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813  לפ"ק גליון גפ" תש  כיפוריום   

ַעד   דער נביא זאגט, אין הושע: ִיְׂשָרֵאל  ׁשּוָבה 
קיֱא ירמיה  ד'  נביא  די  זאגט  נאך  ִאם    און 

ָּתׁשּוב ֵאַלי  ד'  ְנֻאם  ִיְׂשָרֵאל  דער    .ָּתׁשּוב  זאגט 
איד   א  ווען  זי"ע אז  שלמה  הייליגער תפארת 

בעט   ער  און  תשובה  באשעפער טוט  פונעם 
און  השפעות  אראפ  באשעפער  דער  שיקט 
לך   ויתן  פסוק  און  סשטייט  ווי  גוטס  אלעס 
אז  ויתן  ויחזור  ַיתן  הקדושים  ספרים  די  זאגן 
ווען א איד געט פארן באשעפער באקומט מען  
ווען א איד  די זעלבע איז  צוריק אסאך מער. 
דאנקט דעם באשעפער אויף די יאר וואס איז  

ו עס איז נישט געווען ממש ווי  אריבער אפיל
די מענטש האט געטראכט עס וועט זיין דאן  
די  פאר  יאר  גוט  א  באשעפער  דער  שיקט 

 .מענטש וואס דאנקט אים

 

 דער באשעפער איז דאך אזוי גוט
 
 

איינעם   צו  אויסגערעדט  מיך  איך  האב  צוריק  וואך  א 
וועגן מיינע שוועריגקייטן וואס איך גיי אדורך, און ער  
האט מיר געזאגט הייב אן דאנקען דעם אויבערשטען 
פאר יעדע זאך, וועסטו זעהן ווי זאכן הייבן אן גיין צו 

אנ האב  איך  און  בעסערונג.  בכלל,  דאנקען  געהויבן 
איך   אז  איינגעשטעלט  אזוי  מיר  איך  האב  ספעציעל 
איך   וואס  זאכן  דריי  טאג  יעדן  זוכן  אנגעהויבן  האב 
דאנק דעם באשעפער. נישט צום גלייבן ווי זאכן האבן  
זיך ממש געטוישט! און אויך מיין גאנג פון טראכטן איז  

אר די גרופ געווארן אינגאנצן נאר אויף גוטס. יישר כח פ
טויזענטער   ארויס  זיכער  העלפט  וואס  דאנקען  פון 
גרויסן   פונעם  חסדים  די  איינזעהן  אידן  אנדערע 

 באשעפער.

 
 

 ָּכל ַמה ְּדָעֵביד ַרְחָמָנא ְלָטב ָעֵביד 
 
 

 גלייך געטראפן 
 
 

מיין   און  שבת  אויף  וואו  ערגעץ  געפארן  זענען  אונז 
קינד האט פארלוירן זיינע גלעזער שבת ביינאכט, מיר  
האבן עס געזיכט א גאנץ שבת און עס נישט געקענט  
איך   אז  צוגעזאגט  איך  האב  שבת  סוף  ממש  טרעפן. 
אונז   ווען  ברבים  באשעפער  דעם  דאנקען  אי"ה  וועל 

מ קיין  נישט  גלעזער.  די  האט  טרעפן  שפעטער  ינוט 
ווארט   מען עס געטראפן. דער באשעפער שטייט און 
לאמיר   העלפן.  אונז  וויל  ער  דאנקען  אונזער  אויף 
 געדענקען גלייך צו דאנקען וועט מען זעען וואונדער.

 
 
ָאַמר ַרִּבי ִּבְנָיִמין ַהּכֹל ְּבֶחְזַקת סּוִמין ַעד  

 ֶהם ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵמִאיר ֶאת ֵעיֵני
 
 

 ב"ה די קאפ איז נישט געשעדיגט 
 
 

צוויי וואכן צוריק בשעת מיין מאן איז אריבער די גאס האט  
און   געפלויגן  איז  ער  אים  אין  אריינגעקראכט  קאר  א 
איז   פיס  זיין  און  זייט  לינקע  זיין  אויף  אראפגעפאלן 
האט   מען  קאפ.  די  צוקלאפט  זיך  און  געווארן  געשעדיגט 

פיטאל און נאכן מאכן די טעסט'ס  אים אריינגעפירט אין ש
האט דער דאקטאר געזאגט, אז ב"ה די קאפ איז בכלל נישט  
געזונט   זיין  אי"ה  וועט  פיס  די  און  געווארן  געשעדיגט 
זיין   וויל איך דאנקען דעם באשעפער און מפרסים  בקרוב. 
וואס דער באשעפער האט געטון פאר אים. דער   ניסים  די 

סעקונדע און יעדע רגע פון  באשעפער היט אונז אפ יעדע  
זיינע   אויף  אונזער לעבן מען דארף געדענקען צו דאנקען 

 חסדים. 

 
 

ְּבָכל ְדָרֶכי ִלְׁשָמְר ִּכי ַמְלָאָכיו ְיַצֶּוה ָל 
 
 

 דער באשעפער פארלאזט אונז נישט 
 
 

איך בין דורך אסאך שוועריגקייטן די לעצטע פאר יאר און  
בטחון   האבן  אין  געווען,  מחזק  זייער  ב"ה  מיך  האב  איך 
אינעם גרויס'ן באשעפער, און איך האב געזעהן געוואלדיגע  
יעדעס   מיר  העלפט  באשעפער  דער  ווי  דשמיא  סייעתא 
מאל. לעצטענ'ס האט מען געטראפן ביי מיין אייניקל עפעס  

דער דאקטאר ווייסט נאכנישט וואס דאס איז. איך נעם  און  
העלפן   וועט  באשעפער  דער  ווען  אי"ה  אז  אונטער  זיך 
בקרוב אז עס וועט זיין גארנישט, און דער אייניקל וועט זיין  
דעם   ברבים  זיין  מפרסים  איך  וועל  געזונט  אינגאנצן 

 אייבערשטענ'ס ניסים און חסדים. 

 
 

 י ד'ְבָּת דְֹרֶׁש י ֽא־ָעזַ  ִּכ י ְׁשֶמ  יֹוְדֵע ּו ְב ְוִיְבְטח
 

אידן פארציילן   30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות 

 און השגחה פרטיות 
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  
. און דורכדעם וואס אידן דאנקען דעם אויבערשטן ברבים און מאכן גרויס זיין נאמען, וועט איר געהאלפן ווערן   

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 813תשפ"ג לפ"ק גליון    יום כיפור   

Brooklyn:  

Monsey: 

Monroe: 

Lakewood: 

Miami FL: 

7:44 

7:44 

7:44 

7:45 

8:16 

 

6:17 

6:18 

6:18 

6:16 

6:49 

 

Montreal: 

Antwerpen: 

Manchester: 

London: 

Jerusalem: 

6:13  

6:58 

6:23 

6:16 

5:45 

 

7:39 

8:24 

7:25 

7:42 

7:36 

 

           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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