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713 לפ"ק גליון  גפ" תש ה ראש השנ  

 ְוֹכל ַמֲאִמיִניםביי מוסף פון ראש השנה ביי  
 ַהַּוַּדאי ְׁשמֹו ֵּכן ְּתִהָּלתֹו. שטייט 

שטייט אין ספר שפתי צדיקים, אז באמת  
איין   דא  איז  עס  אז  ווייסט  איד  יעדער 
ער   נאר  און  וועלט  די  אויף  באשעפער 
פירט די וועלט. אבער דער חילוק איז, אז  
ווי מער א איד דאנקט דעם אויבערשטען  
און זאגט עס, אלץ מער זעהט א מענטש  
איין  דעם  דורך  געפירט  ווערט  אלעס  ווי 

ווערט    איינציגסטן מען  און  באשעפער 
באשעפער   צום  נענטער  דאנקען  דורך 
מענטש   א  פון  תפקיד  די  איז  דאס  ווייל 

 אויף די וועלט. 

 

 געטראפן ביידע
 
 

איך   האב  דירה  נייע  א  צו  געמופט  האב  איך  בשעת 
באמערקט אז איין אויערינגעל איז פארלוירן געווארן, 

א   אויך  אסאך    SDאון  געהאט  האט  וואס  קארטל 
בילדער וואס איך מיר געווען זייער וויכטיג. איך האב  
געזאגט:   און  באשעפער  גרויסן  דעם  געדאנקט  גלייך 

דיר און אויב עס איז    איך גלייב אז אלעס איז נאר פון
איך   האב  אויך  טרעפן.  אי"ה  עס  איך  וועל  באשערט 
זיין לרפואת א נאנטע קרוב וואס   זאל  געזאגט אז עס 

וואכן נאכן מופען האב איך    4דארף א ישועה. איין טאג,  
וואכן   אפאר  רינגל!.  אויער  דאס  געטראפן  פלוצלונג 
איין   קארטל.  אויך דאס  געטראפן  איך  שפעטער האב 

וואס דאס האט מיך געלערנט איז אז עס לוינט זיך    זאך
צו דאנקען דעם באשעפער און זיך נאר פארלאזן אויף  

 אים און מען ווערט אי"ה געהאלפן. 

 
 

ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהָּׁשֵען ִּכי ִאם ַעל ָאִבינּו 
 ֶׁשַּבָּׁשַמִים

 
 

 אינגאנצן אוועק
 
 

ברענען,   מאגן  געפערליכע  פון  געליטן  האב  פאר  איך 
גאר   איז  עס  אז  מיינט  דאס  וואס  ווייסט  עס  ווער 
געקענט   נישט  ממש  כ'האב  יסורים  שטארקע 
אויסהאלטן. איך האב גענומען א ווייטאמין פאר מאגן  
ברענען אבער עס איז נישט געווארן בעסער. האב איך  
אנגעהויבן דאנקען דעם באשעפער וואס אלעס קומט  

ינוט שפעטער און מ  10נאר פון אים. וואונדערליך, אז  
  די ווייטאג איז כמעט אינגאנצן אוועק.

רבוש"ע דו ביסט דאך דער גרעסטער דאקטאר אויף די  
 וועלט, נאר דו קענסט היילן. 

 
 

 ִּכי קל רֹוֵפא ֶנֱאָמן ָאָּתה ּוְרפּוָאְת ֱאֶמת
 

 
 זיך נישט צובראכן און נישט געשעדיגט 

 
 

די וואך האט מיין גוי'טע גערייניגט די טשענדעליר און מיין  
טשענדעליר  די  אז  שרייט  און  לויפן  צו  קומט  טאכטער 
די   אויף  ליגט  עס  אז  זעה  איך  און  לויף ארויס  איך  הענגט, 
טיש און ב"ה די גויטע האט זיך נישט געשעדיגט און די טיש  

נישט געווארן צובראכען. איך האב גערופן א בעל  איז אויך  
מלאכה וואס האט עס ב"ה שנעל פארראכטן און עס זעהט  
זיך בכלל נישט אן אז עפעס איז געשען. אלעס נאר ווייל איך  
 בין צו געוואוינט צו דאנקען דעם באשעפער אויף אלעמען. 

 
 

ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִּפיִקים ְלהֹודֹות ְל 
 
 

 ייטאריין אין צ
 
 

א   ביי  דירה  נייע  א  אין  אריינגיין  געדארפט  האב  איך 
באשטימטע צייט, אבער עס האט זיך געמאכט פראבלעמען  
ארבעטן.   נישט  גייט  עס  ווי  אויסגעזעהן  האט  עס  און 
אנשטאט ווערן באזארגט האב איך געזאגט: אין עוד מלבדו! 
און געדאנקט דעם באשעפער ווייל ער פירט דאך די וועלט 

ווייסט וואס איז גוט פאר מיר, און צוגעזאגט צו דאנקען  און  
ברבים אויב עס ארבעט זיך אויס. און וואס מיינט איר? דער  
האט   מען  און  געווען  דעת  חונן  האט  אויבערשטער 
און   אריינגיין  געקענט  האב  איך  ב"ה  און  וועג  א  געטראפן 
צייט אין די נייע דירה. ווייל ווען א איד דאנקט מאכט דער  

 אייבערשטער ניסים חוץ לדרך הטבע. 

 
 

 ִּכי ְל טֹוב ְלהֹודֹות. ּוְלִׁשְמ ָּנֶאה ְלַזֵּמר 
 

אידן פארציילן   30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות 

פרטיות און השגחה   
א גוטע בליק אויף השי״ת   דורך דאנקען דעם אויבערשטן!

. גוטע וועלט   

פגיין אויף די גרופס יארוצו   
4070-941-347טעקסט:  \רופט  

 
 

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

4070-941-347רופט:  לרפואה לזכות אדער נ"לע  זיין מנדב צו  
אויבערשטען. דעם  דאנקען זאלן אידן מער וואס כדי גליון דעם פרינטען אין פארשפרייטען  צו רשות  געבן מיר 137ראש השנה תשפ"ג לפ"ק גליון    

Brooklyn:  

Monsey: 

Monroe: 

Lakewood: 

Miami FL: 

7:56 

7:56 

7:57 

7:57 

8:23 

 

6:32 

6:33 

6:33 

6:30 

6:58 

 

Montreal: 

Antwerpen: 

Manchester: 

London: 

Jerusalem: 

6:30  

7:18 

6:45 

6:37 

5:56 

 

7:54 

8:41 

7:44 

7:59 

7:46 

 

           הדלק"נ  מוצש"ק
                     

          הדלק"נ
                   

ם
ני

זמ
 

   מוצש"ק

 

 א גוט ווארט אויף די וואך 



די ערשטע געווינער פון די קידער דאנקען פארמעסט איז ג. בערקאוויטש- קאנאדע
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