מוצש"ק

הדלק"נ

9:25

7:56

מוצש"ק

הדלק"נ

8:57

7:28

Brooklyn:

9:05

7:36

Montreal:

8:59

7:23

Monsey:

9:23

8:09

Manchester:

8:59

7:30

Monroe:

9:25

7:55

London:

8:57

7:25

Lakewood:

8:32

6:38

Jerusalem:

9:01

7:33

Miami FL:

זמנים

Toronto:
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דעם באשעפער און געבעטן ער זאל מיר פירן
אויפ'ן ריכטיגן וועג .א טאג דערויף ,טרעף איך א
חבר און ער זאגט מיר אז ער איז ממש יעצט געווען
ביי איינעם און ער טראכט אז יענער וועט מיר
קענען העלפן .ב"ה ,איך האלט יעצט  4וואכן
שפעטער און די זאך איז ב"ה אראפ און עס איז
בכלל נישט געווען קיין ערנסטע פראבלעם .איך
דאנק דיר באשעפער פארן ווייזן דיינע חסדים.

אפגעקומען נאר מיט געלט
ווען עס זעהט אויס שווער און מען דאנקט,
ווייזט דער באשעפער וואונדער .א פאליציאנט
האט מיר אפגעשטעלט ,ווייל איך בין געפארן
צו שנעל .איך האב גלייך געדאנקט דעם
באשעפער .ווען דער פאליציאנט איז
צוגעקומען ,האב איך אים באדאנק פאר'ן מיר
אפשטעלן ,ווייל עס איז פאר מיין זיכערהייט.
ער האט גענומען מיין לייסענס און
רעגיסטראציע און איך האב געווארט פאר 20
מינוט .דערנאך ,קומט ער צוריק און ער זאגט
מיר " ,איך וועל דיר נישט געבן קיין טיקעט
פאר'ן פארן שנעל ,אבער איך וועל דיר געבן א
טיקעט פאר די זאך וואס הענגט אויף דיין
שפיגל ".אויף מיין שפיגל הענגט א קליינע "איך
דאנק דיך באשעפער" טאוול .דאס גאנצע
געלט וואס איך ברויך באצאלן איז  $65און
גארנישט קיין פוינטס אויף מיין לייסענס .ווער
ווייסט וואס איך האב זיך איינגעשפארט דורך
דאנקען דעם באשעפער.

כִּ י ַמ ְל ָאכָ יו יְ ַצוֶּ ה ָלִ ל ְשׁ ָמ ְרְ בּכָ ל
ְד ָרכֶ י:

אפגעקומען מיט שרעק
איך האב געהאט א געוואוקס אויף מיין גוף,
וואס האט מיר זייער באזארגט .איך האב אבער
נישט אויפגעהערט דאנקען דעם באשעפער.
איך בין געגאנגען צו צוויי דאקטוירים ,אבער
ביידע האבן מיר געזאגט אז עס איז צו א
קאמפליצירטע זאך צו טון און איך וועל דארפן
גיין אין שפיטאל .איך האב זייער נישט
געוואלט גיין אין שפיטאל ,האב איך געדאנקט

לזכות לרפו"ש
הילד מאיר יעקב בן
גיטל לאה

ְל ִפיכָ ֲ אנַ ְחנוּ ַחיָּ ִבים ְלהוֹדוֹת ְל

וואונדער איבער וואונדער ,עס
ארבעט

א גוט ווארט אויף די וואך

דער הייליגער תפארת שלמה זי"ע שרייבט:
עס שטייט אין תהילים ִפּ ְתחוּ ִלי ַשׁ ֲע ֵרי ֶצ ֶדק
אוֹדה קה .זאגט ער ,אז כדי צו
ָאבֹא ָבם ֶ
עפענען די טויערן פון הימל ,דארף א איד
קודם דאנקען דעם באשעפער און דערנאך
קען מען בעטן .דעריבער ,שטייט צום
ערשט אודה קה און דערנאך קען א מענטש
זאגן אנא ד' הושיעה נא .דאס זעלבע שטייט
אין גמרא מסכת ר"ה ,לעולם יסדר אדם
שבחו של השי"ת ואח"כ יתפלל .צוליב דעם,
האבן די אנשי כנה"ג מסדר געווען פסוקי
דזמרה ,וואס באשטייט פון דאנקען דעם
באשעפער און דערנאך קען א איד בעטן
פאר זיינע צרכים.

מיין מאן ארבעט פונדערהיים און היינט צופרי האט
די אינטערנעט נישט געארבעט .מיין מאן האט עס
זייער וויכטיג געברויכט פאר די ארבעט .אויך מיין
זוהן ,דארף עס האבן פאר טעסט'ס .מיר האבן
פרובירט אלע וועגן וואס מיר קענען עס צו מאכן
ארבעטן ,אבער עס האט נישט געארבעט .איך האב
אנגערופן די קאמפאני און זיי האבן געזאגט אז זיי
זעען די פראבלעם און זיי וועלן דארפן אראפשיקן
איינעם .איך בין שוין א מעמבער פון די דאנקען
גרופ פאר א שטיק צייט און איך זעה יעדן טאג די
געוואלדיגע זאכן וואס מענטשן פארציילן .מיין
זוהן האט אבער נאכנישט אזוי שטארק געגלייבט
אין די כח פון דאנקען .ער האט אבער געזעהן אז
גארנישט ארבעט נישט ,האט ער זיך אנגערופן צו
מיין מאן" ,לאמיר צוזאמען דאנקען דעם
באשעפער פאר אלעמאל וואס עס האט יא
געארבעט אן קיין פראבלעמען ".ווי נאר זיי האבן
געענדיגט דאנקען ,האבן זיי נאכאמאל פרובירט און
עס האט גלייך אנגעהויבן צו ארבעטן .איך וויל
דאנקען דעם באשעפער ,פאר דעם אליין ,אז זיי
האבן דורך דעם איינגעזעהן אז דאנקען דעם
באשעפער העלפט אויף יעדן טריט און שריט.

סוֹמֶ א ָלּא ָא ָתּה
ֵאין ָלנוּ ֶמ ֶל עוֹזֵ ר וְ ֵ
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.

