מוצש"ק

הדלק"נ

מוצש"ק

הדלק"נ

9:42

9:59

8:31

Montreal:

9:44

8:16

11:00

9:26

Manchester:

9:46

8:17

Monroe:

10:36

9:05

London:

9:42

8:10

Lakewood:

9:05

7:12

Jerusalem:

9:27

7:59

Miami FL:

Monsey:

זמנים

10:15

8:47

Toronto:

8:14

Brooklyn:
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ב"ה השידוך נעשה

השם שומר עלינו כל רגע
נסענו מההרים בזמן שירד גשם חזק ופתאום
האוטו התחיל להחליק בצורה מסוכנת מאוד.
הייתי עם עוד שני אנשים באוטו והמכונית
התהפכה כמה פעמים עוד ועוד .לא הבנתי
מה קרה ופחדתי נורא שאולי רכב מכיון
הנגדי נכנס בנו או שאולי נתקלנו במשאית.
ב"ה המכונית נעצרה והצלחתי לפתוח את
דלת הרכב ולהוציא את שאר האנשים .הלכנו
לבית החולים בשביל לוודאות שהכל בסדר.
ב"ה השתחררנו במהירות מבית החולים
וכולם היו בסדר מלבד לקצת שריטות פה
ושם .אני רוצה להודות להשם על הנס הגדול
הזה ותודה לך השם שתמיד המשכת לשמור
ולעזור בכל דבר.

הילד שלי התארס בשעה טובה ,עם שידוך
ממש טוב .מזמן עשיתי סגולות רבות כמו
להגיד שיר השירים ,ללמוד את זרע שמשון,
וכן הלאה .אולם בזמן האחרון התחלתי
להודות להשם הגדול והבטחתי להודות
ברבים כשהוא יהיה חתן .זמן לא רב לאחר
מכן השידוך נעשה והוא התארס .צריך לחזק
את עצמנו אך גם צריך לזכור להודות להשם
על הכל.

ַהטּוֹב ,כִּ י א כָ לוּ ַר ֲח ֶמיַ ,ה ְמּ ַר ֵחם ,כִּ י
א ַתמּוּ ֲח ָס ֶדיך

ֵאין ֲאנַ ְחנוּ ַמ ְס ִפּ ִיקים ְלהוֹדוֹת ְל
קיבלתי את האישור
הרעיון השבועי
מאוד רציתי לנסוע לארץ ישראל ליארצייט
של אמי ולא הצלחתי לקבל אישור .התחלתי
להודות להשם והבטחתי להודות גם ברבים
כשאקבל את האישור .היום קיבלתי את
האישור לנסוע .אני רוצה להודות להשם על
זה שעזר לי עכשיו ותמיד .וב"ה אודה לך שוב
כשאגיע והכל ילך כשורה.

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

לזכות לרפו"ש
הילד מאיר יעקב בן
גיטל לאה

תּוֹדה
כתוב בתהילים ,פרק נ' ,ז ֵֹב ַח ָ
ְֽיכַ ְבּ ָדנְ נִ י וְ ָשׂם ֶדּ ֶרַ א ְר ֶאנּוּ ְבּיֵ ַשׁע
ֱאקים .אומר הפלא יועץ הקדוש
זי"ע ,שהשם מוביל את האדם לפי
האופן שבו האדם מתנהג .אם
האדם מבקש לראות את הטוב
שבבורא ומודה לו ,אז השם נותן
את הטוב להאדם שיהיה לו עוד
על מה להודות.

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.

ב"ה התנור עבד
אפיתי חלות לשבת ובזמן שהבצק היה מוכן
לאפיה ,התנור לא עבד .במקום להיות מתוחה
או עצבנית ,התחלתי להודות להשם על כל
הזמנים שזה עבד והבטחתי להודות לו גם
ברבים .ניסיתי להדליק את התנור שוב
ופתאום זה התחיל לעבוד כרגיל .אני מודה
לך בורא עולם על זה שהראת לי את חסדיך.

ֵאין עוֹד ִמ ְלּ ַבדּוֹ

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.

