מוצש"ק

הדלק"נ

8:51

7:22

מוצש"ק

הדלק"נ

8:28

6:59

Brooklyn:

8:29

7:00

Montreal:

8:29

7:00

Monroe:

8:29

6:18

Manchester:

8:29

7:00

Monsey:

8:40

6:08

London:

8:29

6:57

Lakewood:

8:12

6:19

Jerusalem:

8:48

7:19

Miami FL:

זמנים

Toronto:
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גרינגער ווי געווענליך
אינגאנצן אוועק
איך בין היינט געגאנגען מאכן א בלוט טעסט.
געווענליך ווען איך גיי נעמען בלוט ,קען עס נעמען
דריי אדער פיר מאל ביז זיי טרעפן אן אדער צו
נעמען די בלוט און עס איז זייער ווייטאגליך פאר
מיר .היינט ,איידער איך בין געגאנגען ,האב איך
געזאגט תפילות תודה און געדאנקט דעם
באשעפער פאר אלעס וואס ער טוט פאר מיר .ב"ה,
זיי האבן ערלעדיגט אלע טעסט'ס מיט די ערשטע
מאל פרובירן .דער באשעפער איז דאך אזוי גוט צו
אונז ,מען דארף נאר געדענקן אים צו דאנקען.

איך האב זיך דערוועקט אינמיטן די נאכט מיט
געפערליכע ווייטאג אויף מיין פיס און איך האב
ממש נישט געקענט שלאפן .איך האב געזאגט
צוויי מאל די תפילות תודה און צוגעזאגט צו
דאנקען ברבים ,אויב די ווייטאג גייט אוועק און
איך קען צוריק איינשלאפן .נאך געציילטע
מינוטן ,איז די ווייטאג אינגאנצן אוועק און איך
האב ב"ה געקענט ווייטער שלאפן .יישר כח
באשעפער פארן ווייזן ווי שנעל דאנקען
העלפט.

סוֹמֶ א ָלּא ָא ָתּה
ֵאין ָלנוּ ֶמ ֶל עוֹזֵ ר וְ ֵ
פוּא ְת
רוֹפא נֶ ֱא ָמן ָא ָתּה ְוּר ָ
כִּ י קל ֵ
ֱא ֶמת

די הייצונג ארבעט געהעריג
א גוט ווארט אויף די וואך

נאר א צובראכענע פינגער
איך האב שטענדיג געטראכט וויאזוי א מענטש
קען זיין פרייליך פאר א צובראכענע פינגער.
מיין קינד איז געווען אין אן עקסידענט אין
מעקסיקא און ער האט זיך שטארק צוקלאפט.
איך וויל אבער דאנקען דעם גרויסן באשעפער
אז ער איז ב"ה אנגענומען אהיים בשלום .מיר
זענען געגאנגען צום דאקטער און די
איינציגסטע זאך וואס איז צובראכן ,איז ַא
פינגער און גארנישט מער .איך דאנק דעם
באשעפער פארן אפהיטן מיין קינד.

שׁוֹמר יִ ְשׂ ָר ֵֽאל
ישׁן ֵ
ִהנּה ֽא־יָ נוּם וְ א יִ ָ

לזכות לזוויג
יוסף בן אלטא פערל

עס שטייט אין תנ"ך ישעיהו ַעם־זוּ יָ ַצ ְר ִתּי ִלי
ְתּ ִה ָלּ ִתי יְ ַס ֵֽפּרוּ .איז א שאלה ,פארוואס האט דער
באשעפער באשאפן א מענטש מיט א גוף גשמי?
פארוואס נישט אזויווי מלאכים? זאגט דער
הייליגער בעש"ט ,אז עס איז א משל צו א קעניג
וואס האט א פויגל וואס רעדט .דער מלך האלט
זיך גרויס דערמיט און ער ווייזט עס פאר יעדן.
אזוי אויך ,ווען דער מענטש דאנקט און לויבט
דעם באשעפער ,איז עס אסאך מער חשוב פאר'ן
אויבערשטן ,מער ווי די לויב פון א מלאך.
דעריבער שטייט ַעם־זוּ יָ ַצ ְר ִתּי ִלי ,וואס מיינט,
איך האב דווקא באשאפן דעם מענטש אזוי,
ווייל ְתּ ִה ָלּ ִתי יְ ַס ֵֽפּרו ,ער זאל מיר קענען דאנקען
און דורך דעם ברענגן הנאה פאר'ן גרויסן
באשעפער.

איך האב פראבלעמען לעצטנס מיט מיין הייצונג.
עס ארבעט ,אבער נישט געהעריג .נעכטן ,האט זיך
עס אינגאנצן אויסגעלאשן און איך האב עס נישט
געקענט אנצינדן .עס איז געווען זייער קאלט אין
מיין שטוב אבער איך האב זיך גלייך דערמאנט אז
מען דארף דאנקען דעם רבוש"ע אויף
שוועריגקייטן אויך .איך האב געדאנקט דעם
באשעפער און געזאגט די תפילות תודה .איך קען
קוים גלייבן ,אבער איך האב פרובירט נאכאמאל עס
צו אנצינדן און די הייצונג ארבעט געהעריג .די
איינציגסטע זאך וואס העלפט אין יעדע שווערע
מצב איז דאנקען אונזער גרויסער טאטע'ן אין
הימל ,ווייל נאר ער קען העלפן.

ֵאין ָלנוּ ַעל ִמי ְל ִה ָשּׁ ֵען כִּ י ִאם ַעל ָא ִבינוּ
ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם

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.

