מוצש"ק
Toronto:

7:48

6:22

Brooklyn:

7:45

6:19

Montreal:

7:49

6:22

Monsey:

7:35

6:30

Manchester:

7:49

6:23

Monroe:

7:48

6:22

London:

7:50

6:20

Lakewood:

7:40

5:48

Jerusalem:

8:18

6:51

Miami FL:

8:09

6:43
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געהאט א הערליכע שבת

באקומען די פערמיט

איך בין געקומען פון מאנסי צו די שטאט אויף שבת,
צו מיין ווייב'ס עלטערן .פרייטאג איז געווען זייער
הייס און די לעקטער האט נישט געארבעט .דאס
האט גורם געווען אז די עיר קאנדישן און די
פרידשידער האבן נישט געארבעט .איך האב שוין
כמעט געהאלטן ביים אוועקפארן פון דארטן אויף
שבת ,אבער ב"ה ,מען האט געטראפן איינער וואס
האט פארראכטן די עלעקטריק ,אז עס זאל
ארבעטן פאר שבת .פרייטאג נאכט ,האט זיך
נאכאמאל אויסגעלאשן די לעקטער ,נאר אויף
האלב פון די הויז .ב"ה ,מען האט געקענט אדורך
מאכן שבת ביינאכט און אויף שבת צופרי האט מען
געטראפן אן אנדערע פלאץ ,פאר ביז נאך שבת .איך
דאנק דיר באשעפער פאר'ן אונז פירן אויף די
ריכטיגע וועג און פאר די אלע שוועריגקייטן ,ווייל
עס איז זיכער געווען פאר אונזער טובה.

איך דארף פארן קיין ארץ ישראל און מען ברויך
האבן א ספעציעלע פערמיט .איך האב
געווארט עס צו באקומען ,אבער עס איז נישט
אנגעקומען .היינט האב איך צוגעזאגט $18
פאר די דאנקען גרופ און אויך אז איך וועל אי"ה
דאנקען ברבים ,ווען עס קומט אן .צוויי שעה
שפעטער האב איך באקומען די פערמיט .איך
דאנק דיר באשעפער!

ְל ִפיכָ ֲ אנַ ְחנוּ ַחיָּ ִבים ְלהוֹדוֹת ְל
אדורך בשלום
איך וואוין אין לאנדאן און זוממער איז דא דריי
וואכן וואקאציע .איך האב געוואלט פארן מיט
מיין בני בית קיין אמעריקע .דער פראבלעם איז
אז אמעריקע לאזט נאר אריין אמעריקאנער
בירגער און וועגן די וויירוס ,האב איך נאכנישט
געמאכט אין צייט א מערידש לייסענס .אפאר
חדשים צוריק ,האב איך געמאכט די לייסענס,
אבער עס איז נאכנישט אנגעקומען .איך האב
נאר געהאט א צייטווייליגע לייסענס ,אבער די
אינפארמאציע דערפון איז נישט געווען
אינגאנצן בסדר .איך האב געטראכט אז מען
וועט אונז זייער מעגליך נישט דורך לאזן,
אבער איך האב זיך דערמאנט אז דער
באשעפער קען אלעס .איך האב אנגעהויבן
דאנקען און געחזרט אז ֵאין עוֹד ִמלְּ ַבדּוֹ און
צוגעזאגט צו דאנקען ברבים .נישט צום גלייבן
אבער זיי האבן אונז אדורך געלאזט ,בעסער ווי
איך האב געטראכט און אויך אין אמעריקע
האבן זיי נישט געמאכט קיין שום פראבלעמען.

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

עוֹלם ַח ְסדּוֹ
הוֹדוּ ַלד' כִּ י טוֹב כִּ י ְל ָ

דאס געלט איז דא

א גוט ווארט אויף די וואך

אין תהילים קאפיטל ט' פסוק ו' שטייט ,
נוֹסס .איז שווער,
נָ ַת ָתּה ִלּ ֵיר ֶאי נֵּ ס ְל ִה ְת ֵ
נוֹסס.
פארוואס שטייט צוויי מאל נֵּ ס ְל ִה ְת ֵ
זאגט דער הייליגער זרע קודש פון
ראפשיץ ,אז ווען א איד דאנקט דעם
באשעפער אויף נסים וואס איז געשען,
מאכט ער אז דער באשעפער זאל אים
אפהיטן און מאכן נסים אויך אויף
ווייטער.

די וואך פרייטאג ,איז אריינגעקומען צוויי
טשארדשעס אין מיין באנק און איך האב נישט
געהאט קיין דעקונג .אבער ,איך האב עס נישט
גלייך באמערקט .ערשט מאנטאג ,האב איך עס
געזעהן .איך האב אריינגערופן בעטן זיי זאלן אראפ
נעמען די עקסטערע קנס ,וואס זיי האבן מיר
גערעכנט ,וואס געווענליך געבן זיי עס נישט צוריק.
ב"ה ,דער ערשטער צו וועמען איך האב גערעדט,
האט געזאגט אז איין קנס קען מען אראפ נעמען
אבער די אנדערע נישט .איך האב גלייך געדאנקט
דעם באשעפער און צוגעזאגט צו דאנקען ברבים,
ווען זיי נעמען אראפ די צווייטע אויך .ב"ה ,זיי האבן
מיר געשיקט צו די מענעדשער פון די באנק און
ב"ה ,ער האט מיר אויך געגעבן די צווייטע .דער
באשעפער איז דאך אזוי גוט צו אונז .לאמיר
געדענקען נישט צו אויפהערן דאנקען.

טוֹבוֹתיֶ שׁ ְבּכָ ל ֵעתֶ ,ע ֶרב
ֶ
אוֹתי וְ
וְ ַעל נִ ְפ ְל ֶ
וָ ב ֶֹקר וְ ָצ ֳה ָריִ ם

לזכות להצלחה
אברהם יהודה בן חנה חי

לזכות לרפו"ש
נתנאל שי בן דבורה

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.

