מוצש"ק

הדלק"נ

מוצש"ק

הדלק"נ

9:44

10:00

8:32

Montreal:

9:45

8:17

11:00

9:27

Manchester:

9:47

8:19

Monroe:

10:37

9:06

London:

9:43

8:12

Lakewood:

9:06

7:13

Jerusalem:

9:28

8:00

Miami FL:

Monsey:

זמנים

10:16

8:48

Toronto:

8:16

Brooklyn:
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לא הלכתי לבית החולים

ניסים גדולים

בשבת בבוקר התעוררתי עם כאבים נוראיים.
סבלתי ממש מהכאבים ואחרי כשעתיים
רציתי לקרוא להצלה כדי להביא אותי לבית
החולים .אבל פתאום אמרתי שאני הולך
להודות להשם על הסבל והבטחתי להודות
ברבים כשהכאב ייעלם .בדרך כלל זה יכול
לקחת  24שעות עד שהכאבים חולפים .אבל
אני עדיין לא מאמין ,שעתיים לאחר אמירת
התודה הכאבים נעלמו לחלוטין ,ממש ניסים
מאת השם.

הייתה לי בעיה מורכבת מאוד ביום שישי
שעבר .זה היה קשה מאוד ולא ידעתי כמה
זמן זה יימשך ומה הולך לקרות .אבל
המשכתי עוד ועוד להודות להשם שאני יכול
לנשום ואני בריא ובע"ה הדבר יעבור בקרוב.
בערב שבת זה כבר היה טוב יותר .ביום
ראשון בערב הכל חזר לקדמותו .אני מודה
להשם על הנס ולא יכולתי לדמיין כמה מהר
זה ייקח .אני בטוח שזה קרה כך כי לא הלכתי
לאיבוד ובמקום הודיתי להשם למרות כל
הקושי .זכור תמיד להודות להשם ותזכה
לראות ניסים גדולים.

רוֹפא נֶ ֱא ָמן וְ ַר ֲח ָמן ָא ָתּה
כִּ י קל ֶמּ ֶלך ֵ
ְל ִפיכָ ֲ אנַ ְחנוּ ַחיָּ ִבים ְלהוֹדוֹת ְל

מצאתי תורם
הרעיון השבועי
ערכתי אירוע וניסיתי למצוא מישהו שיממן
את זה .אחד היה מעוניין לממן אבל ברגע
האחרון הוא החליט שהוא לא רוצה .הודיתי
להשם שהוא תמיד עזר לי למצוא אחד שנתן
חסות ואם השם רוצה הוא יעזור לי לפגוש
אחד שייתן חסות גם הפעם לאירוע הזה.
כמה שעות אחר כך קיבלתי הודעה מאחד
שאני אפילו לא מכיר שהוא רוצה לתת חסות
ולממן את האירוע .להשם יש את הדרכים
שלו ,אנחנו רק צריכים להודות לו ולהסתמך
עליו בלי שום חשבונות.

ב־אישׁ וַ ֲע ַצת ד' ִהיא
ַרבּוֹת ַמ ֲח ָשׁבוֹת ְבּ ֶל ִ
ָת ֽקוּם

לזכות לרפו"ש
הילד מאיר יעקב בן
גיטל לאה

בגמרא במסכת תענית כתובָ ,א ַמר
סּוּרין
הוֹשׁ ַע ֶבּן ֵלוִ י כׇּל ַה ָשּׂ ֵמ ַח ְבּיִ ִ
ַר ִבּי יְ ֻ
עוֹלם ,מה
שׁוּעה ָל ָ
ֶשׁ ָבּ ִאין ָע ָליו ֵמ ִביא יְ ָ
שאומר ,שכל מי שמקבל את הסבל
והקושי שהוא עובר באהבה ומאמין
שהכל בא מאת השם ולטובתו,
ומודה להשם על כך ,מביא ישועה
לא רק על עצמו אלא גם על כל
העולם כולו .זכור תמיד להודות
להשם .לא רק אתה תנצל ,אלא גם
אחרים ירוויחו מזה.

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.

זה נפתח
יש לי מוצר באמזון שנסגר כי המידע לא היה
נכון .אני מנסה לשנות את המידע זמן מה
אבל זה לא עובד .היום נזכרתי שלא הודיתי
להשם על הבעיה .התחלתי להודות
והבטחתי להודות גם ברבים .ניסיתי שוב
להתקשר לאמזון .לא תאמינו 10 ,דקות
לאחר מכן המוצר נפתח מחדש .אני חושב
כמה חבל שלא היה לי את השכל להודות
מיד ,הייתי חוסך לי את עוגמת הנפש הזאת
שהייתה לי עד עכשיו.

פּוֹת ַח ְשׁ ָע ִרים
ְבּ ָחכְ ָמה ֵ

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.

