מוצש"ק

הדלק"נ

מוצש"ק

הדלק"נ

9:43

9:59

8:31

Montreal:

9:45

8:17

10:56

9:25

Manchester:

9:46

8:18

Monroe:

10:33

9:05

London:

9:42

8:11

Lakewood:

9:06

7:13

Jerusalem:

9:29

8:01

Miami FL:

Monsey:

זמנים

10:15

8:47

Toronto:

8:15

Brooklyn:
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הניתוח עבר בשלום

מצאנו את המפתח

בתי שברה את הרגל וסבלה מכאבים
נוראיים .הייתי בדרך לרופא המומחה בשביל
ניתוח בערב שבת והיו הרבה פקקים.
התחלתי להודות להשם שוב ושוב והבטחתי
להודות אם הכל יעבור חלק ואגיע לרופא
בזמן .מיד לאחר מכן התנועה נפתחה וב"ה
הניתוח עבר בהצלחה וחזרתי הביתה לפני
שבת .אני מודה לך השם על זה שקשבת
לתפילות שלי ועל כל העזרה שנתת לי מאז
ומתמיד.

הגעתי לאיזה מקום וכשעמדתי לחזור
הביתה ראיתי שאין לי את המפתח לרכב .לא
ידעתי מה לעשות ו"חברים" לא נמצאים
באזור שבו הייתי .אבל מיד נרגעתי והתחלתי
להודות להשם והבטחתי להודות גם ברבים.
זמן לא רב לאחר מכן מצאתי את המפתח .אני
מודה להשם על העגמת נפש כי זה בטוח היה
לטובתי ואני מודה להשם על זה שמצאתי
את המפתח.

תּוֹליכֵ נוּ ְל ָשׁלוֹם ,וְ ַת ְד ִריכֵ נוּ ְל ָשׁלוֹם,
ֶשׁ ִ
וְ ַת ְחזִ ֵירנִ י ְל ָשׁלוֹם

טוֹבוֹתיֶ שׁ ְבּכָ ל ֵעת,
ֶ
אוֹתי וְ
וְ ַעל נִ ְפ ְל ֶ
ֶע ֶרב וָ ב ֶֹקר וְ ָצ ֳה ָריִ ם

תודה גם אם אינך רואה את הטוב
אדם חושב שצריך להודות רק כשהכל
מסתדר כשורה .קיבלתי הצעה לקבל הלוואה
תמורת  10אלף דולר נוספים אבל איבדתי
את מכתב ההצעה בטעות .אני אודה להשם
עוד כשאמצא את זה ב"ה .מאז שהצטרפתי
לקבוצה של תודה להשם התחלתי להודות
במקום לכעוס או לתרץ ,מכיוון שמבינים
שמה שהשם עושה הוא בוודאי אך ורק
לטובה אפילו אם אף פעם לא תראה מה
הייתה הסיבה.

ב"ה כיביתי את השריפה

הרעיון השבועי

יהודי חייב תמיד להודות לאלוקים ,אפילו
על קשיים .כפי שכתוב בתהילים ,פרק
וֹת־ליְ ָלה ָאקוּם ְלהוֹדוֹת ָלַ על
קי"טֲ ,ח ֽצ ַ
ִמ ְשׁ ְפּ ֵטי ִצ ְד ֶֽק .הראשית חכמה הקדוש
אומר שאם אדם חושב שקשיים נובעים
ממידת הדין ,עליו לזכור כי בדיוק ההיפך.
זה נובע ממידת הרחמים והחסד מאת
הבורא יתברך .כמו שכתוב בתהילים ,פרק
ב־ח ֶסד.
ק"גַ ,רחוּם וְ ַחנּוּן ד' ֶא ֶרַ א ַפּיִ ם וְ ַר ָֽ
השם הוא מלא רחמים ,הוא מאריך את
חמתו ועושה חסד רב לבני אדם תמיד.

התנור שלי היה פתוח ובטעות נפל לתוכו
מגבת .באותו רגע חזרתי הביתה ואני פתאום
מריחה אש .אני רצה לתוך המטבח ואני רואה
איך המגבת בוערת .מיד כיביתי את זה .אני
מודה להשם שחזרתי הביתה ברגע הנכון
וב"ה נמנע שריפה רצינית .אני בטוחה שזה
היה בזכות זה שאני תמיד רגילה להודות ואני
מודה להשם תמיד על זה שניצלתי.

ד' שׁ ְֹמ ֶר ד' ִצ ְלַּ על־יַ ד יְ ִמ ֶֽינ

עוֹבר
ֲא ָבל יִ ְשֹ ָר ֵאל ַהכְּ ֵשׁ ִרים ְבּכָ ל ַמה ֶשּׁ ֵ
טוֹבה
ֲע ֵל ֶיהם ְמ ִבינִ ים ֶשׁ ַהכֹּל ְל ָ

לזכות לרפו"ש
הילד מאיר יעקב בן
גיטל לאה

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.

