מוצש"ק

הדלק"נ

8:43

7:14

מוצש"ק

הדלק"נ

8:21

6:52

Brooklyn:

8:20

6:50

Montreal:

8:22

6:53

Monroe:

6:05

7:12

Manchester:

8:21

6:52

Monsey:

7:26

5:57

London:

8:22

6:50

Lakewood:

7:08

5:14

Jerusalem:

8:45

7:16

Miami FL:

זמנים

Toronto:
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אלעס האט זיך געשטעלט אין פלאץ
ממש וואס איך האב געזוכט
פרייטאג ,בין איך געגאנגען מיט מיינע קינדער צום
דענטיסט .ווען מיר האבן געענדיגט ,איז שוין
געווען גאנץ שפעט .די וועג דארף נעמען א האלבע
שעה און אינמיטן וועג איז געווארן א שווערע
טרעפיק .ווי אויך ,האב איך נאך געדארפט טרעפן
פארקינג ביי מיין הויז ,וואס איז נישט גרינג .איך
האב אנגעהויבן דאנקען דעם באשעפער און
צוגעזאגט צו דאנקען ברבים אויב די טרעפיק
ווערט בעסער און איך וועל אי"ה טרעפן שנעל א
פארקינג .ב"ה ,נישט לאנג דערויף ,האט זיך די
טרעפיק אנגעהויבן רוקן און ב"ה איך האב גלייך
געטראפן א פארקינג נאנט צו מיין הויז .ב"ה ,איך בין
אנגעקומען צום זמן מיט אלעס וואס איך האב
געברויכט .ווען מען דאנקט ,ווייזט דער באשעפער
ווי ער פירט אלעס אויסגערעכענט און פונקטליך.

איך האב געזוכט א נייע ארבעט פאר איבער
צוויי חדשים און נישט געטראפן .איך האב
געדאנקט דעם באשעפער און געבעטן אז איך
זאל געהאלפן ווערן .ב"ה ,די וואך ,האב איך
געטראפן אן ארבעט וואס איז ממש געאייגנט
פאר מיר .די שעות ,די געלט און די
מיטארבעטערס ,וועלכע איך האב געהאפט צו
טרעפן .איך וויל דאנקען דעם באשעפער אז
נישט נאר איך האב פרנסה ,נאר אויך מיט אלע
באקוועמליכקייטן וואס איך האב געטראכט.

וּמ ִטיב
וּמ ַפ ְרנֵ ס ַלכּל ֵ
כִּ י הוּא קל זָ ן ְ
ַלכּל
וּמנְ ִהיג
בּורא ַ
בּורא יִ ְת ָבּ ַרְ שׁמו הוּא ֵ
ֶשׁ ַה ֵ
רוּאים
ְלכָ ל ַה ְבּ ִ

א גוט ווארט אויף די וואך

עס איז אנגעקומען
איך האב צוריקגעשיקט א טייערע זאך און מיין
זון האט עס בטעות אריינגעלייגט אין די
קעסטל פון אן אנדערע קאמפאני .איך האב
נישט געוואוסט אויב עס וועט אנקומען צום
ריכטיגן אדרעס ,אז איך זאל צוריק באקומען
מיין געלט .איך האב אבער גלייך געדאנקט
דעם באשעפער ,ווייל ער פירט אלעס און איך
גלייב אז ער טוט וואס עס איז דאס בעסטע
פאר אונז .ב"ה ,עס איז אנגעקומען צו די גוטע
פלאץ .איך ווייס נישט וויאזוי ,אבער דער
באשעפער האט זיך זיינע וועגן ,איבערהויפט
ווען מען דאנקט.

ֵאין ָלנוּ ַעל ִמי ְל ִה ָשּׁ ֵען כִּ י ִאם ַעל
ָא ִבינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם

לזכות לזוויג
יוסף בן אלטא פערל

דער הייליגער של"ה הקדוש ,אין זיין ספר
שני לוחות הברית ,זאגט אויפן פסוק יוֹדוּ ַלד
אוֹתיו ִל ְבנֵ י ָא ָֽדם .די פסוק הייבט
ַח ְסדּוֹ וְ נִ ְפ ְל ָ
זיך אן מיט ַח ְסדּוֹ א לשון יחיד און ענדיגט זיך
אוֹתיו ,וואס איז א לשון רבים .זאגט
מיט וְ נִ ְפ ְל ָ
דער של"ה הקדוש ,אז ווען א מענטש
דאנקט דעם גרויסן באשעפער אויף די
אוֹתיו
חסדים וואס ער באקומט ,דאן וְ נִ ְפ ְל ָ
ִל ְבנֵ י ָא ָֽדם ,קומט חסדים און ישועות אויף
אנדערע אויך .געדענק ,ווען דו דאנקסט
דעם באשעפער ,נישט נאר דו ווערסט
געהאלפן ,נאר דו העלפסט אנדערע אידן
אויך.

די ווייטאג איז אינגאנצן אוועק
איך האב זיך אויפגעוועקט מיט געפערליכע
ווייטאג נעכטן ביינאכט און איך האב נישט
געוואוסט וואס צו טוהן .איך בין ארויס פון בעט און
געזאגט די תפילות תודה .נאך אפאר מינוט ,איז די
ווייטאג ב"ה אוועק און איך האב געקענט צוריק
איינשלאפן .יישר כח באשעפער פארן ווייזן די
גרויסקייט פון דיר דאנקען.

רוֹפא נֶ ֱא ָמן וְ ַר ֲח ָמן ָא ָתּה
כִּ י קל ֶמּ ֶלך ֵ

מער פון  30,000אידן פארציילן
וואונדערליכע ישועות
און השגחה פרטיות
דורך דאנקען דעם אויבערשטן! א גוטע בליק אויף השי״ת
גוטע וועלט.
צו ארויפגיין אויף די גרופס
רופט\טעקסט347-941-4070 :

איר קענט האבן דער זכות פון פארשפרייטן דעם גליון
און דורכדעם וואס אידן דאנקען דעם אויבערשטן ברבים און מאכן גרויס זיין נאמען ,וועט איר געהאלפן ווערן.

צו מנדב זיין לע"נ אדער לזכות לרפואה רופט347-941-4070 :
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מיר געבן רשות צו פארשפרייטען אין פרינטען דעם גליון כדי וואס מער אידן זאלן דאנקען דעם אויבערשטען.

