מוצש"ק

הדלק"נ

5:53

4:25

מוצש"ק

הדלק"נ

5:41

4:13

Brooklyn:

5:23

3:55

Montreal:

5:40

4:12

Monsey:

4:48

3:34

Manchester:

5:40

4:12

Monroe:

5:04

3:36

London:

5:44

4:13

Lakewood:

5:53

4:00

Jerusalem:

6:43

5:15

Miami FL:

זמנים

Toronto:
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גלייך אפגעשטעלט

אדורך אן קיין פראבלעמען

איך האב געהאט אן עקסידענט .אן אנדערע
קאר האט אריינגעקראכט אין מיין קאר .מיין
קאר האט זיך אנגעהויבן דרייען און איך האב
שוין געטראכט דאס ערגסטע .ב"ה ,דער
באשעפער האט געהאלפן אז איך האב זיך
גלייך דערמאנט אז איך דארף דאנקען .איך
האב אנגעהויבן דאנקען דעם באשעפער און
ב"ה ,גלייך האט זיך די קאר אפגעשטעלט און
איך בין ארויס אן קיין שאדן אויף מיר ,נאר די
קאר .אבער די גרעסטע נס איז אז ווען איך בין
ארויס ,האב איך געזעהן אז די קאר האט זיך
אפגעשטעלט ממש אן אינטש אוועק פון אן
עלעקטריק שטאנג .איך וויל אפילו נישט
טראכטן וואס עס וואלט ח"ו געקענט געשעהן.

איך האלט אינמיטן בויען א בילדינג און איך האב
עפעס געטון וואס איז נישט אינגאנצן
אויסגעהאלטן .איך האב געדארפט האבן אן
אינספעקשן די קומענ'דיגע טאג און איך האב נישט
געוואוסט אויב עס וועט אדורך גיין .איך האב גלייך
געדאנקט דעם באשעפער און צוגעזאגט צו
דאנקען ברבים ,אויב עס וועט אדורך גיין בשלום.
היינט צופרי ,ווען איך האב געענדיגט דאווענען,
האב איך נאכאמאל געדאנקט דעם באשעפער.
וואס זאל איך זאגן ,די אינספעקשן איז אדורך
אינגאנצן ,אן קיין פראבלעמען .איך דאנק דיר
גרויסער באשעפער אונזער טאטע אין הימל.

ַה ְשׁ ֵלַ על־ד' יְ ָה ְב
וּבוֹאֵֽ מ ַע ָתּה וְ ַעד־
אתֶ 
ר־צ ְ
ד' יִ ְשׁ ָמ ֵ
עוֹלם
ָֽ
איך האב עס געטראפן
איך האב נעכטן פארלוירן א גרויסע סכום
געלט .איך האב עס געזוכט ,אבער איך האב עס
נישט געטראפן .איך האב עס ב"ה מקבל געווען
באהבה און אנגעהויבן דאנקען דעם
באשעפער ,ווייל עס איז זיכער פאר מיין טובה
און אויב עס איז מיר באשערט וועל איך עס
זיכער טרעפן .די קומענ'דיגע טאג ,רופט מיר
מיין קינד ,אז ער האט געטראפן די געלט אין
זיין קאר .דער באשעפער האט נאר געוואלט
איך זאל אים דאנקען.

א גוט ווארט אויף די וואך

אלעס איז דאך פון אים

אין פסוק פרשת ויגש שטייט ,וַ יִּ גַּ שׁ
הוּדה .זאגט דער הייליגער שפת
ֵא ָליו יְ ָ
אמת זי"ע אז די נאמען יהודה איז פון
די לשון הודאה -דאנקען .צוליב דעם
הייסן די אידן ,יהודים ,ווייל זיי
דאנקען דעם באשעפער אויף יעדע
זאך .דאס זאגט די פסוק אז וַ יִּ גַּ שׁ ֵא ָליו
אויב א איד וויל בעטן פון באשעפער
הוּדה זאל ער דאנקען דעם
עפעס ,יְ ָ
באשעפער וועט ער געהאלפן ווערן.

איך בין אין ריעל עסטעיט און איך פרוביר שוין א
לאנגע צייט צו דורך פירן דיעלס ,אבער וואס איך
האב געטון איז אדורך געפאלן .לעצטנ'ס ,האט מיר
א חבר געזאגט" ,הייב אן דאנקען דעם באשעפער,
וועסטו אנהייבן זעהן ווי ער פירט דיר אין די
ריכטיגע וועג ".נישט צום גלייבן ,זינט איך האב
אנגעהויבן דאנקען ,האט זיך אלעס געטוישט .איך
זעה ממש דעם יד השם ,ווי ער פירט אלעס ממש
נאר פאר מיין טובה .ווי איז געווען מיין שכל ביז
יעצט צו דאנקען דעם באשעפער פאר אלע גוטס,
וואס ער האט ביז יעצט געטון פאר מיר.

רוּאים
וּמנְ ִהיג ְלכָ ל ַה ְבּ ִ
בּורא ַ
כִּ י הוּא ֵ

ַה ְר ֵאנוּ ד' ַח ְס ֶדּ וְ יֶ ְשׁ ֲעִ תּ ֶתּן ָלנו

לזכות להצלחה
אברהם יהודה בן חנה חי

לזכות לרפו"ש
נתנאל שי בן דבורה

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.

