מוצש"ק

הדלק"נ

מוצש"ק

הדלק"נ

9:36

9:52

8:23

Montreal:

9:38

8:09

10:47

9:16

Manchester:

9:39

8:11

Monroe:

10:25

8:56

London:

9:35

8:04

Lakewood:

9:00

7:06

Jerusalem:

9:22

7:54

Miami FL:

Monsey:

זמנים

10:08

8:39

Toronto:

8:07

Brooklyn:
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נדחה הטיול

ב"ה לא היה צריך ללכת לבית
החולים

שבוע לפני הבר מצווה של הבן שלי ,החדר
דיווח שהולך להיות טיול שיצא באותו יום
של הבר מצווה .המשמעות היא שהילדים לא
יוכלו להגיע לבר מצוה .התקשרתי לחדר
ושאלתי אם אפשר לדחות את הטיול ליום
אחר .לא האמנתי שהם יעשו זאת .הודאתי
לד' ואמרתי" :אתה יודע מה טוב בשבילנו".
למחרת אני מקבל הודעה מהחדר שהטיול
נדחה ליום אחר .עכשיו אני יכול להודות שוב
לבורא עולם .תודה מביאה לתודה.

אני רוצה להודות לד' הגדול על הנס שקרה
לנו .הילד שלי נפל מהספה ,על ראשו .הראש
שלו דימם והוא הקיא ,אבל ב"ה ,הוא היה
בהכרה .חברת ההצלה הגיע ובדק את הילד
וב"ה לא הופננו לבית חולים.

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

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

מצאתי את זה
הרעיון השבועי

הגיע לאחר שבוע
האופניים של הילד שלי התקלקלו
והתקשרתי לחברה להזמין חלק לתיקון
האופניים .הם אמרו לי שאין להם את החלק
הזה כרגע וזה ייקח בערך  6שבועות לקבל
אותו .לא ידעתי מה לעשות והתחלתי
להודות לד' ולבקש שזה יגיע מוקדם יותר.
בדיוק שבוע לאחר מכן זה הגיע.

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

לזכות לרפו"ש
הילד מאיר יעקב בן
גיטל לאה

אמר ד' ֶאל־מ ֶֹשׁה ִהנְ נִ י ַמ ְמ ִטיר ָלכֶ ם ֶל ֶחם
וַ יֹּ ֶ
ן־ה ָשּׁ ָמיִ ם .הנועם אלימלך הקדוש זי"ע
ִמ ַ
אומר ,שהקב"ה אומר ליהודים" ,אתם
מבקשים פרנסהִ ,הנְ נִ י ַמ ְמ ִטיר ָלכֶ ם ֶל ֶחם
ן־ה ָשּׁ ָמיִ ם .אני תמיד מוכן לתת לכם
ִמ ַ
פרנסה מן השמיים .הדבר היחיד שאני
מבקש ממכם הוא ,וְ יָ ָצא ָה ָעם וְ ָֽל ְקטוּ ְדּ ַבר־
יוֹם ְבּיוֹמוֹ .שיהיה לכם אמון בי ותאמרו
תודה ושבח בכל יום ויום .באמצעות זה
הפרנסה תגיע בשפע ,ללא כל צער".

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.

למשך זמן רב חיפשתי את תעודת הזהות
שלי ,אבל לא מצאתי .אתמול קראתי סיפור
ממישהו שהודה לד' ונעזר ,אז התחלתי
להודות לד' והבטחתי להודות גם ברבים.
למחרת חיפשתי במקום שעוד לא חיפשתי
שם .ישתבח שמו לעד ,מצאתי את זה שם.

ַעד ֶשׁ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֵמ ִאיר ֶאת
ֵעינֵ ֶיהם

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.

