  ב"ה,  גאנצע.  דאס  צוריקלייגן 
דיינע   פאר  באשעפער  גרויסער  כח  יישר  געווען. 

 חסדים. 

 
 

ָזבּונּו  ֲע . ְוֹלא  ַרֲחֶמיָך רּונּו  ָז ֲע ה  ָנ ה  ַעד 
ָך   ֲחָסֶדי

 

א גוטע בליק אויף השי״ת גוטע  

.וועלט

ע אבן ד ט ה נ ן  ראיר קע גליו ם  ע טן ד ריי שפ ון פאר ות פ זכ  
וערן  פן ו עהאל ר ג ט אי ע אמען, וו נ ן  י זי ס  גרוי מאכן  ם און  ברבי טן  ש ם אויבער ע נקען ד דא אס אידן  ו ם ו ע . און דורכד  

ו דב צ ן מנ יי דער נ"לע  ז ה לזכות א וא 40רופט:  לרפ 70-941-347  
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 א גוט ווארט אויף די וואך 



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


