9:33

8:04

9:05

9:14

7:45

Montreal:

9:06

7:37

9:38

8:22

Manchester:

9:07

7:38

Monroe:

9:36

8:07

London:

9:05

7:33

Lakewood:

8:37

6:43

Jerusalem:

9:05

7:36

Miami FL:

7:36

Monsey:

זמנים

מוצש"ק

הדלק"נ
Toronto:

מוצש"ק

הדלק"נ
Brooklyn:
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לא להאמין את המחיר
בסוף עלינו כולנו

הייתי צריך לנסוע להתארח לשבת במקום
רחוק והייתי זקוק לרכב .עשיתי הזמנה לרכב
אבל באמת הייתי זקוק לטנדר גדול יותר.
כשהגעתי להשכרת רכב וביקשתי לשדרג
לאוטו גדול יותר המנהל אמר לי מחיר גבוה
ולא רצה לרדת במחיר אז עזבתי .חזרתי
למחרת בלילה ומיד לפני שהגעתי נתתי
צדקה לעילו נשמת ר' ישעי' בן ר' משה זי"ע
שהיארצייט שלו הערב והבטחתי להודות לד'
ברבים אם אקבל מחיר טוב יותר .נכנסתי
פנימה ,אותו מנהל קיבל אותי בחיוך והוא
התחיל לבדוק איזה מחיר הוא יכול להשיג לי.
אני עדיין המום מהעסקה שקיבלתי הייתי
צריך להסתכל כמה פעמים כדי לוודא שזו
לא טעות כי מעולם לא קיבלתי מחיר כזה
לרכב שכור .זה מראה לך שכאשר אתה מודה
לד' הבלתי אפשרי נהפך לאפשרי.

ֵאין ֲאנַ ְחנוּ ַמ ְס ִפּ ִיקים ְלהוֹדוֹת ְל

היינו צריכים לטוס עם המשפחה ונעצרנו על
ידי אנשי המכס עד  10דקות לפני הטיסה.
כשסוף סוף שוחררנו מהמכס והגענו לשער
זה כבר היה דקות ספורות לפני ההמראה .לא
נתנו לנו לעלות כי המזוודות שלנו לא היו על
המטוס .התחלתי להודות לד' והבטחתי שאם
יתנו לנו לעלות למטוס אודה לד' ברבים.
דקה לפני הטיסה אחד אמר לנו שהמזוודות
שלנו כבר על המטוס ועלינו לרוץ למטוס.
כשאנחנו מגיעים למטוס הדלת כבר הייתה
סגורה והמדרגות לעלות כבר הורחקו.
ופתאום ,הם התחילו להחזיר את המדרגות
בחזרה רק בשבילנו ונפתח הדלת .תודה לך
ד' על הנס הגלוי.

הרעיון השבועי

אף אחד לא נפצע
לפני חודש הייתי מעורב בתאונה .טרקטור
נתקע בצד של הדלת של האוטו שלי ,אבל אף
אחד לא נפצע או אפילו נשרט .אפילו לא
הייתי צריך להגיש תביעה עם הביטוח וב"ה
הנהג השני הצליח להשיג הסכם והוא שילם
לי כמעט על כל הנזק .תודה לך ד' שעזרת לי
עם זה .אני אסיר תודה על כל מה שעשית
והשגחת ,ואני בטוח שאני בידיים שלך ואתה
תמיד משגיח עלי .שאתה מודה לד' הוא
מחזיר לך טוב בכפליים ,יותר ממה שאתה
יכול לדמיין.

ִשׁירוּ ַלד' ִשׁיר ָח ָדשׁ ְתּ ִה ָלּתוֹ ִבּ ְק ַהל ֲח ִס ִידים .הנועם
אלימלך הקדוש זי"ע אומר שזה נראה לכאורה,
שכאשר יהודי מתפלל עבור אדם חולה והוא
מתרפא ,הוא בעצם הופך משהו שהקב"ה עשה.
אפשר רק להשיב למראה הזה שמאת ד' שום רע
לא בא .אך כאשר יהודי חוטא ,הוא מאבד קשר עם
הבורא ,ומכאן נובעים קשיים .כאשר צדיק מתפלל,
ניצלים מהקשיים .אך פעמים רבות יש קטרוג כלפי
האדם והתפילה אינה עוזרת .בשביל זה ,חייבים
לשייך את עצמנו ל"תהילה " ,שהיא הודיה לבורא
עולם ,שדרך ההודיה היא מקרינה אור כה בוהק,
שאין למקטרגים כוח שליטה .לכן ,כתוב ִשׁיר ָח ָדשׁ
ְתּ ִה ָלּתוֹ ִבּ ְק ַהל ֲח ִס ִידים ,והמשמעות של זה היא
שהודיה של יהודי יוצרת שיר חדש ,תפילה חדשה,
שלגביה אין למקטרגים שום כוח לשלוט.

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

מצאנו את המפתחות
לפני פסח בעלי איבד את צרור המפתחות
שלו שעליו היה מפתח ספייר של האוטו
שהוא מאוד יקר לשכפל .חיפשנו את זה לפני
פסח ואחרי פסח ולא מצאנו את זה בשום
מקום .ביום חמישי בעלי אמר לי שהוא עומד
להתייאש אז אמרתי לו שיגיד שהוא הולך
להודות לד' ברבים מתי שהוא הולך למצוא
את המפתחות .ביום שישי התקשרתי לאחד
החנויות שבעלי ביקר בהם לפני החג ומיד
הודיעו לי שיש להם את המפתחות.

ברוך משיב אבידה לבעליה

ד' שׁ ְֹמ ֶר ד' ִצ ְלַּ על־יַ ד יְ ִמ ֶֽינ

לזכות לרפו"ש
הילד מאיר יעקב בן
גיטל לאה

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.

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.

