מוצש"ק

הדלק"נ

9:35

8:08

מוצש"ק

הדלק"נ

9:08

7:41

Brooklyn:

9:15

7:49

Montreal:

9:08

7:42

Monsey:

9:36

8:26

Manchester:

9:09

7:43

Monroe:

9:37

8:11

London:

9:07

7:37

Lakewood:

8:41

6:49

Jerusalem:

9:09

7:42

Miami FL:

זמנים

Toronto:

פרשת שופטים תשפ"א לפ"ק גליון 82

געטראפן דאס טעלעפאן אין דער
טונקל

די ווייטאג איז אינגאנצן אוועק
פאר צוויי טאג ,האב איך געהאט שטארקע
ווייטאג אין מיין האנט און מוסקלען ווייטאג
אין מיין האלז און רוקן .נעכטן ,שפעט
ביינאכט ,האב איך נישט געקענט שלאפן און
איך האב געהערט א דרשה פון א רב ,ווי ער
זאגט אז אלעס וואס קומט אויף אונז איז א
חסד פונעם אויבערשטן .איך האב גלייך
אנגעהויבן דאנקען דעם באשעפער אז ער
ווייסט וואס איז גוט פאר מיר .איך האב זיך
אויפגעוועקט אינדערפרי און די ווייטאג איז
אינגאנצן אוועק .איך דאנק דיר ,באשעפער
פאר'ן מיר היילן און אפהיטן ,שטענדיג.

איך בין ארויס פון די קאנטרי איינקויפן פאר שבת
און ווען איך בין צוריק געקומען האט די
מענעדשער מיר אנגעטראגן ארויף צו טראגן מיינע
פעקלעך מיט זיין וועגעלע .עס איז שוין געווען
שפעט ביינאכט ,ווען איך האב באמערקט אז איך
האב נישט מיין טעלעפאן .איך האב גלייך
געטראכט אז אפשר איז עס ארויסגעפאלן ווען איך
בין געפארן מיט די וועגעלע .איך האב עס
אנגעהויבן זוכן ,אבער עס איז געווען זייער טונקל
און די פלאץ וואו איך האב געזוכט איז געווען זייער
גרויס .האב איך אנגעהויבן זאגן די תפילות תודה
און ווען איך בין אנגעקומען צו די ווערטער איך
דאנק דיר באשעפער פאר מיינע שוועריגקייטן,
האב איך געטראפן מיין טעלעפאן .יישר כח
באשעפער!

עוֹלם ַח ְסדּוֹ
כִּ י טוֹב ד' ְל ָ

ממש ניסים
א גוט ווארט אויף די וואך
ווען מען דאנקט ,ווערט מען אפגעהיטן .איך
בין ארויף טרעפ און זיך זייער דערשראקן פון
עפעס .איך האב פארלוירן מיין באלאנס און
איך בין אראפגעפאלן א שיינע פאר טרעפ .איך
בין געווען זייער דערשראקן .ווער ווייסט וואס
עס איז יעצט געשעהן .ב"ה ,איך דאנק דעם
באשעפער אז איך האב זיך נאר צוקראצט מיין
פיס און ב"ה ,גארנישט מער .דער
אויבערשטער האט מיר אפגעהיטן פון ווערן
ח"ו געשעדיגט אויף מיין קאפ אדער גאר
ערגער.

כִּ י טוֹב ד'  -ווייל דער אויבערשטער
איז גוט.

לזכות לרפו"ש
הילד מאיר יעקב בן
גיטל לאה

אין פרשת ויצא שטייט ,אז ווען יהודה איז
אוֹדה
ֹאמר ַה ַפּ ַעם ֶ
געבוירן ,האט לאה געזאגט ,וַ תּ ֶ
ֶאת ד' .שטייט אז ,לא היה אדם שהודה להקב"ה
עד שבאתה לאה .קיינער האט נישט געדאנקט
דעם באשעפער ביז לאה האט געדאנקט .איז
דאך שווער ,עס שטייט דאך אז אדם הראשון
האט דאך שוין געזאגט ,מזמור שיר ליום השבת
טוב להודות לד' .נאר וואס דען ,זאגט דער זוהר
הקדוש ,אז אדם הראשון האט נאר געזאגט אז
עס איז גוט צו דאנקען דעם באשעפער אין כלל.
אבער לאה האט געדאנקט אויף א פרטיות'דיגע
זאך ,וואס דאס איז אסאך העכער .דעריבער,
דארף א איד שטענדיג געדענקן אז ווען דער
באשעפער גיבט עפעס ,נישט קיין חילוק וואס,
דארף ער דאנקען און ער וועט ווערן נאנט מיט'ן
אויבערשטען.

סוּמין ַעד
ָא ַמר ַר ִבּי ִבּנְ יָ ִמין ַהכֹּל ְבּ ֶחזְ ַקת ִ
ֶשׁ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֵמ ִאיר ֶאת ֵעינֵ ֶיהם

איך קען זעהן
איך האב פארלוירן מיינע גלעזער און איך האב
ממש נישט געקענט זעהן .מיין ווייב האט
צוגעזאגט צו דאנקען ברבים ,אויב איך טרעף מיינע
גלעזער .אפאר מינוט דערויף ,קומט איינער צו מיר
אין שוהל און ברענגט מיר מיינע גלעזער .איך דאנק
דיר ,באשעפער פאר דיינע חסדים.

ַה ְר ֵֽאנוּ ד' ַח ְס ֶֽדּ

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.

