
   éëåãéùí     
 ä"åîùèéååà÷ùàî òùåé  é"ðé"÷  'éøà éëãøî é"ð  ä"åî ùèéååà÷øòá íåìù  é"ðé"÷ 

 ä"åîãìàâ íéøôà ìàåîù  é"ðé"÷  á÷òé ïøäà é"ð  ä"åî ìòñîà éìúôð  é"ðéñðàî 

ä"åî ïééèù÷ò êìîéìà ìùøòä á"ñîåå é"ð÷çöé é"ð  åîä" ùà÷øàô ìàøùé  é"ðé"÷ 

    èëàð êàåå      

 ä"åî íçðî äùî ø"á íäøáàøòðæàø é"ð  ä"åî ç"åî úéááé÷æçé'øòâðéëåá ìååééô  é"ð562 Bedford #4-B 
 åúøçîì î"éøáäå úéááî"à 1050 53rd St.  äòùá11:30 

 ä"åî ìàåîùá ìùøòä áøäùéìæééî é"ð  ç"åî úéááíéåáìèééè ìãðòî áøä à"èéìù 94 Ross #6-E 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ïòöèééåå8:30 

     èëàð êàåå -  íéøåô - âàèùøòðàã      

 ä"åî ìàåé ïîìæ ø"áéøà'  áééìïàîøòâéø é"ð ïúçä"åîéååòì øéàîé"ðíìåàá , úøàôú úøèò396 /éñøàîøòîéøàì 
çîì î"éøáäå ã"îäéáá åúøïé÷éúå úéøçù áìñøá 

 ä"åîìãðàî íééç é"ð  
       ø"áä"ò ìøòá  

ä"åî ç"åî úéááñàøâ ÷çöé ìàøùé  é"ð496 Bedford 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå ì"èé÷ àâéô ìäåà èåàñ8  úéøçù9:00 

 שמחת פורים -  6:30, הודו 6:15מנין ראשון ביום הפורים בחדר בית חנה ברכות  - התאחדות אברכים בניני זופניק 

  קהל עדת
 קאשוי

  הננו בזה להודיע שכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
 ם בעיר וומס"ב ישהה ביום הפורי

 9:15עריכת השולחן בשעה   • 5:00עד  3:00 משעהזמן כניסה   • 8:30שחרית 

המ"ד תולדות רפאל קאשוי יב
  נתייסדה ע"ש כ"ק מרן רבינו הגה"ק זי"ע
 בנשיאות הגה"צ אבד"ק ור"מ שליט"א

300 Penn St.

הננו בזה להודיע לכל הקהל הקודש שהגה"צ אבד"ק ור"מ שליט"א 
 הגבאים     בבית מדרשינו,  7:30סעודת משתה היין בשעה יערוך 

 1:30עד  11:45זמן כניסה בשעה משעה 

  נחלת אהרן ביהמ"ד

  קרעמניץ
180 Hewes St.

מעריב בזמן  • 6:00מנחה ערב פורים בשעה  :סדר התפילת לפורים
 •ואח"כ קריאת המגילה   9:15שחרית  • צאה"כ ואח"כ קריאת המגילה

 12:00סעודת שושן פרים ערש"ק בשעה  •  3:30מנחה 

ê¾³ −× μêîî¬−ô 

þðê è"− Mar. 4 ’½ôñ 

#11-128

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

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



 917-471-1480למקובלים בצפת עיה"ק 'בעצם יום' הפורים, יתקשר לחבורת מהרח"ו  מתנות לאביוניםהרוצה לזכות ליתן 

  הצלחת המסיבת פורים שנת תשע"ד העעל"טלאור 
  לכבוד יום הגדול פורים שנת תהא שנת עת הפקידה הבעל"ט

  ,מרביצי תורה ,יתאספו חסידים ואנשי מעשה
  ההולכים לאור תורת רבינו בעל ויואל משה זי"ע ,ומגידים מפורסמים

  ברקודים בתופים ובמחולות לכבוד היום,
 גודל קדושת היום ודברי חיזוק לאור המצב הקשה וישמיע פרפראות קצרות אודות 

  פענן סט. 92בביהמ"ד באבוב  - בערב 7:30בשעה  -הפורים ביום 

ראובן שמעון דייטש

סגולה לשמירה והצלחה ושידוכים! איינמאליגע געלעגנהייט, צו פארקויפן עכט זילבערנע געבענטשע 
מטבעות 'מחצית השקל' פון הגה"ק מריבניץ זיעועכי"א, און עס אפגעשפראכן בעצם יום הפורים 

 לצדקה"לאזט קלארע מעס., "הכסף  212-760-4742תשל"ה, וכל הקודם זכה, נאר ערענסטע רופט 





 

? - −ëþðîð ë” þóíþëê  êòëîðô ñ"®ï ±−îîêšñê¾þêô - ê"õš³  
ë - −ëþñêñ®ë ë” þþ−êô )î−ñèþô (ó−ë−³ò þ−êô íêþ¬½îêô ñ"®ï ³ -  ³ë¾ þ³× ½"ìô - ê"õš³  
ê - −ëþ¹ñêîî ëêï ë”þ þ½−ê ñêþ¾−  êòêðþîíô ñ"®ï öþêíò−−ê -  î"ïþíô ¾îþ−õ ½"ìô - ë"×þ³  
? - −ëþñêþ¾−  êšêþš −ñîðèô ñ"®ï ¬êþôê¾ - ê"ôþ³  
õ - −ëþ−×ðþô ë” þñêþ¾− ) êñ¼½¼îîêþ¬¼õô ñ"®ï −îî¼ñ (ñêþ¾−î íðîí− ³−ë - ï"ôþ³ 
õ - −ëþ½ìòõ ë”þ ôí¾  ¬¾¼þè−ò ð"ëê ñ"®ï þ¼èþ¼ëò−−îî -  èþîë½î¾ ¹"þíô ³"î¾ ½"ìô - è"òþ³  
ë - −ëþöôìò ë”þ ’−þê −ë®  ö−þ¼¾¬ ð"ëê ñ"®ï ö−−¬¾ðñêè -  öìñî¾í ³ìò ½"ìô - ð"òþ³  
õ - −ëþðîð í¾ô ë”þ þ−êô ñêþ¾−  ö−¾êñêš ð"ëê ñ"®ï öí×í -  ëíï ³îþõ¼ ½"ìô - í"òþ³  
õ - −ëþñê−ì− íôñ¾ í¾ô ë”þ ¹½î− ðîð ) ±ñ−¾ô ñ"®ï (ëîñ¼ñ -  í¾ô −þëð ½"ìô - ð"¼þ³  
õ - −ëþê−½îï óñî¾ô ë” þñêî− šì®−  ñ¼þêô ñ"®ï (êîîïêš−¬òêš) - õ"þ³  
ê - −ëþþï¼−ñê ë” þ ñêþ¾− š½ò−ô ð"ëê ñ"®ï ¾¬−îîêò−ëêþ -  þï¼−ñê ³ò¾ô ½"ìô - ð"õþ³ 

? -  −ëþšì®− ë” þ ñ−¾¼í ¼¾î−(ëîï−þ¬½)  ëîš−¬þê¬ô ñ"®ï ð"ëêë - ¬"õþ³  
õ - −ëþ−ñ³õò ëš¼− ó−−ì ë”þ ö−ô−òë óíþëê ) ê¾þêîî ±"ôîð ñ"®ï èþ¼ëþ¼ëñ−ï (îîê¾þ¼−îî - ®"þ³ 
ë - −ëþðîð ëš¼− šì®− ë” þμîþë  ±−òïêþ¬½ô ñ"®ï þ¼èêí (±−òï−îî) - ë"®þ³  
ë - −ëþñêšïì− ë” þ’−þê ññí  š®êñõ ,¾−ñêš ð"ëê ñ"®ï ±¬−¾õ−ñ -  í¾¼ôíî ¾þðôí ½"ìô - ë"®þ³  
õ - −ëþñðò¼ô óìòô ë” þï¹ñêîî ëê  ö−ëôîèô ñ"®ï êðòêñ (ëîš−þ¬½) - ï"®þ³  

 ---------  
ê - −ëþóìòô š−ï−−ê šì®− ë”þ ëš¼− íôñ¾ ) ±−−íðêõô ñ"®ï ö−−¬¾ò¼×−−ê (−þ¬½ - è"¾³  
ê - −ëþí¾ô ë” þ’−ñðè  îîêñ½−òê¬½ô ñ"®ï ë¼−ñ¬êè −îñí (þîëôê½) - è"¾³  
ê - −ëþñðò¼ô óìòô ë” þ−ñ³õò  ëîòê¾šô ñ"®ï óê¬¾þëñí - è"¾³  
ë - −ëþí¾ô ë” þðîð  ñ"®ï ö−−¬¾ò−−õ -  í¾ô ³îþèê ³"î¾ ½"ìô - î"ô¾³  
õ - −ëþþï¼−ñê ë” þ−îñ ’−šïì− ê¬êô ð"ëê ñ"®ï ¾−õ (½êðêí) - êšñê½ - ê"½¾³ 

  ונהפוך הוא," אנשטאט די געפלאנטע גזירה פון המן הרשע להשמיד להרוג ח"ו, האבן די אידן נקמה געווען אין די"
ינות המלך אחשורוש, ווי עס שטייט אין די מגילה, "נקהלו היהודים בעריהם..." נאכדעם איז שונאי ישראל בכל מד

דער טאג באשטימט געווארן עד היום הזה אלס תענית און יום תפילה ותחנונים לזכר צו די תעניתים תשובה ותפילה 
  פון מרדכי הצדיק אין כלל ישראל. [אדר ב' ג'ת"ו]

 אן רעדן די ערשטע מאל פון בויען א נייע גרויסע שוהל פאר ספרדישע און א וועד עסקני ספרד אין לאנד
פארטוגעזישע אידן. עווענטועל האבן זיי געבויעט די ביהכ"נ "שער השמים" (בעוויס מארקס) וואו מען דאווענט נאך 

  עד היום הזה. [אדר א' תנ"ט]

  טאג מחרף ומגדף זיין און דערקלערן מלחמה קעגן  דער יונישער שר "ניקנור" פון אנטיוכוס פלעגט יעדן –יום ניקנור
כלל ישראל. ביי די נצחונות פון די חשמונאים קעגן די יוונים האט מען אים אומגעברענגט אויפ'ן זעלבן וועג וואס ער 

  האט געפלאנט צו טאן קעגן אידן, און לזכר צו דעם נצחון האבן חז"ל געמאכט דעם טאג פאר א יו"ט. [ג'ת"ר]

 קא איז אומגעקומען עקד"ה הקדוש רבי ישראל שלו' שכנא בן רבי יחיאל הי"ד. [תמ"ב]אין קרא  

  ,דער ספר הק' "תפארת שלמה" על התורה, פון הרה"ק מראדאמסק זי"ע, ווערט פארטיג אין גייט אריין צום דרוק
  איבער צוויי יאר נאכדעם וואס די חלק על המועדים איז ערשינען לאור עולם. [ה'תרכ"ט]

 ישראל האט אפגעאטעמט פריי ווען עס האט זיך אין דעם טאג געענדיגט די ערשטע "גאלף" מלחמה, צווישן  כלל
אמעריקע און איראק, צו באפרייען קואוועיט, און דערמיט האט זיך געענדיגט די סקאד מיסיל אטאקעס אויף א"י. 

שעה" לאנד  100ן נאך די בארימטע "אמעריקע און די אליאירטע לענדער האבן אפגעצייכנט א היסטארישע נצחו
 אפענסיווע קעגן סאדאם כוסעין שר"י, און ליהודים היתה אורה. [ה'תשנ"א]

   . 107#הערות רופט אין אפיס עקס. הוספות און פאר סיי וועלכע  

å øòèòå  μêîî¬−ô öè¼þ ∞25-∞42       èê¬¾þ¼òêð −−ò¾ ∞14-∞28      èê¬−−þõ è−òîï ∞19-∞27  

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 
 347-605-3682אויב האט איר פארשפעטיג צו הערן די מגילה ביינאכט/צופרי סיי ווען אפילו גאר שפעט קענט איר רופן 

 347-486-1906/347-471-4609יעצט געווארן עיוועל. מומחה מיט אסאך עקספיערנס פאר אלע סארט שרייב ארבעט, צוגרייטן צום דרוק וכד' 
  347-217-8237ביי לי קאר. וויליאמסבורג סט. רופט:  ,CBV5568#, לייסענס gray Pontiacבטועת אריינגעקראצט פאריגע וואך אין א 

 718-851-1011קיין וומס"ב,  free Deliveryמיר האבן  - .Schwartz Appetizing B.Pמודעה פון  - שמשים/בעלי שמחות
  845-217-0750ק זוכט בחורים און יונגעלייט ארומצוגיין פורים נאך געלט, זייער שיין באצאלט, גע צוועיא גאר וויכט

 347-831-6065ספרים סטאר אין וומס"ב זוכט אן ארבייטער פאר נאכמיטאג/ביינאכט שעות,  א גען פערזאן!יגוטע געלעגנהייט פארן ריכט
 718-384-3918טורת, באגרעניצטע צאל אין די געשעפטן אדער רופט: סממני הק 11צו באקומען די  - היסטארישע געלעגנהייט 

 2194עקס.  718-963-1212א מוסד אין וומס"ב זוכט א באס דרייווער, ביטע רופט: 
  ליכע המלך מגילה כתב יחיד במינו,אריינבאקומען א הער

  זכה מיט גאר שיינע גרויסע אותיות,  י"א שיטין, וכל הקודם
 אפען כל היום כולו      Wilson St. #A-8 190   917-817-0185פר סת''ם יהושע עקשטיין סו

íð−ëê ³ë¾í - 8:00/9:00ן (דינסטאג) נאכט בערך איבערגעלאזט א שטריימאל נעכט  
 718-564-5679כאפענדיג א היטש פון וומס"ב קיין ב"פ אין א ווייסע מיני באס, ביטע רופט: 

íð−ëê ³ë¾í-  ן א יפון א קאר א בעג מיט טשאקאלאד אגענומען נעכטן בטעותsmock,  917-453-2900רופט 
ë"½ôîî - 347-314-6521, געאייגנט פאר א מסיבה, רופט: א ביהמ"ד צו פארדינגען אויף פורים ביינאכט 
ë"½ôîî -  718-797-0505יס, אפגעטיילט פון א גרעסערע אפ(אויך מיידליך) דעסקס  4קלענערע פריוואטע אפיס צו פארדינגען פלאץ פאר 
ë"½ôîî -  718-878-5040רופט:  (לי/בעדפארד),פורנישד דירה צו פארדינגען, ווילסאן 
ë"½ôîî - ,9  ברענד ניי אפיס ספעיסעס צו פארדינגען, בעיסמענטft ceiling  ,718-522-5512ס"פ, עקסטער אריינגאנג,  900מיט פענסטערס
ë"½ôîî -  נישט בעדרום דירה  4אדער  3געזוכט צו קויפן א)Domsey ( 802-487-0426רופט 
ë"½ôîî  -  3  און (מיט בעטן יאר 1בעדרום פורנישד דירה צו פארדינגען פאר ביז appliances( 347-683-6859  

Bungalows for Sale - Unique opportunity - Immaculate bungalows for sale in prime location 
walking distance to all shopping. Heated pool & Mikvah. Priced for quick sale. Call: 347-675-6400 

 347-699-5662 ,פאר שבת הגדול און פאר פסח bookingנעמט יעצט אן  Green Hills Estates - פרייליכע נייעס
 Tri State Sewer  -  וואנעס -סינקס - מיר שטאפען אויף טוילעטס - sewer mains, 1000-783-718 .א.ד.ג

 ל.מ. 718-907-5190און איר דארפט געלט פאר א קורצע זמן, רופט:  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 
Hamaspik Day Habilitation of Will. Is seeking male direct support staff to work with special need Boys. Driver’s License a must. 718-302-3333x 211 
718-213-3005  - roofing - repairs - skylights - gutters - waterproofing - brickwork - 5 Boro Roofer 

EMT course in Bora Park starting Mar. 25 ends Jun. 18, register online www.bhemt.com or call 845-393-4EMT (4368) 

Sell My Miles Now is buying Chase and Amex points. Call or text: 845.521.5837. Email: Info@SellMyMilesNow.com 

1107-404-late hours, 718 -Fridge ,Stove, A/C  Same day Washer , Dryer , - Appliances RepairApplex   

212-444-9955
õ-íðîí−  ñêîô¾ 
ê- −ëþ ñêþ¾−ë”þ  ¹½î− êšêþšô ñ"®ï ¾−ñþ½−ê-  ê"ôþí −ëê- ¾ì"× 
õ- −ëþöî¾ô¾ ë” þöôñš ½îô−òîñš  ëîëñ ð"ëêþ ñ"®ï- í"³ 
õ- −ëþ’−¼¾− ë” þñê−ì−  ëîëñ ±"ôîð ñ"®ï-  ö−ñëîñ ó"þíô ð−ôñ³- ì"³ 
õ- −ëþë−−ñ íðîí− ë” þñêþ¾−  ëîëñë ô"þ ñ"®ï- ¬"³ 
õ- −ëþëš¼− ë” þóíþëê ¹½î−  ëîëñ ð"ëêþ ñ"®ï öè−îëò−ñ¼ò−®êš- ×"³ 
?- −ëþþ¼ë þ×¾− ë” þí¾ô ï ëîëñ ±"ôîð ñ"®- î"×³ 
?- −ëþêò×¾ óîñ¾ ñêþ¾− ë” þñ×−ô ñê−ì−  êšêþšô ñ"®ï- ë"ô³ 
õ- −ëþ±þ−í −ñ³õò ë” þöêôõ−ñ þï¼−ñê  þëîòêíô ñ"®ï ±"× öí×í- ¬"½³ 
õ- −ëþþ−êô ë” þëš¼−  ö−¬òê¬½òêš ð"ëê ñ"®ï (ö−ðô¼)- í"òš³ 
õ- −ëþöôñï óñî¾ô ë” þó−−ì  −îêþšêõ ð"ëê ñ"®ï (ïþ−ë)- ½"š³ 
?-   

þì¾í ³îñ¼5:14
íôìí ±ò6:26

¾"þš öôï ¹î½8:40
ê"þè9:16
íñõ³ öôï ¹î½9:49
ê"þè10:13

³î®ì12:07
íñîðè íìòô12:44
íò¬š íìòô4:10

í¼−š¾5:50
³"þ7:03

 
 
 

חברת מספקי מזון

  718-907-1950

 

יארצייטן

י"ג אדר



  ן שטוביברענגט אריין די ריכטיגע שמחת פורים ביי אייך א
  .all in one speakersמיט די פראפעשענאל 

  , ווייערס, מייקס standאויך האבן מיר די גרעסטע אויסוואהל פון 

Midtown 
Camera 

185 Lee 

~ Willoughby Suites ~ 
Brand new high-end office space in prime location becoming available mid-March. 
Big windows in every suite, bathroom, conference room, security, kitchen, elevator 

For more info please email to: infowilloughbysuites@gmail.com 



 


