7:45

6:18

7:26

7:19

5:53

Montreal:

7:26

6:00

6:59

5:57

Manchester:

7:26

6:00

Monroe:

7:17

5:51

London:

7:28

5:58

Lakewood:

7:23

5:31

Jerusalem:

8:04

6:37

Miami FL:

6:00

Monsey:

זמנים

מוצש"ק

הדלק"נ
Toronto:

מוצש"ק

הדלק"נ
Brooklyn:
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הגיעו לפני החג
הקב"ה שומר ומציל
הילדים והנכדים שלי רצו לבוא אלינו לחג
והיו קשיים בנגיף עכשיו ושני נכדים לא
קיבלו את הדרכונים .מיד התחלתי להודות
להקב"ה ,והתקשרתי לנכדים גם להודות
להקב"ה שהוא הכל יכול .אחרי המון
מאמצים הם קיבלו פגישה באותו היום שהם
היו צריכים לטוס .הם חיכו שעתיים וחצי
והמשרד שבו הם חיכו היה שם בעיות
בחשמל .אבל לא הפסקנו להודות להשם.
ב"ה הם הצליחו לעלות על המטוס בזמן והיה
לנו חג נפלא עם כל המשפחה.

הילד הקטן שלי היה באמצע לאכול ומשהו
נתקע לו בגרון וזה לא רצה לצאת .רציתי כבר
לקרוא לארגון ההצלה אבל מייד הודיתי
להשם על כך שתמיד הכל בסדר .שנייה
לאחר מכן האוכל יצא .חבל לדאוג כי מתי
שאנחנו מודים להשם הוא מיד עוזר.

וְ ִאלּוּ ִפינוּ ָמ ֵלא ִשׁ ָירה כַּ יָּ ם

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

מהר יותר ממה שנאמר
בעלי היה זקוק לניתוח מורכב והרופא אמר
שזה יערך למשך יומיים והוא יצטרך להיות
על מכונות נשימה למשך  4ימים .לא
הפסקתי להודות להשם ולהסתמך רק עליו.
לא ייאמן ,הניתוח נמשך יום אחד בלבד
ולמחרת הוא כבר לא היה זקוק להיות על
מכונת נשימה .זכור ,כשאתה מודה להקב"ה,
הכל הולך הרבה יותר טוב.

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

לזכות לרפו"ש
נתנאל שי בן דבורה

הרעיון השבועי

בפרשת לך לך כתוב ,והאמין בד'
ויחשבה לו צדקה .אומר העבדות
ישראל הקדוש ,שאברהם אבינו
הודה להקב"ה על זה שהוא יכול
להאמין בו ,ושזה בעצם צדקה מאת
הבורא יתברך .זה מלמד אותנו
שאנחנו צריכים להודות להקב"ה
כל דקה בכל יום ,כדי שנוכל להודות
לו ולשבח אותו מתי שנרצה
ובאמצעות זה לראות את חסדיו.
מער פון  30,000אידן פארציילן
וואונדערליכע ישועות
און השגחה פרטיות
דורך דאנקען דעם אויבערשטן!

עבד מיד
יש לי מקרר שצריך לשים אותו על שעון
שבת ובכל שבת יש בעיות שהוא לא עובד.
שבוע לפני שהלכתי לשנות את המערכת
התחלתי להודות להשם על כל הדברים
הטובים שהוא נותן לי בכל דקה .ניסיתי שוב
וזה עבד מיד .השם רוצה לתת לנו את כל
הטוב שבעולם .הוא עומד ומחכה שנודה.

כִּ י ְל טוֹב ְלהוֹדוֹתְ .וּל ִשׁ ְמ נָּ ֶאה ְלזַ ֵמּר

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.

