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143 לפ"ק גליון  גפ" תש וירא  פרשת  

ַוּיֹאֶמר ַקח ָנא ֶאת   ,ביי די עקידה שטייט אין פסוק
זאגט רש"י,  . ִּבְנ ֶאת ְיִחיְד ֲאֶׁשר ָאַהְבָּת ֶאת ִיְצָחק

גלייך,   געזאגט  וואלט  באשעפער  דער  ווען  אז 
געווען   מקיים  אויך  אברהם  וואלט  יצחק,  נעם 
וואס דער באשעפער הייסט. נאר וואס דען, דער  

האט   האט  באשעפער  ער  ווייל  אזוי  געזאגט 
פאר   דיבור  יעדע  אויף  שכר  געבן  געוואלט 
שפת   הייליגער  דער  זאגט  דאס  אבינו.  אברהם 
אז   לערנען  צו  אויך  אונז  קומט  דאס  אז  אמת, 
שוועריגקייט   א  אמאל  גיבט  באשעפער  דער 
קענען   אים  זאל  איד  דער  כדי  איד,  א  פאר 
פאר   ער באקומען שכר  וועט  אזוי  און  דאנקען 

זעלבע  דע די  און  ווערן  געהאלפן  אויך  און  ם 
 .צייט

 ביידע זענען געהאלפן געווארן
 

איך   און  ארבעטן  אינמיטן  געהאלטן  האב  איך 
האב עפעס פרובירט צו טון און עס איז נישט  
האב   איך  וואס  חילוק  קיין  נישט  געגאנגען. 
פרובירט, האט נישט געארבעט. איך האב שוין  

געוואלט   מיר  כמעט  זאגט  אינמיטן  אויפגעבן. 
אים.   ביי  נישט  גייט  עפעס  אז  ארבעטער  מיין 
עס   און  באשעפער  דעם  "דאנק  אים,  איך  זאג 
וועט ארבעטן." ער האט טאקע געדאנקט און 
גלייך האט עס געארבעט. איך האב זיך גלייך א 
געכאפט, אז איך האב אויך נאכנישט געדאנקט. 

פ און  דאנקען  אנגעהויבן  האב  רובירט  איך 
וואס איך האב געטוהן   נאכאמאל דאס זעלבע 
דער   געארבעט.  האט  עס  און  פארדעם 
באשעפער ווארט אויף אונז צו דאנקען. ער וויל  

 אונז העלפן. 

 
 ֵאין ָלנּו ֶמֶל עֹוֵזר ְוסֹוֵמ ֶאָּלא ָאָּתה

 
 דאס געלט איז אריינגעקומען

 
וויל דאנקען דעם גרויס'ן באשעפער פאר   איך 
אויף   זאכן  פארקויף  איך  חסדים.  זיינע 
מיין   פארמאכט  האבן  זיי  און  וואלמארט 
סכום  גרויסע  א  אפגעהאלטן  און  אקאונט 
זיי   האבן  אנגערופן,  זיי  האב  איך  ווען  געלט. 
פאר   אפגעהאלטן  זיין  וועט  עס  אז  געזאגט 

זייער    6בערך   אבער  האב  איך  חדשים. 
גלייך   האב  איך  געלט.  דאס  געדארפט 

און  אנגעהוי  באשעפער  דעם  דאנקען  בן 
צוגעזאגט צו דאנקען ווען איך ווער אי"ה שנעל  
בעטן,   אן  שפעטער,  וואך  א  יעצט  געהאלפן. 

גרויסע חלק פון דאס    האבן זיי אריינגעשיקט א
דעם  דאנקען  דא  איך  וויל  געלט. 

  אן   נעמט  מען  ווען,  געדענק    באשעפער.
  דאנקט   מען  און  אמונה  מיט  שוועריגקייטן

 ווייל ,  הטבע  לדרך  חוץ  זאכן  געשעהן,  דערויף
 . טון אלעס קען  באשעפער גרויסער דער

 
ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִּפיִקים ְלהֹודֹות ְל 

 גלייך באקומען דאס געלט 
 

איך האב די חודש געמאכט מיינע חשבונות פון מיין  
בילס, וואס איך דארף באצאלן און איך האב געזען 

א   נאך  קענען באצאלן  אז עס פעלט מיר  צו  סכום 
אנגעהויבן   האב  איך  צייט.  אין  בילס  מיינע  אלע 
טראכטן פון וואו איך קען נעמען דאס געלט, אבער  
פלאן.   א  מיט  אויפקומען  געקענט  נישט  האב  איך 
געדאנקט   נאר  פארלוירן,  נישט  ב"ה,  זיך  האב  איך 
איך האב   וואס  אלע חדשים  אויף  דעם באשעפער 

האלבע שעה שפעטער,    דאס גאנצע געלט. ממש א
מיר   קומט  ער  אז  מעסעדש,  א  חבר  א  מיר  שיקט 
זיך   האט  ער  און  צוריק  חדשים  אפאר  פון  געלט 
יעצט ממש דערמאנט דערפון און ער האט מיר עס  
אין   אריין  קוק  איך  אין באנק.  גלייך  אריינגעשיקט 
מיין באנק און די סכום וואס ער האט געשיקט איז 

געדארפ  האב  איך  וואס  אלעס ממש  קענען  צו  ט 
באצאלן. איך האב שוין לאנג געהאט פארגעסן אז  
ער קומט מיר געלט, אבער ווען איך האב געדאנקט  
אויבערשטער   דער  אים  האט  באשעפער  דעם 

 דערמאנט צו שיקן דאס געלט.

 
ַהּטֹוב, ִּכי א ָכלּו ַרֲחֶמי, ַהְּמַרֵחם, ִּכי א  

 ַתּמּו ֲחָסֶדיך 
 

 נאר פאר מיין טובה
 

איך פארקויף אויף עמעזאן און פאריגע וואך האבן  
זיי פארמאכט מיין מעגליכקייט צו פארקויפן אויף  
אפאר קאטעגאריעס, וואס איז א גרויסע חלק פון  
מיין ביזנעס. איך האב נישט געוואוסט וואס צו טון. 
אנגעהויבן   איך  האב  אנגעצויגן,  ווערן  אנשטאט 

ווייל עס איז זיכער פאר    דאנקען דעם באשעפער, 
זיי   האב  איך  וואס  וואך  א  נאך  ב"ה,  טובה.  מיין 
צוריק   אלעס  זיי  האבן  מעסעדש,  א  געשיקט 
נאכדעם   האב  איך  וואס  אבער  אויפגעמאכט. 
מיר   זיי  האבן  בטעות  אז  איז,  באמערקט 
אויפגעמאכט אויף א קעטעגאריע וואס איך ווארט  
שוין צוויי יאר צו קענען פארקויפן אויף דעם. יעצט  

געזעהןה טאקע  שוין  איך  דער ,  אב  וואס  אז 
טובה.  מיין  פאר  נאר  איז  טוט   באשעפער 

 

 ָּכל ַמה ְּדָעֵביד ַרְחָמָנא ְלָטב ָעֵביד. 
 

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  
. מאכן גרויס זיין נאמען, וועט איר געהאלפן ווערן און דורכדעם וואס אידן דאנקען דעם אויבערשטן ברבים און   

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 143 גליון  ק" לפ גפ"תש  וירא פרשת   

Brooklyn:  

Monsey: 

Monroe: 

Lakewood: 

Miami FL: 

5:53 

5:52 

5:52 

5:55 

6:46 

 

4:26 

4:25 

4:25 

4:25 

5:18 

 

Toronto: 

Montreal: 

Manchester: 

London: 

Jerusalem: 

4:13 

4:44 

4:03 

4:01 

4:07 

5:40 

6:11 

5:10 

5:28 

5:59 

           הדלק"נ  מוצש"ק
                     

          הדלק"נ
                   

ם
ני
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   מוצש"ק

 

 א גוט ווארט אויף די וואך 



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