9:49

8:20

9:19

9:31

8:02

Montreal:

9:20

7:51

10:08

8:46

Manchester:

9:21

7:52

Monroe:

9:59

8:29

London:

9:18

7:46

Lakewood:

8:47

6:53

Jerusalem:

9:12

7:44

Miami FL:

7:50

Monsey:

זמנים

מוצש"ק

הדלק"נ
Toronto:

מוצש"ק

הדלק"נ
Brooklyn:
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קבלתי רכב חדש

מצאתי חניה

עברתי תאונה והמכונית נהרסה לגמרי.
הגשתי בקשה להלוואה כדי להשיג מכונית
חדשה וממש קיוויתי שהיא תתקבל .הודיתי
לד' שאף אחד לא נפצע בתאונה והבטחתי
להיות אסיר תודה כשאקבל את המכונית
החדשה .ב"ה ,קיבלתי את ההלוואה ואני
מקבל מכונית חדשה.

בערב שבת הגעתי למלון והחניה הייתה
מלאה .הם אמרו שאפשר למצוא חניה
ברחוב .הסתובבתי כמה פעמים ,אבל האזור
היה מקום עמוס מאוד .לא מצאתי חניה
טובה שיהיה טוב עד לאחרי השבת .התחלתי
להודות לד' והבטחתי להודות ברבים .כעבור
 2דקות מצאתי חניה ממש טובה .זכיתי
לראות את הגדולה של אמירת תודה .חבל
לחכות ,תודה מיד ומיד תעזר.

וּבוֹאֵֽ מ ַע ָתּה וְ ַעד־
אתֶ 
ר־צ ְ
ד' יִ ְשׁ ָמ ֵ
עוֹלם
ָֽ

בּורא
בּורא יִ ְת ָבּ ַרְ שׁמו הוּא ֵ
ֶשׁ ַה ֵ
רוּאים
וּמנְ ִהיג ְלכָ ל ַה ְבּ ִ
ַ

זה חזר לעבוד
מצאתי את הבעיה

הרעיון השבועי
הטלפון שלי נשבר והלכתי לחנות טלפונים
כדי לתקן את זה .הם אמרו לי שאין מה
לעשות ושהכל נמחק .במקום לדאוג
התחלתי מיד להודות לד' שהטלפון עבד עד
כה .כעבור שעתיים הטלפון נדלק שוב וזה
עבד כמו פעם .מדהים ,שאמירת תודה עוזרת
לכל דבר.

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

לזכות לרפו"ש
הילד מאיר יעקב בן
גיטל לאה

ר־א ֶלּה וְ יִ ְת ֽבּוֹנְ נוּ ַֽח ְס ֵדי ד'.
י־חכָ ם וְ יִ ְשׁ ָמ ֵ
ִמ ָ
אומר הבת עין הקדוש זי"ע ,משמעותה
של ֵא ֶלּה זה שני דברים ,ומשמעותה של
ַֽח ְס ֵדי ,זה שני חסדים .הפסוק אומר לנו ,מי
הוא חכם? מי שמסתכל תמיד על ֵא ֶלּה ,על
הדברים שנראים כטוב וגם הדברים שלא
נראים כטוב ,וְ יִ ְת ֽבּוֹנְ נוּ ַֽח ְס ֵדי ד' והוא רואה
את החסדים של ד' אצל שניהם ,אז יש לו
תמיד על מה להודות ,שזה בעצם על
הכל.
דרך התודה ,מגיע רק טוב מאת ד' 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.

היום ניסיתי לתקן מכונה וזה פשוט לא עבד.
מיד נזכרתי שלא הודיתי לד' הרבה זמן על כל
הדברים הטובים שהוא עושה לי .אני
התחלתי לצעוק" ,תודה לך ד' ,על זה שתמיד
עזרת לי ".כעבור דקה מצאתי את הבעיה
והצלחתי לתקן את המכונה.

וְ ִאלּוּ ִפינוּ ָמ ֵלא ִשׁ ָירה כַּ יָּ 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.

