מוצש"ק

הדלק"נ

9:54

8:27

מוצש"ק

הדלק"נ

9:24

7:57

Brooklyn:

9:36

8:09

Montreal:

9:26

7:59

Monsey:

10:09

8:53

Manchester:

9:27

8:00

Monroe:

10:02

8:36

London:

9:24

7:54

Lakewood:

8:54

7:02

Jerusalem:

9:20

7:52

Miami FL:

זמנים

Toronto:
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אנגעקומען צום גאז סטאנציע

די ישועה איז אנגעקומען

איך בין געפארן אויף א פארשטופטע פלאץ און
עס האט געוויזן אז איך לויף אויס פון גאז .נאך
אביסל פארן ,האב איך געזעהן א טאוול ,אז עס
איז דא א גאז סטאנציע און בערך  4מייל .איך
האב אנגעהויבן דאנקען דעם באשעפער,
שטארקנ'דיג מיין אמונה ,אז נישט קיין חילוק
ווי אזוי עס וועט זיך אויסלאזן ,איז דאס זיכער
פאר מיין טובה און צוגעזאגט צו דאנקען
ברבים .איך דאנק דיר ,באשעפער אז איך בין
אנגעקומען צום גאז סטאנציע בשלום .איך קען
זאגן אז איך בין נאך קיינמאל נישט געפארן
אזוי לאנג ,מיט דעם לעמפל אנגעצינדן אז איך
האב שוין ווייניג גאז .עס איז זיכער אין דער
זכות פון דאנקען דעם גרויס'ן באשעפער.

איך וויל דאנקען דעם גרויס'ן באשעפער .איך האב
געווארט אויף א ישועה און איך האב זיך
אונטערגענומען צו צינדן  40טאג א ליכט לעילוי
נשמת רבי מנחם מענדל ב"ר יוסף מרימענאוו זי"ע.
ב"ה ,דעם '40סטען טאג בין איך געהאלפן געווארן.
וויל איך דאנקען דעם אויבערשטן פאר'ן געבן די
סגולות פון דאנקען און פון צינדן א ליכט פאר א
צדיק און געהאלפן ווערן.

ְל ִפיכָ ֲ אנַ ְחנוּ ַחיָּ ִבים ְלהוֹדוֹת ְל

די קאר האט זיך אנגעצינדן
כִּ י ַמ ְל ָאכָ יו יְ ַצוֶּ ה ָלִ ל ְשׁ ָמ ְרְ בּכָ ל
ְד ָרכֶ י

א גוט ווארט אויף די וואך

די אויגן זענען אויסגעהיילט
מיין בעיבי פון צוויי חדשים אלט איז
אויפגעשטאנען מיט א געשוואלענעם אויג.
איך האב גלייך געדאנקט דעם באשעפער און
צוגעזאגט צו דאנקען ברבים ,אויב עס היילט
זיך אינגאנצן אויס ,שנעל .אפאר מינוט דערויף
האב איך גלייך געזען ווי עס ווערט בעסער.
ב"ה ,צוויי שעה שפעטער ,האט זיך שוין
גארנישט דערקענט ,אפילו .איך דאנק דיר,
הייליגער באשעפער ,פאר'ן הערן אונזערע
תפילות פון דאנקען.

פוּא ְת
רוֹפא נֶ ֱא ָמן ָא ָתּה ְוּר ָ
כִּ י קל ֵ
ֱא ֶמת

לזכות לרפו"ש
הילד מאיר יעקב בן
גיטל לאה

עס שטייט אין פרשת שלח ביי די מרגלים ,וַ ִתּ ָשּׂא
ת־קוֹלם וַ יִּ ְבכּוּ ָה ָעם ַבּ ַלּיְ ָלה
ָ
ל־ה ֵע ָדה ַֽויִּ ְתּנוּ ֶא
ׇכּ ָ
ַה ֽהוּא .שטייט אין גמרא מסכת תענית ,זאגט רבה
נאך פון רבי יוחנן ,אז יענע טאג איז געווען
תשעה באב .האט דער באשעפער געזאגט צו די
אידן ,איר האט געוויינט א בכי' של חנם ,פאר
גארנישט ,וועל איך אייך געבן צו וויינען פאר
אלע דורות פאר'ן חורבן בית המקדש .זאגט דער
הייליגער אמרי אמת ,זיכער און זיכער אז אויב
א איד פריידט זיך בחינם ,אפילו עס קוקט אויס
פאר אים אז עס איז נישט דא אויף וואס זיך צו
פרייען און ער דאנקט און לויבט דעם
באשעפער ,וועט דער אויבערשטער געבן א
שמחה לדורות ,אויף וואס זיך צו פרייען.

מיר זענען געווען אויפ'ן וועג צום עירפארט און די
קאר האט אויפגעהערט ארבעטן .מיר האבן
פרובירט אלעס וואס מען האט נאר געקענט ,אפילו
צוויי גוים האבן זיך אפגעשטעלט און פרובירט אונז
צו העלפן ,אבער עס האט זיך נישט אנגעצינדן .זיי
האבן געזאגט עס איז זיכער אן ערנסטער
פראבלעם .איך האב אנגעהויבן זאגן די תפילות
תודה און דאנקען דעם באשעפער ,גלייבנ'דיג אז
דער באשעפער פירט אלעס נאר לטובה .גלייך
דערויף ,האט זיך די קאר אנגעצינדן און ווייטער
געפארן .איך דאנק דיר ,באשעפער ברבים ,פאר
דיינע נסים און איך בעט אויך אויף ווייטער.

ן־לנוּ
ַה ְר ֵאנוּ ד' ַח ְס ֶדּ וְ יֶ ְשׁ ֲעִ תּ ֶתּ ָֽ

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 :
פרשת עקב תשפ"א לפ"ק גליון 80

מיר געבן רשות צו פארשפרייטען אין פרינטען דעם גליון כדי וואס מער אידן זאלן דאנקען דעם אויבערשטען.

