מוצש"ק
9:12

7:46

Toronto:

8:46

8:51

7:25

Montreal:

8:47

7:21

9:08

7:55

Manchester:

8:48

7:22

Monroe:

9:08

7:42

London:

8:47

7:17

Lakewood:

8:25

6:33

Jerusalem:

8:56

7:29

Miami FL:

7:20

Brooklyn:
Monsey:
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החשבון שולם

הגעתי לרופא

היה לי חשבון גדול שהייתי צריך לשלם תוך
כמה ימים ולא ראיתי מאיפה אני הולך לשלם
אותו .אבל סמכתי על בורא עולם ,הודיתי לו
ממש והבטחתי להודות לו גם ברבים .עכשיו,
כמה ימים לאחר מכן ,החשבון שולם ,בצורה
קלה יותר ממה שחשבתי .חבל לא לסמוך על
הקב"ה ,יש לו את הכח לעשות הכל.

לילד שלי היו כאבים נוראים בשיניים.
התקשרתי לרופא אבל הם הכניסו אותי
לרשימת ההמתנה .הודיתי להקב"ה
והבטחתי להודות לו גם ברבים .ב"ה ,אני
מודה לך הקב"ה ,שהילד שלי נכנס לרופא
באותו יום והכל הסתדר בסוף.

ַ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 ֵ

לא ירד גשם

התינוק שלי ניצל
הרעיון השבועי

עברנו ב"ה לדירה חדשה .בזמן ההעברה זה
היה נראה כאילו הולך לרדת גשם חזק.
הודיתי להשם על זה שנתן לנו דירה חדשה
וביקשתי שלא ירד גשם כדי שנוכל לסיים את
העברה בקלות .ב"ה לא ירד גשם כל הזמן
וברגע שסיימנו את העברה החל ב"ה לרדת
גשם.

עוֹלם ַח ְסדּוֹ
כִּ י טוֹב ד' ְל ָ

לזכות לרפו"ש
נתנאל שי בן דבורה

בפרשת כי תשא כתובְ ,וּבבֹא מ ֶֹשׁה ִל ְפנֵ י ד'
ת־ה ַמּ ְסוֶ ה .שכאשר משה
ְל ַד ֵבּר ִאתּוֹ יָ ִסיר ֶא ַ
רבינו נכנס לדבר עם הקב"ה ,הוא הוריד את
המסכה .מסביר התפארת שלמה הקדוש,
שכאשר יהודי הולך ומתפלל עבור יהודי אחר,
הוא לא צריך להתבייש אלא להתפלל בכל
ליבו .אומר התפארת שלמה ,אך כתוב גם
י־צ ֶדק
חוּ־לי ַשׁ ֲע ֵר ֶ
בתהילים בפרק קי"חִ ,פּ ְת ִ
אוֹדה קהּ .שכאשר יהודי פותח את
ֹא־בם ֶ
ָֽאב ָ
השערים על ידי ההודיה לבורא עולמים ,אז
הוא יכול כבר לבקש את כל מה שהוא צריך גם
לעצמו.

מער פון  30,000אידן פארציילן
וואונדערליכע ישועות
און השגחה פרטיות
דורך דאנקען דעם אויבערשטן!

לאחר יום עמוס מאוד ,הגעתי הביתה ,אך לא
מצאתי חניה .הודיתי להשם והאמנתי שזה
בטוח לטובתי .חניתי מאחורי רכב אחר
ונכנסתי לביתי .כמה דקות לאחר מכן ,מישהו
מתקשר אלי שהוא מארגון ההצלה וביקש
שאני אזיז את הרכב שלי ,כי בעצם חסמתי
אותו .הייתי כל כך עייף אבל הלכתי להזיז את
הרכב .נכנסתי לאוטו ואחרי דקה שמעתי את
התינוק שלי בוכה מאחור .אני מודה להשם
שהייתי צריך להוזיז את הרכב שלי כי כך
הציל הקב"ה את הילד שלי.

וֹמר יִ ְשׂ ָר ֵֽאל
ישׁן שׁ ֵ
ִהנֵּ ה ֽא־יָ נוּם וְ א יִ ָ

להצטרף לקבוצה אפשר
להתקשר/סמס ל347-941-4070 :
א גוטע בליק אויף השי״ת
גוטע וועלט.

לזכות להצלחה
אברהם יהודה בן
חנה חי

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.

