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הגעתי לתחנת דלק

הגיעה הישועה

נסעתי במקום של שממה ופתאום ראיתי
שנגמר לי הדלק .לאחר מרחק קצר ,ראיתי
שלט שמראה שיש תחנת דלק כ-שש
קילומטרים ממני .התחלתי להודות להשם.
לא היה משנה לי איך זה ייגמר כי האמנתי
שהכל לטובתי ,והבטחתי להודות גם ברבים.
אני יכול לומר בכנות שמעולם לא נסעתי כל
כך הרבה זמן עם האורות דולקים ואמרתי
שזה בטוח בזכות אמירת תודה לבורא
העולמים שהצלחתי להגיע לתחנת דלק
בזמן.

אני רוצה להודות להשם הגדול ישתבח שמו
לעד .חיכיתי לישועה והבטחתי להדליק נר
למשך  40יום לעילוי נשמתו של הרב מנחם
מנדל בן הרב יוסף מרימנוב .ביום ה40-
קיבלתי את הישועה שלי .אני רוצה להודות
להקב"ה על זה שעשה לי את הנס הגדול הזה
ועל זה שהוא נותן לנו את הסגולות של
להודות ולהדליק נר לאדם צדיק ,ולכך
להעיזר ולקבל ישועה.

ְל ִפיכָ ֲ אנַ ְחנוּ ַחיָּ ִבים ְלהוֹדוֹת ְל
כִּ י ַמ ְל ָאכָ יו יְ ַצוֶּ ה ָלִ ל ְשׁ ָמ ְרְ בּכָ ל ְד ָרכֶ י

העיניים התרפאו

הרעיון השבועי

התינוק שלי בן חודשיים התעורר עם עיניים
נפוחות .מייד הודיתי להשם והבטחתי
להודות גם ברבים אם זה יתרפא במהירות
ולחלוטין .כמה דקות לאחר מכן ראיתי איך
זה משתפר .כעבור שעתיים זה עבר לחלוטין
וללא עקבות של הנפיחות .אני מודה לך,
בורא עולמים ,ששמעת את תפילתנו ואת
תודתנו.

פוּא ְתֱ א ֶמת
רוֹפא נֶ ֱא ָמן ָא ָתּה ְוּר ָ
כִּ י קל ֵ

לזכות לרפו"ש
הילד מאיר יעקב בן
גיטל לאה

המכונית נדלקה

כתוב בפרשת שלח בעניין של המרגלים
ת־קוֹלם וַ יִּ ְבכּוּ ָה ָעם
ָ
ל־ה ֵע ָדה וַ יִּ ְתּנוּ ֶא
וַ ִתּ ָשּׂא ׇכ ָ
ַבּ ַלּיְ ָלה ַה ֽהוּא .בגמרא במסכת תענית כתוב:
אומר רבה מה שהסביר רבי יוחנן ,שבאותו יום
היה תשעה באב .השם אמר ליהודים ,אתם
בכיתם לחינם ,לסתם ,אני יעשה שתבכו בכי
של דורות ,שבכל הדורות הבאים אתם תבכו
על חורבן בית המקדש .אומר האמרי אמת
הקדוש :באמת ובוודאי ,אם יהודי שמח גם
כשאין על מה לשמוח ,והוא מודה ומשבח את
הקב"ה ,השם יעניק לו שמחה לדורות עם
סיבות רבות על מה לשמוח.

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.

היינו בדרך לשדה התעופה והמכונית
הפסיקה לעבוד .ניסינו כל מה שיכולנו,
אפילו שני גויים עצרו וניסו לעזור ,אבל שום
דבר לא עבד ,והם הגיעו למסקנה שזו בעיה
רצינית .התחלתי לומר את תפילת התודה
ולהודות להשם .אני עדיין לא מאמין אבל
מיד לאחר מכן המכונית נדלקת והמשיכה
לנסוע .אני מודה לך ,בורא עולם ,ברבים ,על
הניסים שלך ואני ממשיך להתפלל אליך עוד.

ן־לנוּ
ַה ְר ֵאנוּ ד' ַח ְס ֶדּ וְ יֶ ְשׁ ֲעִ תּ ֶתּ ָֽ

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 :
פרשת עקב תשפ"א לפ"ק גליון 80

מיר געבן רשות צו פארשפרייטען אין פרינטען דעם גליון כדי וואס מער אידן זאלן דאנקען דעם אויבערשטען.

