7:23

5:57

7:07

6:56

5:30

Montreal:

7:06

5:40

6:31

5:26

Manchester:

7:07

5:40

Monroe:

6:49

5:23

London:

7:09

5:39

Lakewood:

7:09

5:16

Jerusalem:

7:53

6:26

Miami FL:

5:40

Monsey:

זמנים

מוצש"ק

הדלק"נ
Toronto:

מוצש"ק

הדלק"נ
Brooklyn:
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בחינה מוצלחת

תוקן ע״י ד׳
המזגן שלנו הוציא רעשים מאד מוזרים
וחזקים .ברור שהקב״ה שולט בכל ענין וענין,
וגם בזה ,ביקשתי מד׳ שיעזור לי עם המצב
בלי שאצטרך להזמין טכנאי ולעבור את
הבלבול ראש הכרוך והוצאה כספית .תודה
לך ה׳ ,הרעש הפסיק מיידית והמזגן עובד
בשקט!

וּמנְ ִהיג
בּורא ַ
בּורא יִ ְת ָבּ ַרְ שׁמו הוּא ֵ
ֶשׁ ַה ֵ
רוּאים
ְלכָ ל ַה ְבּ ִ

יציאה לקניות ״עם ד׳"
הבוקר יצאתי עם שתי בנותי למרכז קניות.
מיד כשהגענו ,לפני שיצאתי מהרכב ,אמרתי
בקול רם :״תודה לך ד׳ ושנצליח בקניות
ונמצא מה שאנחנו מחפשות במחירים נוחים
ודברים צנועים״ .לכשסיימנו את הקניות
ונכנסנו לרכב לצאת לדרך חזרה ,הבת שלי
אמרה את רואה אמא ,בזכות מילות הודיה
לד׳ שאמרת כשהגענו ,מצאנו בדיוק כל מה
שרצינו לכל בני המשפחה .תודה לך ד׳.

ַהטּוֹב ,כִּ י א כָ לוּ ַר ֲח ֶמיַ ,ה ְמּ ַר ֵחם ,כִּ י
א ַתמּוּ ֲח ָס ֶדיך

הרעיון השבועי
השבוע מתחילה הפרשה ,פרשת חיי שרה,
במילים :וַ יִּ ְהיוּ ַחיֵּ י ָשׂ ָרה ֵמ ָאה ָשׁנָ ה וְ ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָ ה
וְ ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים רש״י אומר כולם שווים לטובה .אליהו,
מפני מה זכה משה למאור פנים למה פניו של משה
תמיד היו בורקות? היות והוא תמיד היה עסוק
בתפילה ותחנונים שלבנ״י יהיה אך טוב .אנחנו
המ ֻה ָלּל
אומרים ב׳ברוך שאמר׳ָ :הקל ָאב ָה ַר ֲח ָמן ְ
המ ֻה ָלּל
ְבּ ֶפה ַעמּוֹ ,מתי ד׳ מגלה רחמנות כלפינו? ְ
ְבּ ֶפה ַעמּוֹ! כאשר יהודי זוכר להודות לרבש״ע
ולהלל ולשבח את ד׳ על כל הטוב והחסד .והוא
אשר נכתב על שרה ,בת ק' כבת כ' :זה הקשר לפרק
תוֹדה ,ופרק כ׳ הלא הוא
ק׳ בתהילים שהוא ִמזְ מוֹר ְל ָ
ַל ְמנַ ֵצּ ַח ַֽי ַענְ  ,שרה אימנו תמיד היתה מודה
לרבש״ע על כל פעולה ופעולה ,בין אם משהו טוב
ואפילו מה שלא נראה טוב.

היה לי תור לבחינה מאד חשובה היום.
הבחינה נערכת תחת פיקוח מאד נוקשה
ותקיף ,והתשלום עבור הבחינה מאד יקר.
לפני הזמן שנקבע להתחיל את הבחינה,
בדקתי שוב ושוב את המחשב שהכל עובד
כשורה ווידאתי שאין שום בעיות לא צפויות.
הזמן המוקצה לבחינה הוא  12דקות בלבד
מהרגע שנכנסים לעמוד הבחינה ואם לא
עומדים בכללים -הבחינה מתבטלת ללא
החזר כספי .הדלקתי את המחשב בזמן
המיועד ,וניסיתי להוריד את התוכנה אבל
כמובן שצצו כמה וכמה בעיות .השעון
תיקתק ,ואני נכנסתי לפחדים ועצבנות יתר
על שהתכוננתי כל כך הרבה ,ושילמתי כסף
שאני עומד להפסיד .הדקות חלפו במהירות
ואני מתחנן לפני ד׳ לעזרה .ברגע שפתחתי
במילות תודה לרבש״ע ,המחשב התחיל
לעבוד ,התוכנה ירדה והבחינה עברה בשלום.
תודה לך ד׳.

סוֹמֶ א ָלּא ָא ָתּה
ֵאין ָלנוּ ֶמ ֶל עוֹזֵ ר וְ ֵ
שהגשם יתעכב
שכנים שלנו תיכננו להיום מסיבת חלאקה
תחת כיפת השמים ,למרות שהיה אמור
לרדת גשם .הבטחתי להודות לד׳ בפרהסיה
אם לא ירד גשם .הארוע נערך כמתוכנן תחת
כיפת השמים והכל עבר בשלום ובשמחה
יוצאת דופן .תודה לך ד׳.

עוֹלם ַח ְסדּוֹ
כִּ י טוֹב ד' ְל ָ

לזכות לרפו"ש
נתנאל שי בן דבורה

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 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.

