מוצש"ק

הדלק"נ

7:23

5:57

מוצש"ק

הדלק"נ

7:07

5:40

Brooklyn:

6:56

5:30

Montreal:

7:06

5:40

Monsey:

6:31

5:26

Manchester:

7:07

5:40

Monroe:

6:49

5:23

London:

7:09

5:39

Lakewood:

7:09

5:16

Jerusalem:

7:53

6:26

Miami FL:

זמנים

Toronto:
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אלעס איז ב"ה מסודר

ב"ה ,אנגעקומען אין ישיבה
מיין בחור האט געדארפט גיין לערנען אין ארץ
ישראל .ב"ה ,ער איז געווארן אנגענומען .אבער
דא האט זיך אנגעהויבן די שוועריגקייטן מיט'ן
פארן אויף ארץ ישראל .מען האט פרובירט צו
ערלעדיגן די נויטיגע פאפירן ,אבער עס איז
נישט געגאנגען .איך האב שוין כמעט
אויפגעגעבן אז ער זאל דארט זיין אנפאנג זמן.
אפאר טאג פאר ער האט געדארפט פארן ,האב
איך געזאגט פאר מיין בחור" ,לאמיר אנהייבן
דאנקען דעם באשעפער .ער ווייסט וואס איז
גוט ".פאר די קומענ'דיגע צוויי טאג ,האבן מיר
נישט אויפגעהערט דאנקען .ביינאכט ,רופט
מיר אן א חבר און פרעגט מיר צו מיין בחור גייט
אויף ארץ ישראל לערנען .איך האב אים
פארציילט די גאנצע מעשה און א שעה
שפעטער ,איז אלעס געווען ערלעדיגט .דער
באשעפער האט נאר געוואלט זעהן וואס מיר
גייען טון .זיך ערגערן אדער דאנקען .ב"ה ,מיר
האבן געדאנקט.

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

מיין ברידער'ס קינד איז אריין אין שפיטאל און
עס האט אויסגעזעהן זייער נישט גוט .איך מיט
מיין משפחה האבן אנגעהויבן דאנקען יעדן
טאג אן א אויפהער אויף אלע יארן וואס ער איז
געווען געזונט און געבעטן אז דער באשעפער
זאל אים שיקן א רפואה שלימה ,בקרוב .יעצט
צוויי וואכן שפעטער איז דאס קינד
אינדערהיים ,אינגאנצן געזונט .די דאקטוירים
קענען נישט גלייבן אז ער איז געזונט .ווען מען
דאנקט ,טוט דער באשעפער זאכן וואס אונז
מענטשן קענען נישט פארשטיין ,ווייל דער
באשעפער קען אלעס.

לזכות להצלחה
אברהם יהודה בן חנה חי

לזכות לרפו"ש
נתנאל שי בן דבורה

וּמנְ ִהיג
בּורא ַ
בּורא יִ ְת ָבּ ַרְ שׁמו הוּא ֵ
ֶשׁ ַה ֵ
רוּאים
ְלכָ ל ַה ְבּ ִ
א גוט ווארט אויף די וואך

ארויס פון שפיטאל

פוּא ְת
רוֹפא נֶ ֱא ָמן ָא ָתּה ְוּר ָ
כִּ י קל ֵ
ֱא ֶמת

איך האב באקומען א גרויסע סכום געלט אין די
באנק ,אבער עס איז נישט אדורך געגאנגען .איך
האב געהאט א גרויסע טשעק וואס האט געברויכט
אדורך גיין און איך האב זייער מורא געהאט אז עס
וועט נישט ווערן געדעקט .איך האב אריינגערופן
צו די באנק ,אבער זיי האבן גארנישט געקענט טון.
האב איך אנגעהויבן דאנקען דעם באשעפער ,ווייל
ער איז דאך דער וואס האט מיר געשיקט דאס
געלט און ער ווייסט וואס איז גוט פאר מיר .איך בין
ארויף צו די באנק ביינאכט און געזעהן א וואונדער!
דער טשעק איז אדורך פאר מיר און אויך די טשעק
וואס יענער האט אריינגעלייגט .דער באשעפער
פירט דאך זיין וועלט אזוי שיין .לאמיר נאר
געדענקען אים צו דאנקען יעדע מינוט און עס וועט
אונז ברענגען נאך גוטס.

די פרשה חיי שרה הייבט זיך אן ,וַ יִּ ְהיוּ ַחיֵּ י ָשׂ ָרה ֵמ ָאה
ָשׁנָ ה וְ ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָ ה וְ ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים .זאגט רש"י ,אז כולם
שווים לטובה .זאגט דער הייליגער תפארת שלמה ,אז
עס שטייט אין תנא דבי אליהו ,מפני מה זכה משה
למאור פנים .פארוואס האט משה רבינו'ס פנים
אייביג געשיינט ,ווייל ער האט אייביג מתפלל געווען
אז עס זאל נאר זיין גוט פאר אידן .מיר זאגן אין ברוך
המ ֻה ָלּל ְבּ ֶפה ַעמּוֹ ,אז ווען
שאמרָ ,הקל ָאב ָה ַר ֲח ָמן ְ
המ ֻה ָלּל ְבּ ֶפה
קומט די רחמים פונעם אויבערשטןְ ,
ַעמּוֹ .ווען א איד דאנקט דעם באשעפער און לויבט
אים פאר זיין גוטס .דאס זעלבע איז מיט שרה אמינו .
בת ק' כבת כ דאס קען מיינען קאפיטל ק' אין תהילים,
תוֹדה און קאפיטל כ' וואס איז
וואס איז ִמזְ מוֹר ְל ָ
ַל ְמנַ ֵצּ ַח ַֽי ַענְ  .אז זי האט אייביג געדאנקט דעם
באשעפער פאר אלעם ,נישט קיין חילוק גוט אדער
ח"ו ,וואס זעהט אויס שלעכט.

גלייך אנגעצינדן
איך האב לעצטנס פראבלעמען מיט'ן אנצינדן מיין
קאר .איך האב געברויכט רופן חברים צוויי מאל.
היינט בין איך אוועקגעפארן און ווען איך האב
געוואלט אהיים גיין האב איך אנגעהויבן טראכטן
וואס גייט זיין מיט מיין קאר .איך בין געווען זייער
ארויס פון געגנט און עס וועט נעמען פאר חברים
אנצוקומען זייער לאנג .פאר איך בין ארויס צו מיין
קאר ,האב איך געדאנקט דעם באשעפער פאר
אלעמאל וואס עס ארבעט געהעריג .איך בין אריין
אין מיין קאר און עס האט זיך גלייך אנגעצינדן.
דאנקען דעם באשעפער ארבעט אסאך בעסער ווי
סיי ואס מען טוט.

כִּ י ַמ ְל ָאכָ יו יְ ַצוֶּ ה ָלִ ל ְשׁ ָמ ְרְ בּכָ ל ְד ָרכֶ י

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.

