הדלק"נ

9:16

7:47

8:56

7:27

Montreal:

8:52

7:23

Monroe:

9:08

7:57

Manchester:

8:51

7:22

Monsey:

9:13

7:44

London:

8:50

7:18

Lakewood:

8:27

6:33

Jerusalem:

8:58

7:29

Miami FL:

זמנים

מוצש"ק

הדלק"נ
Toronto:

מוצש"ק
8:50

7:21

Brooklyn:
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נמצא מיד

קיבלתי אפיקומן

טיילתי עם ילדי בחוה"מ ובאחת
האטרקציות נפלו לי המשקפיים למים.
ניסיתי לחפש את זה ,אך לא מצאתי
בשום מקום .באמצע החיפושים נזכרתי
שעלי להודות לד' .הודאתי מיד לד' .אחרי
כמה דקות הילד שלי בא אלי עם
המשקפיים בידיו .לא יאומן כמה הודיה
מביאה ישועה.

איבדתי מצלמה יקרה לפני כמה שבועות
והיו לי שם הרבה תמונות שממש רציתי.
כמו כן ,תמונות של התינוק החדש שלנו.
אחרי כמה ימים כמעט ויתרתי .אבל
הבטחתי להודות ברבים אם אמצא את
זה .במוצאי שבת ,ליל פסח ,הרמתי את
המיטה לסדר ופתאום המצלמה נפלה.
מיד הודיתי לד' על החסד שהוא עשה
איתנו.

ֵאין ֲאנַ ְחנוּ ַמ ְס ִפּ ִיקים ְלהוֹדוֹת ְל

ויפקח אלקים את עיניה ותרא

איבדתי את העבודה שלי

לראות את חסדי ד'

אני רוצה להודות לבורא עולם שאיבדתי
את העבודה שלי .ב"ה ,הם הודיעו לי
אחרי החג ושולמתי עבור החג ועל עוד
שבועיים נוספות .אני מודה לד' כי בטוח
יש לו משהו טוב יותר בשבילי ,אפילו
שאני עדיין לא יודע מזה .בפעמים
הקודמות ,כשאיבדתי את העבודה שלי,
הייתי שבור וחסר אונים .אבל מאז
שהתחלתי להודות ,זכיתי להסתכל
ממבט אחרת על כל מה שה' עושה איתי,
כי אני יודע שהוא דואג לטובתי .יש לי
כמה עבודות שאני כרגע מחכה לשמוע
תשובה מהם ואודה לד' כשאמצא את
העבודה החדשה שלי.

וּמ ִטיב
וּמ ַפ ְרנֵ ס ַלכּל ֵ
כִּ י הוּא קל זָ ן ְ
ַלכּל

לזכות לרפו"ש
הילד מאיר יעקב בן
גיטל לאה

הרעיון השבועי

אומר נועם אלימלך הקדוש זי"ע ,כתוב
עוֹלם ְבּ ִריתוֹ שד'
ה־ל ָ
ְפּדוּת ָשׁ ַלח ְל ַעמּוֹ ִצ ָֽוּ ְ
שולח את התרופה לפני המכה .מה
הרפואה? זה השבח והתודה שילדיו
אומרים ומהללים אותו .זה הרפואה ,כמו
בּוֹרא ְרפוּאוֹת .וזה
שכתוב ַ ,מ ְצ ִֽמ ַיח יְ שׁוּעוֹת ֵ
נוֹרא ְת ִהלּוֹת .וכך אומר הפסוק
מוביל ל ָ
ְפּדוּת ָשׁ ַלח ְל ַעמּוֹ זה אומר שד' שלח את
עוֹלם ְבּ ִריתוֹ שאנחנו
ה־ל ָ
הרפואה דרך ִצ ָֽוּ ְ
מקיימים את התורתו ומצוותיו ומודים
ומשבחים אותו בכל יום ובכל רגע.

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.

אף פעם ,עד השנה הזאת ,לא הבנתי מה
המשמעות של המילים ,כְּ ֵשׁם ֶשׁ ְמּ ָב ֵרַ על
טּוֹבה כָּ ְ מ ָב ֵרַ על ָה ָר ָעה .איך אדם יכול
ַה ָ
להיות אסיר תודה על משהו שנראה רע?
רק בשנה האחרונה ,כשאחד ממשפחתי
לא הרגיש טוב ופנה לרופא והוא אמר
שזה סתם הצטננות ,אז הודאנו לד' שזה
לא הנגיף .אפילו שהוא לא הרגיש טוב,
עדיין אמרנו תודה לד' .כמו כן ,כאשר זה
כן היה הנגיף ,המשכנו להודות על זה
שהמצב הוא קל ואין צורך להיכנס לבית
החולים .כשנודה לד' על הכל ,נראה איך
הכל מסתדר לטובה.

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

