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ת   אין על הניסים אויף חנוכה שטייט  מֹוַנ ְש ּו  ע ָקְב ְו
ַהָגדֹול ְמָך  ְלשִׁ ּוְלַהֵּלל  הֹודֹות  ְל ּו  ֵאּל ֲחֻנָכה  ֵמי  זאגט  :  ְי

דער הייליגער תפארת שלמה זי"ע, אז עס שטייט  
יִׁ   אין תהילים ַתֲחויָת ָיבר ָעשִׁ ם ֲאש  ָכל־גֹו ְש יִׁ ּו ְו י־ ֹוא ּו, כִִּֽׁ

ַא ָגד ְועֵֹש ֹול  ה  ְפָלאָת נִׁ תה  חילוק  .  ֹו די  איז  וואס 
ביי   נאר  גוים.  די  און  קינדער  אידישע  די  צווישן 

י־ הֹוד  אידן, ווען מען זאגט הלל זאגט מען כִׁ ַלד'  ּו 
כִׁ ט עֹוָל ֹוב  ְל ֹוי  ַחְסדִּֽ עֹוָל   יל אידן זאגןווי  .ם  ֹו ְל ַחְסדִּֽ  ם 

אמאל   אפילו  גוט  אייביג  איז  באשעפער  דער  אז 
זעהט אויס ווי עס איז שווער. די זעלבע ביי חנוכה  

ַהֵּל  שטייט ּוְל ַהָגדֹו לְלהֹודֹות  ְמָך  אידן   לְלשִׁ די  אז 
נאמען   גרויסע  זיין  צום  באשעפער  דעם  דאנקען 

אז גלייבט  און  ווייסט  מען  ָעֵביד    ָכל ווייל  ְד ַמה 
י ָמָנא ְלָטב ָעֵב  .דַרְח

ן  קע עפער  דער באש  נאר 

 
בין   איך  באשעפער.  גרויס'ן  דעם  דאנקען  וויל  איך 
וואס בדרך  שווערע סיטואציע,  זייער א  אין  געווען 
שנעל  פון  וועג  א  געזעהן  נישט  איך  האב  הטבע 
זיך דערמאנט   ארויסקריכן דערפון. אבער איך האב 
פון אונזער גרויסער באשוואס, וואס קען אלעס און  

באשעפ דעם  דאנקען  אנגעהויבן  האב  פאר  איך  ער 
אלע גוטע זאכן וואס מיר האבן און געבעטן ער זאל  
ישועה   די  שנעל  ווי  גלייבן  צום  נישט  העלפן.  מיר 
האט זיך אנגעהויבן ריקן, שנעלער ווי מען האט זיך  
געקענט פארשטעלן. און נישט נאר דאס, נישט לאנג 
דעראויף, האב איך געזעהן א ישועה אין נאך עפעס  

לאנגע צייט. דער באשעפער   וואס איך ווארט שוין א
  מיר .  טראכטן   קען דאך אלעס טון שנעלער ווי מיר

 . דאנקען צו געדענקען דארפן

 
ן  יִׁ ף ַע ר  ה  ָוה ְכ הֹ ּוַעת ְי  ְתש

 
ן  עטראפ ן ג ו ן א ויר  פארל

 
איך בין ב"ה א מאמע וואס איך זאג נשמת כמעט יעדן  

מאל א טאג   13צו זאגן כאטש  טאג און איך פרוביר  
  דעם   דאנקען  צו  איך  פרוביר  אויך  ווי   מזמור לתודה.

  פאר   טוט  ער   וואס  אלעס  פאר  באשעפער  ן'גרויס
  זייער   א  פארלוירן  קינד  מיין  האט ,  סוכות  נאך .  מיר

  געזוכט   עס  האבן   מיר .  מאנטל  ווינטער  טייערע 
  האט   עס   אבער,  שכנים   די   ביי ,  שוהל  אין ,  איבעראל
גלייך  אויסגעזע איך  האב  פארלוירן.  איז  עס  ווי  הן 

 40אנגעהויבן דאנקען יעדן טאג אויף די ספעציעלע  
דעם   דאנק  איך  וואס  אויף  זאכן  דריי  גרופ,  טאג 
וואך   די  ברבים.  צו דאנקען  צוגעזאגט  און  רבוש"ע, 
שבת, איז מיין קינד געווען ביי א שכן און די מאמע  

ווייסט   דו  קינד,  איר  צו  אן  זיך  א  רופט  דא  איז  עס 
שטיק   א  שוין  בעיסמענט  די  און  מאנטל  ווינטער 
צייט אין איך ווייס נישט וועמענ'ס עס איז. מיין קינד  
וואס מען האט   זיין מאנטל  לויפט אראפ און זעהט 
באשעפער  דער  דערויף.  אויפגעגעבן  כמעט  שוין 
שטייט און ווארט אויף אונזער דאנקען און ער וויל 

 שיקן גוטס. 

 

־אִׁ ֹות ַמֲחָשבַרּב ב ַצ ֹות ְּבל  ֲע ַו הִׁ יש  ד'  יא  ת 
ּום קִּֽ  ָת

 

 די טיר האט זיך געעפנט 
 

 
איך בין איינגעשטאנען ביי איינעם, צוליב א שמחה און  
שפעט ביינאכט בין איך אהיים מיט מיין קינד. איך פרוביר  
צו עפענען די טיר מיט'ן שליסל, אפאר מאל, אבער עס  

פר איך  נישט.  אכסניא,  ארבעט  בעל  דעם  רופן  צו  וביר 
אבער ער הייבט נישט אויף. זאג איך צו מיין קינד, "לאמיר  
וואס די שליסל  דאנקען דעם באשעפער פאר אלעמאל 
ארבעט יא און איך וועל דאנקען ברבים, ווען עס ארבעט." 
נישט.   נאכאלץ  ארבעט  עס  און  נאכאמאל  פרוביר  איך 

געד דאך  האט  "מען  קינד,  מיין  איך  זאגט  האב  אנקט." 
געזאגט צום באשעפער, "ווייז פאר מיין קינד אז ווען מען  
פרובירט   האב  איך  געהאלפן."  מען  ווערט  דאנקט 
כח   יישר  געארבעט.  עס  האט  גלייך  און  נאכאמאל 
באשעפער פאר'ן עפענען דעם טיר און אויך פארן ווייזן  
צום   אנקומען  אייביג  קען  מען  אז  קינד  מיין  פאר 

 רך דאנקען. באשעפער דו

 

 
ים ָערִׁ ה ּפֹוֵתַח ְש ָמ  ְּבָחְכ

 
 

 מען זעהט די הצלחה 
 

 
עס איז צום באוואונדערן ווי דאנקען ברענגט השפעות. 
זאכן און לעצטנס, אפילו עס איז   איך פארקויף ווינטער 

די  ווינ שוואך.  גאנץ  געווען  ביזנעס  איז  סעזאן,  טער 
אנהייבן   צו  אונטערגענומען  זיך  איך  האב  וואך  לעצטע 
דאנקען דעם באשעפער, פאר די הצלחה ביז אהער און  
זינט איך האב   נאך הצלחה.  זעה  איך  ווען  אי"ה דאנקען 
אנגעהויבן דאנקען, זעה איך ממש די הצלחה גיין העכער  

איך דאנק דעם באשעפער. מיר    און העכער יעדעס מאל
האבן דאך אזא גוטע באשעפער, פארוואס זאל מען נישט 

 געדענקען צו דאנקען. 

 

 
ּו  ינ ם ַעל ָאבִׁ י אִׁ ֵען כִׁ ָש הִׁ י ְל ּו ַעל מִׁ נ ן ָל י ֵא

ם יִׁ ַמ ַּבָש  ש 
 

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


