מוצש"ק

הדלק"נ

מוצש"ק

הדלק"נ

9:44

8:16

Brooklyn:

10:00

8:32

Montreal:

9:45

8:17

Monsey:

11:00

9:27

Manchester:

9:47

8:19

Monroe:

10:37

9:06

London:

9:43

8:12

Lakewood:

9:06

7:13

Jerusalem:

9:28

8:00

Miami FL:

10:16

8:48

זמנים

Toronto:
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נישט געגאנגען אין שפיטאל

ממש ניסים

די וואך שבת פארטאגס ,האב איך זיך
אויפגעוועקט מיט געפערליכע ווייטאג .איך
האב זיך ממש געוואלגערט פאר יסורים .נאך
בערך צוויי שעה ,האב איך געוואלט רופן
הצלה ,מיר צו טראגן אין שפיטאל ,אבער איך
האב אפגעמאכט אז איך וועל אנהייבן דאנקען
דעם באשעפער פאר די יסורים און צוגעזאגט
צו דאנקען ברבים ,ווען די ווייטאג וועט
אינגאנצן אוועק .געווענליך ,קען נעמען בערך
 24שעה אז די ווייטאג זאל אוועק גיין ,אבער
צוויי שעה נאכ'ן דאנקען ,איז די ווייטאג
אינגאנצן אוועק ,ממש ניסים פונעם
באשעפער.

איך האב די וואך פרייטאג געהאט זייער א
קאמפליצירטע פראבלעם .עס איז געווען זייער
שווער און איך האב נישט געוואוסט ווי לאנג עס
וועט אנהאלטן און וואס עס וועט געשעהן .איך
האב זיך אבער געהאלטן שטארק און כסדר
געדאנקט דעם באשעפער ,אז איך קען אטעמען,
איך בין געזונט און אי"ה דער פראבלעם וועט
אדורך ,בקרוב .ב"ה ,מוצאי שבת איז עס שוין געווען
בעסער .זונטאג נאכט ,איז אלעס ב"ה צוריק צו
נארמאל .איך דאנק דעם באשעפער .עס איז ממש
געווען א נס .איך האב נישט געקענט טראכטן אז
עס וועט נעמען אזוי שנעל .עס איז זיכער געווען
ווייל איך האב זיך נישט פארלוירן ,נאר געדאנקט
דעם באשעפער ,אפילו עס איז געווען שווער.
געדענק ,דאנק דעם באשעפער און דו וועסט זעהן
ניסים.

געטראפן איינעם

ְל ִפיכָ ֲ אנַ ְחנוּ ַחיָּ ִבים ְלהוֹדוֹת ְל

רוֹפא נֶ ֱא ָמן וְ ַר ֲח ָמן ָא ָתּה
כִּ י קל ֶמּ ֶלך ֵ

איך האב געמאכט אן אוונט און איך האב
פרובירט צו טרעפן איינער וואס זאל באצאלן
די הוצאות דערפון .איינער איז געווען
אינטערעסירט ,אבער די לעצטע מינוט האט
ער אפגעמאכט אז ער וויל נישט .איך האב
געדאנקט דעם באשעפער פאר'ן אייביג
צושיקן איינעם ביז יעצט און אויב עס איז מיר
באשערט ,וועל איך אי"ה טרעפן איינעם דאס
מאל אויך .אפאר שעה שפעטער ,באקום איך א
מעסעדש פון איינעם וואס איך קען אפילו
נישט אז ער וויל עס באצאלן .דער באשעפער
האט זיינע וועגן .אונז דארפן נאר דאנקען און
זיך פארלאזן אויף אים ,אן קיין חשבונות.

ב־אישׁ וַ ֲע ַצת ד'
ַרבּוֹת ַמ ֲח ָשׁבוֹת ְבּ ֶל ִ
ִהיא ָת ֽקוּם

א גוט ווארט אויף די וואך

אין די גמרא אין מסכת תענית שטייט,
סּוּרין
הוֹשׁ ַע ֶבּן ֵלוִ י כׇּל ַה ָשּׂ ֵמ ַח ְבּיִ ִ
ָא ַמר ַר ִבּי יְ ֻ
עוֹלם ,וואס
שׁוּעה ָל ָ
ֶשׁ ָבּ ִאין ָע ָליו ֵמ ִביא יְ ָ
מיינט ,אז יעדער וואס נעמט אן יסורים
אדער שוועריגקייטן באהבה און גלייבט
אז אלעס קומט פון דעם באשעפער פאר
זיין טובה און דאנקט דעם באשעפער,
ברענגט א ישועה נישט נאר אויף זיך נאר
אויך אויף די גאנצע וועלט .געדענק צו
דאנקען דעם באשעפער .נישט נאר דו
וועסט ווערן געהאלפן ,נאר אויך
אנדערע ,דורך דעם.

עס איז אפן
איך פארקויף א פראדוקט אויף עמעזאן ,וואס איז
געווען פארמאכט ,ווייל די אינפארמאציע איז נישט
געווען ריכטיג .איך פרוביר שוין צו טוישן די
אינפארמאציע ,פאר א שטיק צייט ,אבער עס גייט
נישט .היינט ,האב איך זיך דערמאנט ,אז איך האב
נישט געדאנקט דעם באשעפער פאר דעם
פראבלעם .איך האב אנגעהויבן דאנקען און
צוגעזאגט צו דאנקען ברבים .איך האב נאכאמאל
פרובירט אריינצורופן צו עמעזאן 10 .מינוט
דערויף ,איז די זאך געווען פארראכטן .איך טראכט
אז עס איז געווען א שאד אז איך האב נישט געהאט
די שכל צו זיך שטארקן אין אמונה און דאנקען
גלייך ,וואלט איך זיך געקענט איינשפארן די עגמת
נפש ביז יעצט.

פּוֹת ַח ְשׁ ָע ִרים
ְבּ ָחכְ ָמה ֵ

לזכות לרפו"ש
הילד מאיר יעקב בן
גיטל לאה

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 :
פרשת בלק תשפ"א לפ"ק גליון 75

מיר געבן רשות צו פארשפרייטען אין פרינטען דעם גליון כדי וואס מער אידן זאלן דאנקען דעם אויבערשטען.

