מוצש"ק
Toronto:

8:23

6:57

Brooklyn:

8:25

6:59

Montreal:

8:24

6:58

Monsey:

8:24

7:21

Manchester:

8:25

6:59

Monroe:

8:36

7:11

London:

8:24

6:55

Lakewood:

8:07

6:16

Jerusalem:

8:49

7:22

Miami FL:

8:47

7:21
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באקומען דאס געלט אין צייט

אין זכות פון תפילות תודה

איך האב געהאט א זייער הויכע ביל וואס איך
האב געדארפט באצאלן .איך האב נישט
געוואוסט פון וואו איך וועל נעמען דאס געלט,
אבער איך האב זיך געשטארקט מיט אמונה אין
באשעפער ,אז ער קען אלעס .איך האב
געדאנקט און צוגעזאגט צו דאנקען ברבים,
ווען איך ווער געהאלפן .היינט צופרי ,האב איך
באקומען אין די פאסט א צעטל פון מיין
אינשורענס ,אז זיי גיבן מיר צוריק א גרויסע
סכום פון געלט וואס איך האב געהאט באצאלט
אנפאנג פון די וויירוס קריזיס ,וואס דאס וועט
אי"ה דעקן די יעצטיגע ביל .דער באשעפער
האט אוועק געלייגט דאס געלט פון פארדעם,
כדי איך זאל עס האבן ווען איך ברויך עס.

מיין טאכטער איז אריין אין שפיטאל ,ווייל זי איז
געווען זייער שוואך .זי האט נישט געקענט עסן
אדער גיין .איך האב אריינגערופן צו דער "איך דאנק
דיר באשעפער" ארגאנאזאציע צו מנדב זיין פאר די
תפילות תודה פאר'ן טאג .איך האב דערביי
באקומען אסאך חיזוק אז מען זאל ווייטער דאנקען
און אין דעם זכות ,וועט זי בקרוב אהיים קומען
געזונטערהייט .ב"ה ,איך האב נישט אויפגעהערט
דאנקען און געזאגט מזמור לתודה .א טאג
שפעטער 1 ,אזייגער נאכמיטאג ,ווען טויזנטער
אידן זאגן די תפילות תודה יעדן טאג ,האט מען אונז
גערופן אז מיין טאכטער גייט יעצט אהיים פון
שפיטאל .איך דאנק דיר באשעפער פאר'ן געבן די
זכי' דיר צו דאנקען און ווערן געהאלפן דורך דעם.

ַה ְר ֵאנוּ ד' ַח ְס ֶדּ וְ יֶ ְשׁ ֲעִ תּ ֶתּן ָלנו

א גוט ווארט אויף די וואך

אנגעקומען אין צייט
איך האב זייער געווארט צו באקומען אן
אינוועטעישאן צו גיין צו עפעס אן אוונט,
אבער עס איז נישט אנגעקומען .אנשטאט
ווערן אנגעצויגן ,האב איך אנגעהויבן יעדן טאג
דאנקען דעם באשעפער און צוגעזאגט צו
דאנקען ברבים ,אויב עס קומט אן אין צייט.
אפאר טאג דערויף ,איז עס אנגעקומען און עס
איז אין צייט אז איך זאל קענען גיין .איך דאנק
דיר ,באשעפער פארן אויסהערן מיינע בקשות,
ווייל נאר דו ווייסט וואס איז גוט פאר מיר.

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

לזכות להצלחה
אברהם יהודה בן חנה חי

לזכות לרפו"ש
נתנאל שי בן דבורה

ת־דּ ְמ ָע ֶת
ת־תּ ִפ ָלּ ֶתָ ר ִא ִיתי ֶא ִ
ָשׁ ַמ ְע ִתּי ֶא ְ
ִהנְ נִ י ֹר ֶפא ָל

דער הייליגער חובת הלבבות זאגט אין
שער חשבון הנפש פרק ג' ,אז ווען א איד
טוט א מצוה ,איז כדי די מצוה זאל זיין
בשלימות ,דארף ער זיך אריינלייגן און
זעהן די טובות פונעם באשעפער און
דאנקען דעם באשעפער פאר אלעס
וואס ער טוט מיט אים .אזוי ,וועט ער טון
די מצוה בשלימות .קומט אויס ,אז ווען
א איד דאנקט דעם באשעפער בשעת א
מצוה ,טוט דאס ארויף ברענגען די מצוה,
אויף א העכערע מדריגה ,אז עס זאל זיין
א מצוה בשלימות.

געטראפן די פאפירן
מיין מאן האט געהאט א קאנווערט מיט פאפירן,
וואס האט געהאט אסאך ארבעט דערין און אסאך
געלט און ער האט עס פארלוירן .מיר האבן עס
געזוכט ,אבער עס נישט געקענט געפינען ,וואס
האט געמיינט פארלירן אסאך ארבעט און געלט.
האב איך געדאנקט דעם באשעפער און צוגעזאגט
צו דאנקען ברבים ,ווען מען טרעפט עס .אפאר
מינוט נאכ'ן דאנקען ,קומט מיין מאן און ווייזט מיר
אז ער האט ב"ה געטראפן כמעט די גאנצע זאך .איך
דאנק דיר ,באשעפער.

ֵאין ֲאנַ ְחנוּ ַמ ְס ִפּ ִיקים ְלהוֹדוֹת ְל
מער פון  30,000אידן פארציילן
וואונדערליכע ישועות
און השגחה פרטיות
דורך דאנקען דעם אויבערשטן! א גוטע בליק אויף השי״ת
גוטע וועלט.
צו ארויפגיין אויף די גרופס
רופט\טעקסט347-941-4070 :

איר קענט האבן דער זכות פון פארשפרייטן דעם גליון
און דורכדעם וואס אידן דאנקען דעם אויבערשטן ברבים און מאכן גרויס זיין נאמען ,וועט איר געהאלפן 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.

