
íìô¾ þ¼−−ê î® ¬ò−−þõ ¼¬òêò öîê íìõ¾ô þ¼−−ê ö¼ò¼ðêñò−−ê ö¼×êò 
 öõ−îê èòîòêôþ¼ð ê ¬ôîš"îôî−ë óî− þëð" íìô¾ −ð öîõ èê¬ ö−ê 

   éëåãéùí     
ö³ìí −ëêö³ìí íñ×í −ëê 

 ä"åîë àãåé ìàéæåò"õ á"ñîåå é"ð  ìàåé é"ð  ä"åî éìàøòììòè øæò á"ñîåå é"ð 

 ä"åîøòáééøù áééì ïîìæ  é"ðé"÷  øéàî ìàåîù é"ð  ä"åî äèàðøòá ÷çöé  é"ðé"÷ 

 ä"åîäèàðøòá ÷çöé  é"ðé"÷  øæòéìà ïøäà é"ð  ä"åî øòáééøù áééì ïîìæ  é"ðé"÷ 

    èëàð êàåå      

 ä"åî óñåé íåìù ø"á ìà÷æçéòáðæééàâø é"ð  ä"åî ç"åî úéááïééèùãìàâ óñåé äùî  é"ð263 Classon #4-C 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ìèøåî ì"èé÷8:15 

     íéàðú      
ö³ìí −ëêö³ìííñ×í −ëê 

ä"åî èñåé ïéîéðá ìàåîù é"ð  - éåùà÷ ìãðòî íçðî é"ð ä"åî ö íééç ìàøùéèòîé é"ð 
  íìåàáìçø úéá

     úåðåúç      
ö³ìí −ëêö³ìííñ×í −ëê 

ä"åî øòðæàô íçðî óñåé é"ð ãåã 'éìà íééç é"ð ä"åî ÷àèùðééåå íøîò é"ð 
  íìåàáìàéøòôîéà

ä"åî õéáåøéàî ãåã é"ð äùî é"ð ä"åî ñéåø÷ óìàåå ùøòä é"ð 
 á íìåààâéô ñãøô

ä"åî äèàø äùî é"ð ÷éæééà é"ð ä"åî ïàîãòéøô ÷çöé á÷òé é"ð 
  íìåàáñòìòô ïãéò

ä"åî ùèéååà÷ôòì ìàéæåò é"ð àâøù ìà÷æçé é"ð ä"åî ÷éìâ ïäëä áééì ïîìæ é"ð 
  íìåàáìàèðòðéèðà÷

     íéìáà íåçéð       
   #202געציל בערגער  19ע"ה בק"י  וויינבערגערב"ר מאיר  ישראל דודי מו"ה אצל משפחת בנ
 ]Ross #5-C 90[ביום ה' עש"ק ומצוש"ק ישבו בוויליאמסבורג בבית מו"ה שמואל מרדכי ליבערמאן הי"ו   - עד יום ב' בבוקר 

  ביהמ"ד
  תולדות יהודה

 סטוטשין

  "הכנה לימי הפסח"הננו בזה להודיע שתתקיים שיעור 
  ע"י מורינו הגה"צ שליט"א

   9:00בשעה  -בערב  היום
 Walworth (Park/Flushing) 12בבית מדרשינו 

  המ"דיב
  תולדות אהרן

43 Lee Ave.  
בנשיאות כ"ק מרן הגה"צ 

 שליט"א

 הננו בזה להזמין את כבוד ידידינו לבא ולהשתתף 

 בסעודת הילולא ומסיבה של מצוה 
  לטובת החזקת בית מדרשינו

 יומא דהילולא דרבינו הק' בעל שומר אמונים זי"ע לרגל 
 8:30בבית מדרשינו בשעה  -ו' ניסן  -  היום בערב

הגבאים

î® μêîî¬−ô 

ö½−ò ’í Mar. 25 ’½ôñ 

#11-145

âøåáñîàéìéåå- ÷ñèò÷:ñìé718-384-4190 
 Fax: 718-384-4631          Email: ads@dvaryoim.com 

           ô"á- øåáéöä çåì                  éñðàî-        øåáéöä ìå÷        ìàåé úéø÷
           718-303-4300                  845-425-1313                845-662-3137  



  ע שיפמענט פונעם ספר 'מכלל יופי'עס איז אנגעקומען א פריש - בשורה משמחת 
  ץ,חבר הבד" -אויף הל' שבת, שיעורי הגאון הגדול ר' יקותיאל יודא פילאפף שליט"א 

 צו באקומען אין אלע ספרים געשעפטן

כולל אברכים למצויינים מקבלין עוד מספר מצומצם לזמן הבעל"ט לחבורת הל' 
 להשאיר מעסעדזש 347-674-3435שבת ולחבורת יו"ד ח"ב עם תשלומין  



 

 −ëþó−−ì óíþëê ë” þšì®− )îð ñ"®ï ö¼®¬îô (ðêí−òêë ö−ôñêí ±"ô -  ½"³ì ð−ôñ³ - ë"òþ³ (’×ë ê"−î) 
 −ëþþîê−ò¾ öôñï ë” þíôñ¾  ö−ñëîñô ñ"®ï ö−šðêþõ - ìô” ð½ì ³þî³ ³"î¾ ½ -  ë"½þ³ 
 −ëþñê−×ñô −ë® ë” þíòî−  ê¾ïôêñô ñ"®ï ó−îëò¼ò¼¬ −îñí - ìô” ñê−×ñô −þëð ½ - ¼"þ³  
 −ëþ−ë® μñô−ñê ë” þðîð )ëê ñ"®ï êþ−õ¾ (ëîò−ð” ëî¾ïêñë ð - ìô š−ð®ñ −ë® ½" - ð"õþ³  
 −ëþ¹½î− ëš¼− ë”þ öî¼ô¾  ê¬êš ,ö−ôþ¼½¼ë ,êëê¾¬ ð"ëê ñ"®ï ïò−è -  ó−ô¾ë −þí ½"ìô - í"õþ³  
 −ëþ ðîð þ"ëþï¼−ñê −×ðþô êðêô ñ"®ï þ¼ë¼îî - (êñê½¼îîêþ¬¼õ) ñêô - ±"þ³  

 --------  
 −ëþñêîô¾ ëš¼− ë” þíôñ¾ óíþëê ¾êôê½ ð"ëê ñ"®ï ¾ê−ñ¼ - þêîî−îê - í"¾³  

öèþêô èê¬¾þ¼òêð - ö½−ò ’î  
 −ëþñêîô¾ íðîí− ë”þ þ−êô )ö¼è−îëñ¼ò−®êš (êîîðêõ ó"þíô - ñ"®ï ±ò−ô -  ³î¾þð þ¾¼ ó−ò¾ ½"ìô - ï"ò¾  
 −ëþ±þ−í −ñ³õò ë” þ öêôõ−ñ þï¼−ñê þ−ôïî®ô ñ"®ï - î"¬³  
 −ëþ ëš¼−ë”þ  þï¼−ñê ±−òô¼þš ,ö−ñëîñë ô"þ ñ"®ï ¾’ñþ−ô¼³ -  ëš¼−ð ê³î¼−ò®ð êþõ½ ½"ìô -  î"×³  
 −ëþöþíê ë” þþ¼ë þ×¾−  ëîëñë ô"þ ñ"®ï - ë"½³  
 −ëþó−−ì ë”þ ëš¼−  ’−þë¬ ,þ−ôï−ê ð"ëê ñ"®ï ê−õ¼ñîëê -  ìšñ ¹½î−/ó−−ìí ±¼ ½"ìô - ð"š³  

 −ëþíôñ¾ ë” þëš¼−  ±−−¬½−îþ ð"ëê ñ"®ï öê−−òîô -  íôñ¾ ³þ¬¼/íôñ¾ ê½× ½"ìô - −"š³  
 −ëþí¾ô ë” þ îí−ñê èþîëôêí ±"ôîð ñ"®ï šêññêõ - "×š³è 

 −ëþ¼¾îí− í¾ô ë” þêšñ¼ô¾ ñêîô¾  êòðþîí ð"ëê ñ"®ï ±−îîþîí −îñí -  í"ñš³  
 −ëþðîð ë”þ í¾ô )¾¬ê¾¬îë - íêþ¬½îêô ñ"®ï (êîîêšñêï -  íô×ìí ö−¼ô ½"ìô −ëê - í"ñš³  
 −ëþþ−þ¬ óíþëê ë” þöî¼ô¾  ô"ðõõë ï−îñš ð"ëê ñ"®ï ±"× öí×í - ð"òš³  
 −ëþëš¼− ë” þ¹½î−  ðêþëô ñ"®ï μ−ñëþ¼ - ëê ëî½ê½ô ñ"ôþ − - ê"¼š³  
 −ëþñ−ë−−õ  þ"ëþ½−ê  ¾−ðò−ð ð"ëê ñ"®ï ±−îîêš½êë - ð"õš³  
 −ëþ−×ðþô  þ"ëþ¼ë  þëîòêí ð"ëêþ ñ"®ï þ¼ñðê öí×í -  ó−þ¾ò −õò× ½"ìô - ð"®š³  
 −ëþë−−ñ ’−þê íðîí− ö³ò ë” þñðò¼ô óìòô  ñ"®ï ó−þê¬ (ëîòô−þ) - î"þ³  
 −ëþñê−ì− ñêîô¾ ë” þöð ñþ¼èò−ê (ñ−îîðêþ) öê¾î¬îëô ñ"®ï ë−− -  ëî¾¬êñïô ô"−þ ð×ò - ë"×þ³  
 −ëþ¬õ¾îí− öî¾þè ë” þñêîô¾ ) ¬ê¬¾þ¼ëñêí ð"ëê ñ"®ï (ñ½êš -  þòñ μîþ¼í ð−ôñ³ - è"ôþ³  
 −ëþöôñï íôñ¾ ë” þë−−ñ ëš¼−  ó−ñ¾îþ−ô ñ"®ï −îî¼ñ (ó−ñ¾îþ− ð"ëêþ) - ð"ôþ³  
 −ëþóìîþ− ë” þ ö³òîí− öôñï óñî¾ô±−¾õ−ñ -ê¬ô ñ"®ï ó−îëñ¬−−¬ êòþ - ¬"òþ³  
 −ëþñêîô¾ öþíê ë”þ íðîí− ) −ñ¼íêðþ¼½ ,í¬êš ð"ëê ñ"®ï ðê½ê (ê"−þíô -  ð"−ë¾êþ −¾îð−ì ½"ìô - í"½þ³  

 −ëþö−×ò¼ô óìòô ë” þ óîñ¾ êòêðþîíô ñ"®ï ö−þõñ−−í -  ó−ô×ì ðîë× ½"ìô - ð"õþ³  
 −ëþññí  þ"ë−ë® ëêï  −"òë ×"ìêî −îë−ñ ð"ëê ñ"®ï ö−−ñš öí×í - î"õþ³  
 −ëþ þ−êôñêõþ öð ë” þšì®− ó−−ì  êîîêþ¬½îê ð"ëê ñ"®ï −š®êñõ -  íðôì −ñ× ½"ìô - ì"õþ³  

 --------  
 −ëþöþíê ë”þ ñêîô¾ ëš¼−  ó−ñ¾îþ−ô ñ"®ï í¬êþ - ìô” þîí¬í öìñî¾/ó−òîôê þôî¾ ½ - î"¾³ 

 [ב'תפ"ח] .יהושע בן נון שיקט פנחס בן אלעזר און כלב בן יפונה צו גיין אויסשפיאנירן יריחו  

 ן די צייטן פונעם נביא ד', יואל בן פתואל, איז געווען די ריזיגע מכה ארבה וואס האט אויפגעגעסן די תבואה פון א"י אי
יאר, עי' באריכות). גאנץ ווינטער האט נישט גערעגנט. ראש חודש  7און עס איז געווארן א ביטערע הונגער (במשך 

האט געזאגט מ'זאל גיין איינזייען תבואה. מען האט נישט געהאט ניסן איז געקומען א רעגן בדרך נס, און דער נביא 
קיין תבואה, אבער דער באשעפער האט געמאכט א נס און מען האט געפינען באהאלטענע תבואה אין די ווענט און 

צווייטע לעכער, און דאס האט מען איינגעפלאנצט במשך ב', ג' און ד' ניסן. אין היינטיגן טאג ה' ניסן איז געקומען א 
רעגן בדרך נס, און דער באשעפער האט געמאכט גרויסע נסים און ביז אפאר טעג איז אויסגעוואקסן פארטיגע נייע 
תבואה, און פון דעם האט מען געברענגט שוין דעם עומר יענעם יו"ט פסח. [בספרי הראשונים זענען פארהאן עטליכע 

  ]דעות אין וועלכע תקופה דער נביא יואל איז געווען

 [ה'תרנ"ט] .שווערע פאגראמען אויסגעבראכן קעגן אידן אין ניקאלייעוו, רוסלאנד  

  ,שטייענדיג אינמיטן די ערשטע וועלט קריג, האט דער הערשער פון די טערקישע אימפעריע, דזשאמאל פאשא
ן פארטריבן געווארן ארויסגעגעבן א באפעל צו פארטרייבן די אידן פון יפו און תל אביב. איבער צען טויזנט אידן זענע

פון זייערע היימען, און געליטן פון שווערע הונגער און קראנקהייטן. א טייל פון זיי האבן נישט איבערגעלעבט די 
  .   107#פאר סיי וועלכע הוספות און הערות רופט אין אפיס עקס.                                                שווערע וואנדערונגען. [ה'תרע"ז]

å øòèòå  μêîî¬−ô öè¼þ μ−ñè¼ô ∞44-∞47   èê¬¾þ¼òêð öè¼þ μ−ñè¼ô ∞47-∞61     èê¬−−þõ è−òîï ∞32-∞52  

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

 347-546-4260פאר פרטים און באשטעלונגען רופט:  ,בית אופה דקהל  בני יואל ק"י ערב פסח מצות
 ל.מ. 347-579-4340ין אן צענדליגע יארן האט יעצט פלאץ פאר נאך אפאר מענטשן, די וואך דאנערשטאג פארנאכט, א חשובע מצות חבורה וואס גייט שו

 718-781-4080, אויך גרויסע האנטוכער אפצווישן די הענט, 22X48 ,100% cottonהאנטוכער  אכטונג שמשים!
 718-963-0993, גוטע געלעגנהייט, פעקס 5:00ביז  8:00יונגערמאן געזוכט פאר אפיס אין וומס"ב, שעות פון 

 718-851-1011קיין וומס"ב,  free Deliveryמיר האבן  - .Schwartz Appetizing B.Pמודעה פון  - שמשים/בעלי שמחות
 718-734-7955, רופט שוין תורת הביתאונטערעסאנטע שיעורים פון   קיינער וויל נישט פארפאסען די גאר וויכטיגע און חתנים!

 718-228-2891היימישע מוסד אין וומס"ב זוכט א באס דרייווער/בילדינג מענעדזשער, שיין באצאלט, פעקסט רעזומע צו: 
 917-623-0486ספעציעל קלאר אן קיין זאץ וכל הקודם זכה  - ראזענבערג'ס היימישע מאסט

  53rd St    845-774-9177 1254      9:45נ.מ. ביז  3:00אפען היינט פון  -אלע בעקריי  -אלע הידורים  -אלע סארטן  -מספר מצומצם  - מצות סענטערסאטמאר 

Safety Electric  -  ווערט פטור פון אלע אייער עלקטריקviolations  !718-807-8170צוזאמען מיטן חמץ 
  845-694-5200יער קרעדיט קארד ביללס,  רופט שוין: אויף אי 80%-70%שפארט אייך 

  347-522-6247פאר זייער גוט באצאלט,  6:00ביז  2:30גוטע גומרים דעם דארנעשטאג פון  4געזוכט  -  חבורה מצות

ì½õ -ë"½ôîî -  718-938-9958לינטש געגענט,   –געזוכט  צו דינגען א דירה/רום פאר א קאפל מיט א קינד אויף די ערשטע טעג פסח 
ë"½ôîî  -   פון  ,בעדרום פורנישד דירה פאר א משפחה שמחה 3געזוכט אMay 31  ביזJun 23, 917-613-9931 ,גוט באצאלט  
ë"½ôîî -  646-741-8338רופט:  8בעדרום דירה אין אלט וומס"ב מיר האבן סעק.  3געזוכט א 
ë"½ôîî -  ביי (געדינגענע)בעדרום דירה  2געזוכט צו טוישן א Myrtle/Nostrand,  ל.מ. 518-336-0358 ,בעדרום 2צו א אנדערע 
ë"½ôîî -  1  347-232-3687 (נישט בעיסמענט)בעדרום נייע פורנישד דירה צו פארדינגען אין הארץ פון וומס"ב פאר פסח אדער חתן כלה 
ë"½ôîî -  בעדרום בעיסמענט דירה   2צו פארדינגען ליכטיגע, פריש איבערגעבויטעHopkins St. גרייט אריינצומופן Affordable Brokerage 347-460-5635 
 −½òêô-  #71861 641-715-3800 -רומיגע בעיסמענט דירה עיוועל. פאר יו"ט פסח, וועסט סייד עוו.   2נייע 
 −½òêô-  845-608-9477בהכ"ס, רופט  2בעדרום דירה פאר פסח מיט א פסח'דיגע קאך,  3צו פארדינגען א

îêñ¼½−¬òêô - 845-791-9748קעמפ, -ספמ"ק, חדר, דעי .עס איז נאך פארבליבן עטליכע שיינע באנגעלאוס אין נחלי אמונה 
 Tri State Sewer  -  וואנעס -סינקס - מיר שטאפען אויף טוילעטס - sewer mains, 1000-783-718 .א.ד.ג

 ל.מ. 718-907-5190איר דארפט געלט פאר א קורצע זמן, רופט: און  first mortgage, אדער א short saleאויב מאכט איר א 
Credit Repair - We Will Repair Your Credit That Will Give You a Credit Score Of 800, Call For Free Consultation 800-209-8530 

 לאזט קלארע מעס. 347-362-5008, רופט: potentialגעזוכט א מענעדזשער פאר א גראסערי אין וומס"ב, מיט גוטע 
Looking for experienced SQL Server DBA on a Part Time/Consulting basis. Send resume to: hr@alldatahealth.com 
Hamaspik is looking to hire a F/T male Service Coordinator to work in the Williamsburg office. 

Associates degree necessary , driver license a plus.  Email Resume to Shechter@Hamaspikkings.org 
718-213-3005  - roofing - repairs - skylights - gutters - waterproofing - brickwork - 5 Boro Roofer 

 s  -Zeatman Plumbing 917-202-3536 WE also have water filter   מיר נעמען אן אלע  פלאמבינג דזשאבס, אויפשטאפן סינק,   - פלאמבער
 201-679-5170געזוכט א יונגערמאן/בחור פאר פול טיים חדר אסיסטענט, און א פארט טיים אסיסטענט, דארפן קומען צו פארן,  אלפיין עיקרס:

Local food company serving to general mkt. Is looking for a salesman. Base salary + commission. Salesjob718@gmail.com 
Handyman, Electric, plumbing, Piping… Call 347-314-8877  

1107-404-late hours, 718 -Washer , Dryer ,Fridge ,Stove, A/C  Same day  - Appliances RepairApplex   
 845-659-8126, רופט:  month fixed rate 10.49 per KWH 12צו לאקן אייער לעקטער פאר די ביליגסטע  לעצטע טאג!!

 347-554-0293געזכט טויגליכע אינגערמאן צו דיסטריביוטען א פראדוקט צו די גרעסערע גראסריס און מקוואות פאר די פסח סיזאן גוט באצאלט טעקסט 
 347-558-8238ט: נג, מאכן ווענט וכד' רופיפסח קאך, לייגן טיילס, שעלוו  install’nהענדימאן עיוועל. צו 

212-444-9955
 −ëþþï¼−ñê ë” þñêî− 
 −ëþí¾ô ë” þ−×ðþô −ïò×¾ê- ëîëñ ð"ëê ñ"®ï ±"×- ï"®¾ 
 −ëþñîê¾ í¾ô ë” þë−ñ íðîí−  ¾−ñêš ,êòîîþêï ð"ëê ñ"®ï (ëîëñ ð"ëê)- ¬"−š³ 
 −ëþóíþëê ë” þ¾þ−í −ë®  ëî¾¬½−þêšô ñ"®ï- í"×š³ 
 −ëþ−×ðþô ë” þó−þõê  ïò×¾ê ³ò−ðôô ñ"®ï þ¼¾š¼í- ï"ôš³ 
 −ëþ−×ðþô ë” þ±þõ ëš¼−  êòñ−îîô ñ"®ï ½¼®êñš- ï"½š³ 
 −ëþ¾þ−í −ë® ë” þó−−ì 

óíþëê¼¾î−ñ−¾¼íñêîô¾ 
 −ëþêšñêï þ¾ê ë” þ¾þ−í −ë® ñêþ¾−  ïòê®ô ñ"®ï- ®"š³ 
 −ëþëš¼−  ñîõêòþê¬ ð"ëê ñ"®ï- è"×þ³ 
 −ëþμ−ò¼í μîòì þï¼−ñê ë” þíðîí−  šñêëî½ô ñ"®ï (ë"−þèí −šîôò)- è"×þ³ 

þì¾í ³îñ¼5:39
íôìí ±ò6:51

¾"þš öôï ¹î½9:20
ê"þè9:56
íñõ³ öôï ¹î½10:34
ê"þè10:58

³î®ì1:02
íñîðè íìòô1:41
íò¬š íìòô5:21

í¼−š¾7:13
³"þ8:25

 
 
 

חברת מספקי מזון

  718-907-1950

 

יארצייטן

ה' ניסן



אין דעם נאר וואס געשאפענעם נייעם אידישע קווארטעל איז נאך פארבליבען צוויי  !מציאה רבה
הערליכע גרויסע שיינע פריוואטע הייזער, יעדע איינע אויף איבער א האלבע עקער לאנד, שטייט גרייט צו 

עבן די בארימטע ישיבה תורת אמת . נCliff Ctפארקויפען, הארט לעבן די שטעטל קרית יואל אויף 
(מיט א הערליכע מקוה וואס גייט יעצט  –ד'ראדשיץ, ביהמ"ד און מנין אפן פלאץ, וואכען ווי אויך יעדע שב"ק 

 אלע הייזער ארום באלאנגען שוין צו אידן.  לאנדא גראסערי)-מינוט וואק צו עצי תמרים  15פאראויס מיט די פלענער). (
 $245,000- $490,000 - $385,000גע פרייז, ביליגער ווי א קאנדוי אין שטעטל, ווי פאר די שטוינדע בילי

 וכל הקודם זכה. חוץ אויב מען לייגט אראפ א גרעסערע דאון פעימינט) - (נישט קיין מארטגעדשקעש דיעל פארגעצויגען, 
 845-783-6710x7 ][נישט קיין ברויקערס –נאר שטארק ערנסטע פאראינטערסירטע זאלן מוחל זיין רופען 

געדענקט! די הייזער זענען יעצט א איינמאליגע מציאה, וואס מיר האבן שווער אויסגעארבעט מיט געוויסע גוישע שכינים, אז זיי 
 זאלען מסכים זיין אראפ צו קומען מיט זייערע געשוואלענע פרייזן,  (ווייל זיי ווייסען אז פאר די אידן איז דאס מער ווערט, וועגען די

 אנעקסעשען וואס גייט יעצט פאראויס. וד"ל).
., פאר גאר Cliff Ctנ.ב.  ווי אויך ארבעטען מיר יעצט אויך מיט די ארימיגע שכינים, ווי עס וועט זיין נאך אפאר שיינע הייזער נאך 

ביליגע פרייזען.

  טעג!!! 4די כתבי ידות הענדלער איז יעצט דא אין ניו יארק פאר 
  ן א כתב יד פונעם הייליגען חתם סופר און שפירט זיך ביים סדרהאנדלט זיך איי
 347-721-4171סגולה לשמירה והצלחה, רופט שוין בן מלך! ווי אן אמת'ע 

 


