7:56

6:30

7:37

7:32

6:05

Montreal:

7:37

6:11

7:15

6:13

Manchester:

7:37

6:11

Monroe:

7:32

6:07

London:

7:38

6:09

Lakewood:

7:31

5:39

Jerusalem:

8:11

6:44

Miami FL:

6:11

Monsey:

זמנים

מוצש"ק

הדלק"נ
Toronto:

מוצש"ק

הדלק"נ
Brooklyn:
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הכאב נעלם
מצאתי חברת עבודה
היה לי אמש כאב ראש נורא ,ומה שעשיתי
להקל על המצב ,שום דבר לא עזר .לא יכולתי
לישון ולא יכולתי לעשות שום דבר ,הייתי
ממש אובד עצות .בכך ,פתאום נזכרתי שלא
הודיתי להקב"ה על זה שבדרך כלל לא כואב
לי הראש .מיד התחלתי להודות לו והבטחתי
להודות ברבים כשהכאבים יעלמו .כעבור
רבע שעה זה נעלם לגמרי .הקב"ה שולח
לפעמים צער כדי להזכיר לנו להודות ,בא
נודה לו לפני ,כך שהצער לא יקדים לבוא.

השם מוביל את העולם .יש לי ענפים מעל
הסוכה שלי וחיפשתי חברה שתוכל לחתוך
אותם .אבל כל מי שהתקשרתי אליו אמר או
שהם עסוקים מדי או שהם לא מגיעים לאזור
שלי .לא אבדתי תקווה והתחלתי להודות
להקב"ה ,ובנוסף גם הבטחתי להודות לו
ברבים .המשכתי במאמצי והתקשרתי
לחברות נוספות .לא ייאמן אבל מצאתי
חברה שיש לה סניף במרחק רחוב אחד ממני
והם ממש עומדים להגיע אלי .הבורא יתברך
יודע על כל מה שאנו צריכים אבל זכרו תמיד
להיות אסירי תודה והוא עוזר.

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

קיבלנו מקרר חדש
המקרר שלנו התקלקל במהלך השבוע לפני
חג הסוכות ולא ניתן היה לתקן אותו ,ובנוסף
היה מאוד קשה להשיג חדש עכשיו לפני
החג .הודיתי מיד להקב"ה והבטחתי להודות
ברבים אם אוכל להשיג מקרר לפני החג .אני
עדיין לא מאמין אבל ב"ה שבח לק-ל ,זה כבר
בבית שלי וזה עובד.

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

לזכות לרפו"ש
נתנאל שי בן דבורה

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

התקבלתי
הרעיון השבועי

יהודי יקר ,חשבת פעם שכאשר
אתה מנער את הלולב תוך כדי
הברכה אתה מחזיק את האתרוג
הפוך ,ולאחר הברכה אתה הופך
אותו .זה סימן שחייב יהודי לזכור
עד סוף חייו ,שאם מקרה מסוים
במצב ירידה ,כלומר זה לא הולך
טוב ,אז עשה ברכה .תודה לבורא
עולם ,הכל יתהפך אוטומטית
לטובה.
מער פון  30,000אידן פארציילן
וואונדערליכע ישועות
און השגחה פרטיות
דורך דאנקען דעם אויבערשטן!

קבעתי תור במשרד ממשלתי ,וביום של
התור שכרתי רכב ונסעתי שעה עם הילדים.
כשהגעתי לשם שמתי לב שטעיתי ובאתי יום
לפני התור .הודיתי מיד להקב"ה והבטחתי
להודות גם ברבים אם לא אצטרך לבוא לשם
שוב .אחרי כמה דקות אמרו לי שיקבלו אותי
עכשיו וב"ה לא הייתי צריך לחכות הרבה
ויצאתי משם במהירות .אני מודה לך הקב"ה
שלא הייתי צריך לקחת רכב שוב ולנסוע שוב
למשך שעה .השם עשה שאטעה כדי
להראות לי עד כמה ההכרת תודה עוזרת.

כִּ י טוֹב ד'  -השם תמיד עושה לנו טוב

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.

