מוצש"ק

הדלק"נ

6:37

5:08

מוצש"ק

הדלק"נ

6:22

4:54

Brooklyn:

6:09

4:40

Montreal:

6:22

4:53

Monsey:

5:39

4:28

Manchester:

6:22

4:53

Monroe:

5:57

4:27

London:

6:25

4:53

Lakewood:

6:28

4:34

Jerusalem:

7:15

5:46

Miami FL:

זמנים

Toronto:
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גענוצט דאס איינציגסטע זאך וואס
ארבעט

באקומען א קאר
איך זיך שוין די לעצטע פאר חדשים א נייע קאר און
די פרייזן זענען זייער הויעך .פאריגע וואך ,האב איך
אנגעהויבן דאנקען דעם באשעפער אז איך האב
געהאט א קאר ביז יעצט און צוגעזאגט צו דאנקען
ברבים ,ווען איך וועל האבן א נייע קאר .אפאר טאג
שפעטער ,רופט מיר די קאמפאני ,אז זיי האבן א
קאר פאר מיר ,פאר א גוטע פרייז .נישט נאר דאס,
נאר זיי האבן פארקויפט מיין יעצטיגע קאר און איך
האב נאך געמאכט געלט דערפון .ס'איז ממש א
שאד צו זיין באזארגט .דאנק דעם באשעפער
אנשטאט.

היינט ,אינמיטן טאג ,האט מיין טעלעפאן
אויפגעהערט ארבעטן .וואס איך האב פרובירט
האט נישט געארבעט .איך האב געהאט
וויכטיגע דאקומענטן און אינפארמאציע אויף
דעם טעלעפאן ,וואס איך האב זייער וויכטיג
געדארפט .ב"ה ,דער באשעפער האט מיר
אריינגעגעבן שכל און איך האב אנגעהויבן
דאנקען דעם באשעפער און צוגעזאגט צו
דאנקען אויב עס הייבט אן צוריק ארבעטן.
ממש גלייך דערויף ,האט זיך עס צוריק
אנגעצינדן און עס ארבעט פיין.

ַה ְשׁ ֵלַ על־ד' יְ ָה ְב

סוֹמֶ א ָלּא ָא ָתּה
ֵאין ָלנוּ ֶמ ֶל עוֹזֵ ר וְ ֵ
א גוט ווארט אויף די וואך

געטראפן פארקינג
איך מאך דעליוועריס מיט מיין קאר און עס איז
זייער שווער אייביג צו טרעפן פארקינג .נעכטן,
האב איך פארגעסן מיין האנט טראק און איך
האב נישט געוואוסט וואס איך וועל טון .איך
האב אנגעהויבן דאנקען דעם באשעפער און
געלויבט דער אויבערשטער ,איך האב גלייך
געטראפן א פארקינג ,ממש פארנט פון דעם
פלאץ.

עוֹלם ַח ְסדּוֹ
כִּ י טוֹב ד' ְל ָ

לזכות להצלחה
אברהם יהודה בן חנה חי

לזכות לרפו"ש
נתנאל שי בן דבורה

וּמ ְר ֵאה כְּ בוֹד
אין פרשת משפטים שטייטַ ,
ד' כְּ ֵאשׁ אֹכֶ ֶלת ְבּ ֹראשׁ .דער הייליגער
קדישת לוי זי"ע טייטשט אז ווען א איד
שפירט א ברען און חשק בשעת ער טוט
א מצוה איז עס א סימן אז דער
באשעפער האט א נחת רוח דערפון .מען
קען נעמען דערפון א חיזוק ,אז ווען א
איד האט דער זכי' צו דאנקען כסדר אויף
אלעס וואס דער באשעפער טוט ,נישט
קיין חילוק אויב עס זעט אויס גוט פאר
אים אדער נישט ,איז א סימן אז דער
אויבערשטער האט א מורא'דיגע נחת
רוח פון אים.

די שליסל איז ארויס
פרייטאג ,ווען איך בין אהיים ,האב איך נישט
געקענט ארויסנעמען מיין שליסל פין מיין קאר.
וואס איך האב פרובירט האט נישט געארבעט .איך
האב עס אזוי געלאזט אויף שבת .זונטאג ,ווען איך
בין געגאנגען צו די קאר האב איך געדאנקט דעם
באשעפער פאר אלעמאל וואס די שליסל ארבעט
געהעריג און צוגעזאגט צו דאנקען ווען עס קומט
ארויס .געלויבט דער באשעפער ,דאס ערשטע מאל
וואס איך האב פרובירט איז עס ארויס געקומען
געהעריג.

ְל ִפיכָ ֲ אנַ ְחנוּ ַחיָּ ִבים ְלהוֹדוֹת ְל

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.

