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 אחרי א'דאנערשטאג

 תשע''ט לפ"ק ניסן ג ''י
 April 18  ‘19 ולמספרם

 זמנים:
 7:38שקיעה: 

 8:50צאת הכוכבים: 

 

:אפיס  384-4190 (718)                    

:פעקס  384-4631 (718)                     

 Ads@dvaryoim.com : אימעיל
 

   961-3535 (646)ל:מעי-וואויס
 

  

  וועטער
  °59-°53  :היינט

  °68- °60 מארגן:

  

   ö³ìí ð®        a    ó−×îð−¾ a          íñ×í ð®
  )ראטההי"ו ( מרדכי פערלמאן ר'

 )שווארטץהי"ו ( משה מרדכי פריעדמאן ר'  ëî¬ ñïô  וומס"ב – ני"ו יוסף יונה: החתן
  ק״י –תחי'  צביההכלה: 

  )מארקאוויטשהי"ו ( ןרפאל אלימלך מוטצער' 
  ב"פ  -ני"ו  משההחתן: 

ëî¬ ñïô  'יאקאבאוויטשהי"ו ( נתן דוב פעדער ר( 
  וומס"ב -תחי'  רבקההכלה: 

 )הערצאגהי"ו ( שמואל זאנוויל מארקאוויטש ר'
 )יאקאבאוויטשהי"ו ( זלמן לייב פריינד ר'  ëî¬ ñïô  ב״פ – ני"ו יודא: החתן

  ב״פ –תחי'  חנה מלכההכלה: 
  )רוביןהי"ו ( משה מרדכי העלער ר'

 )פישערהי"ו ( אליעזר ברילל ר'  ëî¬ ñïô  ב"פ – ני"ו יעקב: החתן
  ב"פ –תחי'  רחל חי'הכלה: 

  )רייכבערגהי"ו ( יוסף משה הערבסטר' 
  ב"פ -ני"ו  יעקבהחתן: 

ëî¬ ñïô  'מארגנשטערןהי"ו ( עזרא מייראוויטש ר( 
  ב"פ -תחי'  עטלהכלה: 

  )פאזנערהי"ו ( מענדל רייכמאןר' 
  ב"פ -ני"ו  מנשה יחזקאלהחתן: 

ëî¬ ñïô  'לעוויהי"ו ( יצחק שמואל ריינהאלד ר( 
  ב"פ -תחי'  באשא לאההכלה: 

  )באנדאהי"ו (ברוך פריעד ר' 
  ב"פ -ני"ו  יושע דודהחתן: 

ëî¬ ñïô  'האראוויץהי"ו ( אהרן יוסף לאנדא ר( 
  וומס"ב - תחי'  שרההכלה: 

  )ראטההי"ו ( אברהם יצחק מערץ ר'
 )ווערצבערגערהי"ו ( פנחס בראך ר'  ëî¬ ñïô  ק"י – ני"ו שמעון: החתן

  מאנטריאל –תחי'  סילקאהכלה: 
  )ראזענבערגהי"ו (יואל שלמה זלמן קליין ר' 

  ק"י -ני"ו  אברהם עבירהחתן: 
ëî¬ ñïô  'טענענבויםהי"ו (אברהם יושע קליין  ר( 

  וומס"ב -תחי'  רחמההכלה: 
  )פערענץ( הי"ו משה אהרן ווייס ר'

 )פישערהי"ו ( בנימין זאב דוב מיללער ר'  ëî¬ ñïô  ק״י – ני"ו דוד יואל: החתן
  ב״פ –תחי'  פיגאהכלה: 

  

 

Heimishe Pre-school seeking 
teachers with 90+ credits 

and assistants for 2019- 2020 school year. 
 

Call 718-658-3030 
or email resume to: 

jobopportunity11211@gmail.com 

 

Brach's Bed & Bath 
517 Park Ave. 

FULLY STOCKED  
with all last minute items  

Wide variety on all bed linens 
  

Beis Esther Hall 264 Hewes St. תנאים און וואכנאכט special $1,200 (Regular: $2,000) Includes: Hall, set up & hot food. catered by Rotenberg 917-295-5425 

FT position available in a multi-girl Real Estate office. Well paid. Please call 718-340-3130, if no response, please leave detailed message. 

  

  

Once Again Dr. Feldmans office at 505 Flushing Ave. will be open for Braces Cleaning 
 Thursday from 6:30pm to 8:30pm and Erev Pesach from 9:00am,  

Fee $25. No appts necessary  

  

          è"åé úçîù ïåà çñô ò'øùë à ìàøùé ììë ïåà ñøòîåèñà÷ òìà ïùèðåàåå øéî  
  

 4:00pmמיר שפארן דאנערשטאג בדיקת חמץ            
 און כדי צו סערווירן אונזערע חשובע קאסטומערס וועט זיין צו באקומען                

             Vacuum cleaner bags for SEBO, MIELE, at the following stores  
                      Wilhelms, Osso, Segedin, House & Home And Homery 
 

       Williamsburg Vacuum & Sewing/Moadei Hashem  
                      716 Myrtle Ave.  718-384-0851 

  



 

 

 

  

  א הייליגער יום טוב

  חול המועד ויום טוב -שמירת עינים הלכות 

  (קדושין פא.): גמרא

  שבתים און ימים טובים דארף זיך א מענטש פיל מער היטן פונעם יצר הרע.
  

  (שבת דף ס"ג עמוד ב') מהרש"א:
  די הייליגע נשמה וואס השי"ת האט געגעבן פאר א איד ליגט אין די אויגן. 

  דעם ארט נעבן די אויגן. -דעריבער האט די תורה געהייסן פאר'ן כהן גדול צו לייגן די ציץ אויפן שטערן 
  

   (סימן תקכ"ט סי' ד') שלחן ערוך:
  א מענטש דארף עסן און טרינקען און זיך פרייען אום יו"ט,

  ער זאל אכטונג געבן ער זאל נישט נאכגעשלעפט ווערן צו לייכזיניגקייט און צולאזנקייט, דורכן פלייש און דורך'ן וויין.אבער 
גלעכטער און לייכזיניגקייט איז נישט קיין שמחה נאר דאס איז הוללות און נארישקייט, מיר זענען נישט באפוילן געווארן צו 

  "עבודת הבוראפון  שמחהב איז בלויז פאר "די די מצוה פון שמחת יום טו –הוללות 
דער בית דין איז מחויב צו שטעלן שוטרים אין די צייטן פון די ימים טובים אין אלע ערטער אכטונג צוגעבן מען זאל נישט 

  צוקומען צו קיין עבירות.
  

  (הל' יו"ט) רמב"ם:
ווי דער פסוק זאגט תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך  די מצוה פון שמחת יום טוב דארף זיין דורך שמחה פון דינען השי"ת,

דעריבער דארף מען אכטונג צו געבן עס זאל נישט צו קומען צו תערובות, ווייל די מצוה פון שמחת יום  - בשמחה ובטוב לבב 
 טוב איז "אלע זאלן זיין בשמחה אבער נאר דורך הייליגקייט". 

  

 
  

  

  

  

 

 718-624-4340אדער  929-355-4642רום טיש אוועקצוגעבן לשם מצוה. רופט:  א שיינע דיינונג

  347-585-3189טע צושטאנד אוועק צוגעבען לשם מצוה רופט וא האספיטאל בעט אין א ג -לשם מצוה 

 אין קיט"ל לי גארדענס 7:00ביז  3:30יעדן טאג פון  - "שערער מיט עקספיריענס" זמנים לכ' פסח 

Surgical Stockings    און אלע ערליי supporters   ,אינשורענס Free Delivery  :718-388-4161, פעקס:  718-254-0017, רופט   

 347-525-7807פאר גאנץ פסח רופט   Bedford Ave. motel 800בעטן אויף   4געווארן עוועילעבל א סוויט מיט  - וומס''ב 

  347-526-4486א שיינע הויז צו פארדינגען אין ליזשער לעיק פאר שבתים (נישט זומער שבתים) שיקט א טעקסט צו  -סוואן לעיק 

  

 
  מיר וואונטשען אלע אונזערע חשובע אדוועטייזער/ליינער און גאנץ כלל ישראל

 א כשר'ן 
 פרייליכן פסח

  

  וואס כןדי איינציגסטע זאפון  
איז א מצוה מן התורה צו עסן 

היינטיגע צייטן, איז דעם כזית מצה
  פסח ביינאכט.

  
אין זוהר הק' ווערט די מצה 

  אנגערופן: 
''אן און  ''אן עסווארג פון אמונה''

. ווייל די מצהעסנווארג פון רפואה''
האט א כח אריינצוברענגן אמונה
אינעם מענטש. און אויסצוהיילן אויף

מען דארף האבן א רפואה. אלעס וואס 
  

עס שטייט אין של''ה הק' אז קליינע  
קינדער אפי' די וואס פארשטייען נאך
גארנישט, זאלן אויך זיין ביים סדר,
ווייל עס קומט דאן אראפ א
געוואלדיגע ליכטיגקייט, וואס אפי' די
קליינע קינדער קענען זוכה זיין דערצו,
אתאזויווי עס איז געווען ביי יצי

מצרים, אז די קליינע קינדער האבן
 געקענט זעהן דעם אייבערשטן.

יו''ט מעג מען מאכן זאלץ וואסער 
און חרוסת, אבער היי יאר אזוי ווי
די ערשטע סדר געפאלט אום שבת,
זאל מען עס אנגרייטן בעפאר שבת.

וואסער, און(ווייל שבת טאר מען נישט מאכן אסאך זאלץ 
  .חרוסת טאר מען נישט וועגן איסור ''לש'')

אויב מען האט עס נישט געמאכט
בעפאר שבת דאן מעג מען מאכן
אום שבת נאר אויף די פאלגענדע

  אופן:
נאר זייער ווייניג, – זאלץ וואסערדי 

צן פאר דיוד.מ. וויפיל מען גייט נ
פולטען (און נישט ווי מען טוט געווענדליך אז מסעודה. 

  אן א טעלער זאלץ וואסער אן קיין ספעציעלן חשבון).

מען זאל קודם )1 – חרוסתדי 
אין טעלער און אריינגיסן די וויין

דערנאך אריינלייגן דערין די עפל,
(אויב מ'טוט שטענדיג אזוי, דאן זאל מעןניס א.ד.ג. 

זאל מען )2און אויך:  .יעצט טוהן פארקערט)
(מיט דיי, עס מישן מיט א שינו

 פארקערטע זייט פונעם לעפל א.ד.ג.)
  

עס שטייט אין שולחן ערוך אז 
פסח ביים סדר זאל מען ארויסלייגן
ווי מער שיינע כלים, אפי' די כלים
וואס מען דארף נישט האבן צו נוצן

  ביים סדר.
  

  מיר
  וועלן זיין 
  אפן ערב  

 יו''ט


