9:41

8:12

9:12

9:23

7:53

Montreal:

9:13

7:44

9:53

8:34

Manchester:

9:14

7:45

Monroe:

9:48

8:18

London:

9:12

7:40

Lakewood:

8:42

6:48

Jerusalem:

9:08

7:40

Miami FL:

7:43

Monsey:

זמנים

מוצש"ק

הדלק"נ
Toronto:

מוצש"ק

הדלק"נ
Brooklyn:
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המצב השתפר

תוקן פעמיים

היה לי זיהום על היד .כאב לי מאוד עד כדי כך
שלא יכולתי לישון .הלכתי לרופא והוא נתן
לי קרם ,אבל לא הספקתי להשתמש בו.
הודיתי לבורא והבטחתי להודות ברבים אם
אוכל לישון .ב"ה ,למחרת בלילה ישנתי
בשלווה ,בלי להתעורר עם כאבים .זה
בהחלט היה רק בזכות זה שהודיתי לד' ,שזו
התרופה הטובה ביותר.

המזגן שלי נשבר .אמרתי" ,ד' ,אם אוכל לתקן
את זה בלי שאצטרך לשלם כסף ,אודה לך
ברבים ".ב"ה ,תיקנתי את זה ,אבל שכחתי
להודות .יומיים אחר כך זה נשבר שוב .אני
ב"ה יכולתי לתקן את זה שוב .עכשיו אני
רוצה להודות לד' הגדול שעזר לי עכשיו ועל
איך שהוא עזר לי תמיד.

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

ַס ְפּרוּ ַבגּוֹיִ ם ֶאת כְּ בוֹדוֹ ְבּכָ ל ָה ַע ִמּים
נִ ְפ ְלא ָֹתיו

לומר תודה היא הדרך הטובה
ביותר

ממש כמו יציאת מצרים
הרעיון השבועי

במשך שנה התרגלתי להיות אסיר תודה.
אמרתי והרגשתי תודה לבורא עולם על כל
דבר בחיי .ב"ה ,הכל היה לי קסום בחיים והכל
הלך בקלות .הפרנסה ,הבריאות ,הכל  ...אבל
לאחרונה הפסקתי להודות והדברים התחילו
להיות קשים יותר .מה שניסיתי לעשות לא
הלך .ב"ה ,ד' הזכיר לי שתודה זו הדרך
להצלחה .אני מודה לד' שהראה לי את הכיוון
הנכון עד כה ואנסה לחזור לדרך של התודה
ולהמשיך לראות את יד ד' כשהוא מוביל
אותי על כל צעד ושעל.

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

לזכות לרפו"ש
הילד מאיר יעקב בן
גיטל לאה

ָאז יָ ִשׁיר מ ֶֹשׁה ְוּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ַה ִשּׁ ָירה
ֹאמרוּ ֵלּאמֹר .צריך להבין,
ַהזֹּאת ַלד' וַ יּ ְ
שהשמחה העיקרית היא בעצם בלב ,אז
מדוע חייבים לשיר ולהגיד את השירה.
אלא מה ,שהשמחה שנמצאת רק בלב,
נמשך זמן קצר בלבד .אך כאשר יהודי
מודה בפיו ושר שיר לבורא ,ההודיה
נמשכת לנצח .על כן כתובָ ,אז יָ ִשׁיר מ ֶֹשׁה
ֹאמרוּ
ְוּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ַה ִשּׁ ָירה ַהזֹּאת ַלד' וַ יּ ְ
ֹאמרוּ ,הם אמרו את השירהֵ ,לּאמֹר
ֵלּאמֹר .וַ יּ ְ
כדאי שזה יימשך לנצח.

בדיוק חזרתי עכשיו מטיול במקומות
הקדושים ,עם קבוצה שלמה .שעתיים לפני
ההמראה הם אמרו שכולם צריכים לעשות
בדיקת קורונה .כשעה לפני ההמראה ,לא
כולל קיבלו עדיין את התוצאות וזה לא היה
נראה שכל הקבוצה תוכל לטוס .אבל
התחזקנו באמונה בד' הגדול שהוא הכל יכול.
 45דקות לפני ההמראה בא אחד הפקידים
ואמר שכל אחד יכול לטוס בלי שום סיבה.
הוא הריץ את כולם למטוס וב"ה 5 ,דקות
לפני שהמטוס היה צריך להמריא ,כולם היו
על המטוס .הוא הריץ אותנו ממש כמו
ביציאת מצרים.

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

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.

