הדלק"נ

8:51

7:22

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

מוצש"ק

הדלק"נ
Toronto:

מוצש"ק
8:28

6:59

Brooklyn:
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נעלם לחלוטין

קל מהרגיל
הלכתי היום לבדיקת דם .בדרך כלל
כשאני הולך לקחת דם ,זה יכול לקחת
שלוש או ארבע פעמים עד שהם מוצאים
ווריד בשביל להוציא דם וזה כואב לי
מאוד .היום ,לפני שעזבתי את הבית,
אמרתי את תפילת התודה והודאתי לה'
על כל מה שהוא עושה בשבילי .ב"ה ,הם
הצליחו להעביר את כל הבדיקות בפעם
הראשונה ללא צורך לנסות שוב .בורא
עולם כל כך טוב אלינו ,צריך רק לזכור
להודות לו.

התעוררתי באמצע הלילה עם כאבים
נוראיים ברגליים וממש לא יכולתי לישון.
אמרתי את תפילת התודה פעמיים
והבטחתי להודות לה' ברבים אם הכאב
ייעלם ואוכל לחזור לישון .לאחר מספר
דקות הכאב נעלם לחלוטין והצלחתי
להמשיך לישון .תודה לך ה' שהראת לי
עד כמה מהר נעזרים בלהודות לך.

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

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

החימום עובד כמו שצריך

רק אצבע אחת שבורה

הרעיון השבועי

תמיד תהיתי איך אדם יכול להיות שמח
על אצבע שבורה .הילד שלי עבר תאונה
במקסיקו והוא נפצע קשה .אבל אני רוצה
להודות לאלוקים הגדול שהוא חזר
הביתה בשלום .הלכנו לרופא והדבר
היחיד שנשבר הוא אצבע אחת ,וזהו .אני
מודה לה' שהציל את הילד שלי.

שׁוֹמר
ישׁן ֵ
ִהנֵּ ה ֽא־יָ נוּם וְ א יִ ָ
יִ ְשׂ ָר ֵֽאל

לזכות לזוויג
יוסף בן אלטא פערל

כתוב בספר ישעיהו ַעם־זוּ יָ ַצ ְר ִתּי ִלי
ְתּ ִה ָלּ ִתי יְ ַס ֵֽפּרוּ .שואלים ,מדוע ה' ברא את
האדם עם גוף פיזי? למה הוא לא ברא
אותם כמו מלאכים? אומר הבעש"ט
הקדוש ,משל על מלך שיש לו ציפור
שמדברת .המלך גאה בזה והוא מראה את
זה לכולם .כמו כן ,כאשר אדם מודה
ומשבח את ה' ,זה חשוב לה' הרבה יותר
משבחו של מלאך .לכן כתוב ַ ,עם־זוּ יָ ַצ ְר ִתּי
ִלי ,כלומר ,בראתי את האדם בצורה כזו ,כי
ְתּ ִה ָלּ ִתי יְ ַס ֵֽפּרוּ ,שהוא יוכל להודות לי ובכך
להביא נחת רוח לה' יתברך.

מער פון  30,000אידן פארציילן
וואונדערליכע ישועות
און השגחה פרטיות
דורך דאנקען דעם אויבערשטן!

להצטרף לקבוצה אפשר
להתקשר/סמס ל347-941-4070 :
א גוטע בליק אויף השי״ת
גוטע וועלט.

לאחרונה יש לי בעיות בחימום שלי .זה
עובד ,אבל לא כמו שצריך .אתמול הוא
נכבה לחלוטין ולא יכולתי להפעיל אותו.
היה קר מאוד בביתי אבל מיד נזכרתי
שצריך להודות לה' גם על הקשיים.
הודאתי לה' ואמרתי את תפילת התודה.
אני עדיין לא מאמין ,אבל ניסיתי שוב
להדליק את זה וזה עבד כרגיל .הדבר
היחיד שעוזר בכל סיטואציה קשה הוא
להודות לאבינו הגדול שבשמיים ,כי רק
הוא יכול לעזור.

ֵאין ָלנוּ ַעל ִמי ְל ִה ָשּׁ ֵען כִּ י ִאם ַעל
ָא ִבינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם
לזכות לע"נ
יצחק בן אברהם
ישראל חיים בן יעקב
שמואל

איר קענט האבן די זכות אין פארשפרייטען דעם גליון
אין דורך דעם וואס אידן דאנקען דעם אויבערשטען ברבים אין מאכן גרויס זיין נאמען קענט איר געהאלפען 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.

