מוצש"ק

הדלק"נ

מוצש"ק

הדלק"נ

9:37

9:51

8:23

Montreal:

9:38

8:11

10:37

9:13

Manchester:

9:39

8:12

Monroe:

10:21

8:55

London:

9:36

8:06

Lakewood:

9:02

7:10

Jerusalem:

9:26

7:59

Miami FL:

Monsey:

זמנים

10:08

8:40

Toronto:

8:09

Brooklyn:
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הבן שלי התקבל למחנה קיץ

הכל הסתדר בצורה מדהימה
הבטחתי שבוע שעבר להודות להשם ברבים
על שני דברים .אחד ,שיש לי כאבים ברגליים
נוראיים ,שלא יכולתי לדרוך עליהם .התחלתי
להודות להשם על הכל עד כה והבטחתי
להודות גם ברבים .למחרת פגשתי רופא
שעזר לי להחלים מהכאבים לגמרי ,עד כדי
כך שיכולתי לחזור לעמוד על הרגליים.
שתיים ,למחרת הייתי צריך לקבוע תור
לרופא שקשה מאוד להגיע אליו .קיבלתי תור
בקלות .בדרך לשם ראיתי שאני לא יספיק
להגיע בזמן ואם מגיעים מאוחר יכולים
להפסיד את התור .ישר הודיתי להשם.
למרות שהגעתי באיחור ,הם עדיין קיבלו
אותי .עכשיו אני רוצה להודות להשם ברבים
ולקיים את הבטחתי ,על חסדיו שעשה עימי.

היו לי קשיים רבים להכניס את הבן שלי
למחנה קיץ ,וזה היה נראה שהוא הולך
להישאר בבית למשך הקיץ .אמש פגשתי
חבר וסיפרתי לו מה שעובר עלי ,והוא אמר
לי שהדבר היחיד שעדיין לא ניסיתי זה
להודות להשם על הכל עד כה ,ולהבטיח
שאם בעוד  24שעות אתה תראה ישועה,
אתה הולך לפרסם את הנס ברבים .לא ייאמן,
בדיוק כעבור  24שעות ,הדברים התחילו
להשתפר .הבן שלי נמצא במחנה קיץ בשעה
טובה ומוצלחת .להודות להשם עוזר יותר
מכל מה שאפשר לעשות ,וזה לא עולה דבר.

ַעל כָּ ל ַה ֶח ֶסד ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ָית ִע ָמּ ִדי וַ ֲא ֶשׁר
ַא ָתּה ָע ִתיד ַל ֲעשׂוֹת ִע ִמּי

רוֹפא נֶ ֱא ָמן וְ ַר ֲח ָמן ָא ָתּה
כִּ י קל ֶמּ ֶלך ֵ

ב"ה זה עובד

הרעיון השבועי

נעזרתי עם הפרנסה שלי

אני עדיין לא מאמין .היום עם מזג האוויר
החם ,המזגן שלי הפסיק לעבוד .התקשרתי
למישהו והוא אמר לי שהם צריכים לשנות
את המערכת שעלותו  5,000דולר .אמרתי
תפילת התודה פעמיים והבטחתי להודות
להשם ברבים אם זה יתחיל לעבוד .לאחר
מספר דקות נסיתי שוב ,והמזגן נדלק ועבד
כמו שצריך .מה נשאר לי לומר זה שהשם הוא
המתקן הטוב ביותר ,והדבר היחיד שהוא
מבקש זה שנודה לו ,וזה לא עולה לנו כסף.

כתוב בתהילים פרק ס"ג ,כִּ י־טוֹב ַח ְס ְדֵּ מ ַחיִּ ים
ְשׂ ָפ ַתי יְ ַשׁ ְבּ ֽחוּנְ  .אומר התפארת שלמה
הקדוש זי"ע ,שיהודי צריך להודות על הזכות,
שהוא יכול להודות ולשבח את אבינו הגדול
שבשמיים ,כי החסד שמגיע דרך התודה הוא
החסד הגדול ביותר שאדם מקבל בחייו .כפי
ל־כּל־
שגם נאמר בפסוק ,טוֹב־ד' ַלכֹּל וְ ַר ֲח ָמיו ַע ׇ
ַמ ֲע ָֽשׂיו ,השם כל כך טוב ש -יוֹדוּ ד' ׇכּל־
ַמ ֲע ֶשׂי ,שכולנו יכולים לשבח אותו על כל
מעשיו .אנו אומרים בברוך שאמר בכל יום,
ָהקלָ ,אב ָה ַר ֲח ָמןַ ,ה ְמ ֻה ָלּל ְבּ ֶפה ַעמּוֹ ,שהבורא
עולמים כולו רחמים ,שהוא נותן לנו את
הזכות להודות לו.

יש לי קושי עם הפרנסה שאני נאבק בה
למשך חודשים ולא יכולתי לתת לעצמי שום
עצה .השבוע שמעתי את שיחתו של ר' ארי
ברקוביץ' שאדם ,במקום להתלונן ,הוא צריך
להודות להשם ואז הוא יראה כיצד הדברים
משתנים באמצעות ההודיה .החלטתי
להתחיל לומר תודה .התחלתי להגיד מזמור
לתודה והודיתי להשם על הכל .לא יאומן,
שעה לאחר אמירת התודה הבעיה
נפתרה ,והרגשתי כאילו השם חיכה רק
לתודה שלי .דבר אחד שישאר לי מזה שלא
אפסיק להודות להשם על הכל תמיד.

וּמ ִטיב ַלכּל
וּמ ַפ ְרנֵ ס ַלכּל ֵ
כִּ י הוּא קל זָ ן ְ

עוֹלם ַח ְסדּוֹ
כִּ י טוֹב ד' ְ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.

