.

זמנים:

מאנטאג ויקרא

שקיעה7:11 :
צאת הכוכבים8:24 :

כ''ז אדר תש''פ לפ"ק
ולמספרם Mar. `23, ‘20

אפיס)718) 384-4190 :
פעקס(718) 384-4631 :
אימעילAds@dvaryoim.com :
וואויס-מעיל(646) 961-3535 :

צד החתן

וועטער
היינט45°-41° :
מארגן58°-44° :

 aשידוכים a

צד הכלה

ר' יודל ראזענבערג הי"ו (פריעדמאן)
החתן :מרדכי צבי ני"ו  -וומס"ב

מזל טוב

ר' ליפא פישער הי"ו (קאלמאן)
הכלה :בריינדל תחי'  -וומס"ב

ר' מרדכי הערש גרין הי"ו (שווארטץ)
החתן :יונתן ני"ו  -וומס"ב

מזל טוב

ר' יודא הירש הי"ו (ראזענבערג)
הכלה :אסתר צפורה תחי'  -וומס"ב

אלעזר פערלשטיין הי"ו (ראזענפעלד)
החתן :משה ני"ו  -ב"פ

מזל טוב

ר' ישראל איצקאוויטש הי"ו (ראזענבערג)
הכלה :חי' יוטא תחי'  -וומס"ב

ר' יעקב משה ליכטענשטיין הי"ו (וואלדמאן)
החתן :אלטר ישראל מאיר ני"ו  -ב"פ

מזל טוב

הרב חיים בראדט הי"ו (פישמאן)
החתן :מרדכי ני"ו  -ב"פ

מזל טוב

ר' יוסף יצחק שטערן הי"ו (ווידער)
החתן :משה ני"ו  -ב"פ

מזל טוב

ר' חיים

ר' שאול
ר'

בנציון

יחזקאל ווייס הי"ו (פייפער)
הכלה :תחי'  -וומס"ב

שלום בן-יקיר הי"ו (ווערצבערגער)
הכלה :תחי'  -ב"פ

ר' שמואל הלטובסקי

הי"ו (כהן)

הכלה :תחי'  -ב"פ

 aניחום אבלים a
ע"פ הרה"ח אברהם יושע ב"ר שמואל פריינד ע"ה,
האלמנה ובניו יושבים בביתו עד יום ה' בבוקר 929-999-0402

"The best Gartel yarn no knots. "We can start it for you
keep yourself or your kids occupied with a useful project
String Attached 718-909-0768

רופט718-387-0992 :
Or email to:
nathen809@gmail.com

מיר ווילן מודיע זיין אונזער חשובע קאסטומערס אז איר קענט

אריינרופן מיט סיי וועלכע ארדער און מיר וועלן עס אי"ה
טובל'ן און דעליווערן צו אייך אינדערהיים

Stay inside, stay safe! 5Meals will deliver to your door
healthy and gourmet food, to ease your stress and give
you the energy you deserve! Call or text 212-785-8144

Brach's Bed & Bath
Dear Customer, Call in your order 718-599-2858

Text on 347-383-1885

we can text or email pictures.
Email: brachs147@gmail.com

Chinese chicken

Ingredients:

לייגט אריין די פלייש אין א 9 x 13
בעקעלע .לייגט אריין די .vegetables

1 pack chicken cubes – coat with
flour

מישט צוזאם די  ,sauce ingr.גיסט עס
איבער די פלייש און .vegetables

Vegetables:
½ onion - diced
½ red pepper – thinly sliced
½ green pepper - thinly sliced
1 can sliced mushrooms – drained
1 handful broccoli
1 can baby corn – drained

באקן 350 :פאר  40מינוט צוגעדעקט,
מישט .אויפגעדעקט פאר נאך  15מינוט.

Sauce:
½ cup brown sugar
½ cup oil
¼ cup soy sauce

די הייליגע תפלה 'עלינו לשבח'
דער הייליגער אר''י הקדוש שרייבט
מורא'דיגע ווערטער איבער די תפלה
'עלינו לשבח':

א מענטש דאווענט און בעט זיך
אויס אלעס וואס ער דארף ,צום
סוף דאווענען שיקט דער
אייבערשטער אראפ די שפע אויף
וואס ער האט געבעטן ,די
מקטריגים פארגינען נישט דעם
מענטש ,זיי שטייען און ווארטן אפ
דעם מענטש כדי צו פארכאפן אלע
השפעות וואס ער האט נארוואס
באקומען ,דעריבער זאגט מען אט
דער הייליגע תפלה 'עלינו לשבח',
עס בינדט ארום די השפעות מיט
אייזערנע קייטן און באשיצט אז די
מקטריגים זאל נישט קענען צורירן
דערצו.
דעריבער פארלייגט זיך דער שטן
זייער שטארק אז מ'זאל דאס זאגן
שנעלערהייט אן כוונה.

עס איז נישט דא נאך
פארן
לויב
גרויסע
אזא
אייבערשטן ווי די תפלה 'עלינו
לשבח'.
ווען א איד זאגט דאס ,הערט זיך
דער באשעפער מיט די גאנצע
פמליא של מעלה צו ,און זיי רופן
אויס ''אשרי העם שככה לו''.
אין די תפלה 'עלינו לשבח' ליגט
באהאלטן גרויסע סודות און האט
א גרויסע כח .עס איז מסוגל
געראטעוועט צו ווערן פון אלעם
שלעכטס .דורך די תפלה האט
יהושע בן נון איינגעווארפן די
מויער פון יריחו.
(סדר היום ,יסוד ושורש העבודה" (שער הקרבן פרק י')
מביא מכתבי האר"י ז"ל ,רבנו האי גאון בתשובה ,עולת
תמיד" בשם "ספר הנחמד ,משנה ברורה)

Beautiful 3 bedroom basement apartment is available to rent in the Riverwood development in Lakewood. Please call: 347-358-6631

סאזש אדער
מא ַ
אין די אנגעשטרענגטע מינוטן ,ערלויבט זיך א טערעפיוטיק רילעקסינג ַ
ונא ,צו אויסקלארן די מוח אביסל .רופט YHS 718-808-9696
סא ַ
רעד ָ
סטים/אינפרא ֶ
ַ
אוזאנע
ָ
מיר רעדן אידיש LAWYER Accidents, Slip & Fall Injury, Medical Malpractice & More. Howard Kagan, ESQ. 718.258.8080

Hamaspik is looking for warm loving chasidish homes both long term and short term for children ages 6-15.
For more details please contact Surie Morgenstern, 718-387-8400 ext. 122 or 347-693-8080

השבת אבידה  -פארלוירן א זילבערנע קייטל אין די  Walton Stגעגנט ,רופט 212-920-9225
סוואן לעיק  -א שיינע  4בעדרום הויז מיט  8בעטן צו פארדינגען אין ליזשער לעיק פאר די זומער שיקט א טעקסט צו 347-526-4486
 Surgical Stockingsאון אלע ערליי  supportersדורך אינשורענס ,Free Delivery ,רופט , 718-254-0017 :פעקסט718-388-4161 :
טייערע כלות נוצט אויס אייער יום החופה צום מאקסימום ,רעזערווירט די "כלה לוסליף"  4וואכן פאר די חתונה .אלט וומס"ב  | 917-842-3923ניי וומס"ב 347-765-6333
מיר פיקסן  hand knittedאון  crochetגארטלעך  & make Professional Fringes. -אויך פאררעכטן מיר אלטע ירושה גארטלעך .רופט917-414-3281 :
 - Economical Pantryמיר האבן נאך טישוס ,הענטשוך ,שאפינג בעגס ,האט קאפס און נאך .רופט Min order $300 718-272-2711

