מוצש"ק

הדלק"נ

מוצש"ק

הדלק"נ

9:31

9:44

8:17

Montreal:

9:33

8:06

10:37

9:13

Manchester:

9:34

8:07

Monroe:

10:13

8:46

London:

9:31

8:01

Lakewood:

8:59

7:06

Jerusalem:

9:23

7:56

Miami FL:

Monsey:

זמנים

10:02

8:35

Toronto:

8:04

Brooklyn:

פרשת ואתחנן תשפ"א לפ"ק גליון 79

ב"ה חזרו הביתה בריאים

מצאתי עזרה

הבנים שלי נסעו אתמול לטיול וכשהם חזרו
הביתה הם היו מאושרים .ב"ה ,הם נהנו מאוד.
בן אחד ,לעומת זאת ,אמר לי שבזמן ששחה
במים הוא טבע וב"ה ,ברגע האחרון לא נתן
לעצמו להתייאש .התחלתי להודות להשם
ששמר על ילדיי .הבן שלי אמר לי" ,תודה
להשם עוד ,גם ברבים בקבוצה של תודה לך
השם ".אני מודה לך ,בורא עולם ,מול כולם,
שאתה תמיד שומר עלי ועל כל משפחתי.

סיימתי עכשיו לצבוע את הבית שלי והיה לי
הרבה עבודה לנקות את הבית ,שהמנקה
הקבועה שלי לא תוכל לבצע בעצמה .הודיתי
להשם על כל מה שיש לי .ב"ה ,מצאתי עוד
מנקה לעזור ,כך בע"ה הן יוכלו לנקות
במהירות .השם כל כך טוב לנו והדבר היחיד
שהוא צריך זה שנזכור תמיד להודות לו.

ֵאין ָלנוּ ַעל ִמי ְל ִה ָשּׁ ֵען כִּ י ִאם ַעל ָא ִבינוּ
ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם

ר־עיר ָשׁוְ א ָשׁ ַקד
ִאם־ ד' ֽא־יִ ְשׁ ָמ ִ
שׁוֹמר
ֵֽ

ב"ה יצאתי בלי שום שריטה

הרעיון השבועי

ב"ה ,השם הציל אותי ,עם שני ילדיי .הייתי
בתאונה קשה .המכונית שלי הייתה מרוסקת
לגמרי מלפנים ומבפנים .ב"ה ,אני והילדים
יצאנו בלי שום שריטה .אני מודה לך בורא
עולם על הנס שעשית עמי ועל כך שיש לי
אחים נאמנים שעזרו לי בכל דבר .ב"ה ,הכל
הסתדר והייתי אצל הרופא בגלל הכאב גב,
שעזר לי בדיוק ישר אחרי התאונה.

כִּ י ַמ ְל ָאכָ יו יְ ַצוֶּ ה ָלִ ל ְשׁ ָמ ְרְ בּכָ ל ְד ָרכֶ י

לזכות לרפו"ש
הילד מאיר יעקב בן
גיטל לאה

תודה לך ד' ,זה עובד

חידוש מאת ר' חצקל אברמסקי זצ"ל.
חוּ־לי ַשׁ ֲע ֵרי־
כתוב בתהלים פרק קי"חִ ,פּ ְת ִ
אוֹדה קה .יהודי מבקש
ֹא־בם ֶ
ֶצ ֶדק ָאב ָ
מהקב"ה ,בבקשה תפתח לי את שערי
הישועות ,שערי חסד ,רחמים ,שמחה
אוֹדה קהּ,
ֹא־בם ֶ
ובריאות .אומר הקב"הָ ,אב ָ
אתה רוצה להכנס לשערים ,תודה להשם.
ה־ה ַשּׁ ַער
ואיזה שער הוא השער הכי טוב ,זֶ ַ
ַלד' ַצ ִדּ ִיקים יָ בֹאוּ ֽבוֹ .השער של אמירת
תודה להשם ,שזה הדרך שצדיקים מגיעים
לכל השערים בלהודות להשם יתברך שמו
תמיד.

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.

עבדתי עם אדם אחד והוא ניסה לעבוד על
המחשב ,אבל זה לא עבד .כמה שהוא ניסה,
לא עזר .קראתי" :השם ,אם הפעם זה יעבוד,
אודה לך ברבים ".בפעם הבאה שהוא ניסה זה
עבד ,ב"ה .זה לא יאומן מה שאמירת תודה
עושה.

ֵאין ֲאנַ ְחנוּ ַמ ְס ִפּ ִיקים ְלהוֹדוֹת ְל

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.

