הדלק"נ

9:25

7:56

9:05

7:36

Montreal:

8:59

7:23

Monsey:

9:23

8:09

Manchester:

8:59

7:30

Monroe:

9:25

7:55

London:

8:57

7:25

Lakewood:

8:32

6:38

Jerusalem:

9:01

7:33

Miami FL:

זמנים

מוצש"ק

הדלק"נ
Toronto:

מוצש"ק
8:57

7:28

Brooklyn:
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מוסכם רק בכסף

היה אצל אחד והוא חושב שהוא יוכל
לעזור לי .ב"ה ,אני כעת  4שבועות אחרי
והעניין הוא ב"ה מתקטן והבעיה לא
הייתה רצינית בכלל .אני מודה לך ד' על
שהראת לי את חסדך.

כשהמצב נראה קשה ובכל זאת אנחנו
אסירי תודה ,ד' מראה לנו פלאים .שוטר
עצר אותי כי נסעתי מהר מדי .מיד הודיתי
לד' .השוטר מגיע ואני מודה לו שעצר
אותי ,כי זה למען ביטחוני .הוא לקח את
הרישיונות שלי וחיכיתי  20דקות .ואז,
הוא חוזר והוא אומר לי" ,אני לא אתן לך
דו"ח על מהירות ,אבל אני אתן לך דו"ח
בשביל הדבר שתלוי במראה שלך ".על
המראה שלי תלוי שלט קטן "אני מודה לך
השם" .הסכום הכולל שאני צריך לשלם
הוא  $ 65ללא תוספת של נקודות על
הרישיון שלי .מי יודע כמה חסכתי בזה
שהודיתי לד'!

התמלאתי בפחד
הייתה לי גידול בגוף שהדאיג אותי
מאוד .אבל לא הפסקתי להודות לד'.
הלכתי לשני רופאים ,אך שניהם אמרו לי
שזה מסובך מדי לטפל בי ואצטרך ללכת
לבית החולים .ממש לא רציתי ללכת
לבית החולים ,הודיתי לד' וביקשתי שהוא
יוביל אותי לכיוון הנכון .למחרת אני פוגש
חבר והוא אומר לי שהוא ממש עכשיו

הילד מאיר יעקב בן
גיטל לאה

פלאים אחרי פלאים ,זה עובד

הרעיון השבועי

ִכּי ַמ ְל ָא ָכיו יְ ַצוֶּ ה ָלִ ל ְשׁ ָמ ְרְ בּ ָכל
ְד ָר ֶכי

לזכות לרפו"ש

ְל ִפ ָיכֲ אנַ ְחנוּ ַחיָּ ִבים ְלהוֹדוֹת ְל

התפארת שלמה הקדוש זי"ע אומר :כתוב
בתהילים ִ ,פּ ְתחוּ ִלי ַשׁ ֲע ֵרי ֶצ ֶדק ָאבֹא ָבם
אוֹדה קה .הוא מסביר ,בשביל לפתוח
ֶ
שערי שמים ,יהודי צריך קודם כל להודות
לד' ואחר כך הוא יכול לבקש את
בקשותיו .רואים את זה איפה שקודם כל
כתוב אודה קה ואז אדם יכול לומר אנא ד'
הושיעה נא .אותו דבר נאמר בגמרא
במסכת ר"ה ,לעולם יסדר אדם שבחו של
השי"ת ואח"כ יתפלל .בשל כך ,אנשי
הכנה"ג תיקנו את פסוקי דזמרה ,אשר
מורכבים בתודה לבורא עולם ואז יכול
יהודי להתפלל על צרכיו.

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.

בעלי עובד מהבית והבוקר האינטרנט לא
עבד .בעלי היה צריך את זה מאוד בשביל
העבודה .הבן שלי צריך את זה גם
לבחינות שלו בלימודים .ניסינו כל מה
שיכולנו כדי שזה יעבוד ,אבל זה לא עבד.
התקשרתי לחברת האינטרנט והם אמרו
שהם רואים את הבעיה והם יצטרכו
לשלוח תכנאי אלינו לבית .אני מחוברת
לקבוצה של תודה לד' כבר תקופה ואני
רואה כל יום את הסיפורים המדהימים
שאנשים מספרים .הבן שלי ,לעומת זאת,
עדיין לא האמין כל כך חזק בכל העניין.
כשראה ששום דבר לא עבד ,הוא אמר
לבעלי" :בא נודה יחד לד' על כל הזמן
שזה כן עבד בלי שום בעיה ".אחרי שהם
אמרו את התודה לד' ,הם ניסו שוב וזה
מיד התחיל לעבוד .אני רוצה להודות לד'
על כך ,ובמיוחד על זה שהם גילו את כח
התודה ,שתודה לבורא עולם עוזרת בכל
שלב ובכל דבר.

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

