מוצש"ק

הדלק"נ

9:45

8:18

מוצש"ק

הדלק"נ

9:16

7:49

Brooklyn:

9:26

8:00

Montreal:

9:18

7:51

Monsey:

9:53

8:40

Manchester:

9:18

7:52

Monroe:

9:50

8:24

London:

9:16

7:46

Lakewood:

8:48

6:56

Jerusalem:

9:15

7:48

Miami FL:

זמנים

Toronto:

פרשת ראה תשפ"א לפ"ק גליון 81

דאס געלט איז אנגעקומען

אלעס פאר מיין טובה

איך האב צוגעזאגט צו דאנקען ברבים .אפאר
וואכן צוריק ,האב איך געדארפט אריינמופן אין
א נייע דירה און איך האב זיך גענויטיגט אין
געלט .האב איך געזאגט" ,באשעפער ,איך ברויך
געלט יעצט פאר'ן מופן און דו האסט ביז יעצט
מיר געגעבן ,ווען איך האב געדארפט .איך דאנק
דיר פאר וואס דו האסט געגעבן ביז אהער און
איך בין זיכער אז אויב עס איז גוט פאר מיר,
וועסטו מיר יעצט אויך געבן ".נישט קיין פינף
מינוט דערויף ,רופט מיר איינער אן פאר אן
ארבעט וואס נעמט באמת נישט לאנג ,אבער
ברענגט א שיינעם סכום ריווח .איך האב ממש
געוויינט פאר שמחה צו זעהן ווי נאנט דער
באשעפער איז מיט אונז .ער הערט אונזערע
תפילות און גיבט און פירט אונז יעדע סעקונדע
פונעם טאג.

באשעפער ,איך האב נישט די ווערטער דיר צו
דאנקען גענוג .א זייער שווערע דורכגאנג אין מיין
לעבן האלט שוין ב"ה כמעט ביים זיך ענדיגן .איך
וויל דאנקען דעם באשעפער פאר די שוועריגקייטן,
ווייל דאס האט מיך נאר געמאכט שטערקער און
עס איז זיכער געווען פאר מיין טובה .אפילו נישט
אייביג האב איך אלעס פארשטאנען ,האסטו מיר
געגעבן די כח צו קענען אנגיין .איך דאנק דיר,
באשעפער פאר'ן מיר פירן דאס גאנצע צייט .דו
האסט מיר געהאלפן זעהן וויאזוי דו פירסט אלעס
און פאר'ן ווייזן דיין ליבשאפט .באשעפער ,העלף
אז איך זאל ווייטער נאר זעהן דיינע חסדים אין
אלעם.

סוֹמֶ א ָלּא ָא ָתּה
ֵאין ָלנוּ ֶמ ֶל עוֹזֵ ר וְ ֵ

ב"ה ,אלעס איז גוט
מיין ווייב האט עפעס געהאט וואס מיר זענען
געווען זייער באזארגט ,וואס דאס איז .מיר
האבן מתפלל געווען צום באשעפער ,געדאנקט
פאר אלעס וואס מיר האבן און צוגעזאגט צו
דאנקען ברבים ,ווען אלעס גייט אריבער .ב"ה,
מען איז געגאנגען צום דאקטער און דער
דאקטער האט געזאגט אז אלעס זעהט אויס
גוט .איך דאנק דיר ,באשעפער פאר אלעס
וואס דו טוסט מיט אונז.

עוֹלם ַח ְסדּוֹ
הוֹדוּ ַלד' כִּ י טוֹב כִּ י ְל ָ
א גוט ווארט אויף די וואך
עס שטייט אין פרשת בשלחָ ,אז יָ ִֽשׁיר־מ ֶֹשׁה ְוּבנֵ י
ת־ה ִשּׁ ָירה ַהזֹּאת .איז דאך א קשיא,
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶא ַ
פארוואס שטייט ישיר ,מען וועט זינגען און
נישט שר ,אז זיי האבן געזונגען .זאגט דער
הייליגע בעש"ט ,עס שטייט אין תהילים
קאפיטל קכ"א ,ד' ִצ ְלַּ על־יַ ד יְ ִמ ֶֽינ .דאס מיינט
אז דער באשעפער איז כביכל אזוי ווי א שאטן,
וואס די אידן טוען טוט דער באשעפער אויך.
דאס מיינט דער פסוק ,אז ווען די אידן האבן
געזונגען שירה ,האט דער באשעפער אויך
מיטגעזונגען .די זעלבע איז ווען א איד דאנקט
דעם באשעפער ,ברענגט ער אויף זיך אז דער
באשעפער זאל אים געבן נאך אויף וואס צו
דאנקען.

אנגעקומען אין די ריכטיגע מינוט
איך בין געווען אויפ'ן וועג און איך בין אנגעקומען
אויף א פלאץ .איך האב נישט געוואוסט פארוואס
איך בין פונקט דארט אנגעקומען .אפאר מינוט
שפעטער ,האב איך אנגעהויבן שפירן ווייטאג אויף
מיין טשעסט .ב"ה ,דער באשעפער האט מיך חונן
דעת געווען צו נאכזוכן וואס דאס פלאץ איז און איך
האב געזען אז עס איז דא א שפיטאל  5מינוט פון
וואו איך בין געווען .איך בין אריין אין שפיטאל און
 20מינוט דערויף ,בין איך שוין געווען ביי אן
אפעראציע .איך דאנק דעם באשעפער פאר'ן מיר
פירן צום ריכטיגן פלאץ אין די ריכטיגע צייט און אז
די אפעראציע איז אדורך בשלום.

כִּ י ְל טוֹב ְלהוֹדוֹתְ .וּל ִשׁ ְמ נָּ ֶאה ְלזַ ֵמּר

שר ֵאל
חולי ַעמּו יִ ָ
רופא ֵ
ֵ

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

