
 
זיך שטארק באדאנקען פאר  מיר ווילן

וואס האבן  טער עלטערןדי פולע הונדער
 ןזיך אזוי שיין באדאנקט און געשריבן בריוו
ארויסברעגענדיג ווי שיין און ווי שטארק די 
קינדער האבן הנאה געהאט פון די 

ס וואס עס איז 'הערליכע פורים קאסטיומ
צוגעשטעלט געווארן אויף א שיינעם 
. נאבעלן שטייגער פאר זייער פארגעניגן

ז העלפן מיט פיל דער באשעפער זאל אונ
  .אמן. סייעתא דשמיא אויך אויף ווייטער

 

 

 

 

 

   

     
  

  

ה צוריק די געוואלדיגע גוטע גריסן און שטארקע " זיך בעס הערט
ה "ווי די טייערע קינדער האבן ב, צופרידענהייט פון די עלטערן

 פולע -שטארק הנאה געהאט און שטאלצירט מיט די אינהאלט
פארשטעלונגען וואס די חדר האט צוגעשטעלט אויף פורים 

. ציעל פאר א יעדן יארגאנג מיט זיינס א זאךספע, פאר די קינדער
 וואס האט "דוד המלך"די גרויסע קינדערגארטן מיט דעם 

אזוי אויך די פרי . ארויסגעשיינט מיט א ספעציעלע שיינקייט
 פיש "יוסף מוקיר שבת"ווי די פארשטעלט קינדערגארטן 

מיט זייער קינדער און די נוירסערי . ס מיט זייער געצייג'כאפער
וואס איז געווען גאר הערליך און  "חת פאסט טרעגערנ"

די גרעסטע . ה"אינטערעסאנט מיט זייער ספעציעלע חן ב
מיר בעטן דעם . שמחה פאר די קינדער איז ווען זיי שטאלצירן מיט די זאכן וואס מען לערנט אין חדר

יט און האבן א לעכטיגן תמיד באשעפער זאל אונז ווייטער באגלייטן מיט סייעתא דשמיא אין די הייליגע ארבי
  אמן. ן פסח'און א כשר

  

מען האט , האבן מיט א געוואלדיגע חשק מקיים געווען די מצוות צדקה פאר אחינו בני ישראל אין רוסלאנד די קינדער
ינדער האבן די ק. געזעהן קינדער שלעפן זיך מיט זייער פעק כדי צו העלפן א צווייטן און מחיה זיין אונזערע טייערע ברידער

אנגעפילט זעקס גרויסע באקסעס מיט פיינע עסן וואס ווערט אפגעפירט קיין רוסלאנד דורך א גרופע אינגעלייט וואס פארן 
מיר האפן אז אין . א כדי צו מחיה זיין די אידן"אלימלך פון ליזענסק זיע' ק דער רבי ר"יעצט לכבוד די יומא דהילולא פון הרה

   .אמן. ה וועלן מיר אלע געהאלפן ווערן מיט בני חיי ומזוני רוויחי וכל טוב סלהדעם זכות פון מצוות צדק

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

éùäæòá"ú  

  
  
  

êøåã ïáòâòâñéåøà:  
 ïèøàâøòãðé÷ øàîèàñ-âøåáñîàéìéåå   

 

 úùøôéðéîù 
 úáùäøô  

á äðù ' -ïåéìâ  ÷"ä 

 úåøðä ú÷ìãä úåøðä ú÷ìãä úåøðä ú÷ìãä úåøðä ú÷ìãä        

6666::::58585858        
úáù éàöåî ïîæúáù éàöåî ïîæúáù éàöåî ïîæúáù éàöåî ïîæ        

    8888::::26262626        

   9 �  מנהלמעסעדזש פון:

ë'òùú úðù éðùä øãà "ôì à"÷ éø÷ ïîæ óåñ'' ù9:20 

áåè ìæî úëøá  
 ãìéä øàôàãåé íçðîá " øâøòáðòèèàø êåøá íäøáàéð " å  

 ïééæ ãåáëìïúç à ïøàååòâ æéà øòèòô   
ò éååïòðøòì ñàåå íéøáç éã ïùèðåàåå ñ  

 éáøøòâøòáãìàâ ìàåîù ãåãèéìù "à 
   

áåè ìæî úëøá  
 ãìéä øàôíäøáàá " øøòâðéæòìù ìùéôéð " å  

 òééð ïééæ ïåô èøåáòâ éã ãåáëìøòãåøá  
ò éååã ïùèðåàåå ñïòðøòì ñàåå íéøáç é  

 éáøâ íäøáà'àøáèéìù "à 
   

øááåè ìæî úë  
 ãìéä øàôá ÷çöé"ìãðàâ ìãðòî øéð "å   

 ïééæ ãåáëìäðåúç ñøòèòô  
ò éååïòðøòì ñàåå íéøáç éã ïùèðåàåå ñ  

ø ééá 'õøàååù óìàåå ìàåéèéìù "à 
   

áåè ìæî úëøá  
 ãìéä øàôäîìùá " øìòôôà ÷çöééð "å   

 ïééæ ãåáëìäðåúç ñòîåî   
ò éååïòðøòì ñàåå íéøáç éã ïùèðåàåå ñ  

ø ééá 'èéìù áà÷àé øæòéìà ÷çöé"à 
   

áåè ìæî úëøá  
 ãìéä øàôá øéàî ìàåé" øøòâðéæ ïøäà ìàåîùéð "å   

 òééð ïééæ ïåô èøåáòâ éã ãåáëìáøòãåø  
ò éååïòðøòì ñàåå íéøáç éã ïùèðåàåå ñ  

 éáøõéååøåä êåøáèéìù "à  éáø ïåàùèéååàáòì ìàåéèéìù "à 
   

áåè ìæî úëøá  
 ãìéä øàôíééç íäøáàá " øïéåáñâàì÷ äîìù äùîéð "å   

 ïééæ ãåáëìäðåúç ñøòèòô  
ò éååïòðøòì ñàåå íéøáç éã ïùèðåàåå ñ  

ø ééá 'øòâøòá íäøáàèéìù "à 

áåè ìæî úëøá  
 ãìéä øàôãåã íäøáàá " ø ìàåéïéáåø ïåòîùéð "å   

 ïééæ ãåáëì ñøòèòôäðåúç   
ò éååïòðøòì ñàåå íéøáç éã ïùèðåàåå ñ  

éîøé éáø 'èéìù éååòì"à àååù øòá óìàåå éáø ïåàèéìù õø"à 
   

áåè ìæî úëøá  
 ãìéä øàôá ìàåîù"ø éòùé ãåã 'ïàîñééååéð "å   

ééð ïééæ ïåô èøåáòâ éã ãåáëì òøòèñòååù  
ò éååïòðøòì ñàåå íéøáç éã ïùèðåàåå ñ  

ø ééá 'íéåáñ÷åá ïøäà á÷òé äùîèéìù "à 
   

áåè ìæî úëøá  
 ãìéä øàô÷çöéá " øáìòâ ùøòä ãåãéð "å   

ïøòùôà ïééæ ãåáëì   
ò éååïòðøòì ñàåå íéøáç éã ïùèðåàåå ñ  

éîøé éáø 'ìòâàô øéàîèéìù "à  éáø ïåàïäà÷ êåøá ìàåîùèéìù "à 
   

áåè ìæî úëøá  
 ãìéä øàôøæòìàá ùéìæééî óñåé áøä ïéð "å   

 ïééæ ãåáëìäìë à ïøàååòâ æéà òîåî   
ò éååïòðøòì ñàåå íéøáç éã ïùèðåàåå ñ  

éîøé éáø 'èéìù éååòì"à èéìù õøàååù øòá óìàåå éáø ïåà"à 
   

áåè ìæî úëøá  
 ãìéä øàôíäøáàá " éëãøî øùèéååàáòì ìàåééð "å   

 ïééæ ãåáëìïøòùôà  
ò éåå ñàåå íéøáç éã ïùèðåàåå ñïòðøòì  

 éáøõéååøåä êåøáèéìù "à  éáø ïåàùèéååàáòì ìàåéèéìù "à 
   

áåè ìæî úëøá  
 ãìéä øàôá ìéæðò øùà"êàøá òùåé íééç øéð "å   

 òééð ïééæ ïåô èøåáòâ éã ãåáëìøòèñòååù  
ò éååïòðøòì ñàåå íéøáç éã ïùèðåàåå ñ  

ø ééá 'ùà÷øàô ìãðòî íçðîèéìù "à 
   

 !ת"השימיר דאנקען און לויבן 

 !מען לעבט מיט די מצוות



  

  ...פסח" קרבן"ד דעם ולכבווייל מען טוט שוין אויפרוימען ,  פריידט זיך שויןחיים

" קוקיסחיה "די רבי האט געלערנט וועלכע חיות זענען כשר צו עסן האט ער געזאגט אז  לעס'יעקב יושעווען 
  ...וואס זיין מאמע קויפט מעג מען עסן

  ...'עס איז אזוי ווי א אות ד האט געזאגט פורים אז די גראגער האט נאר איין פיס און משה יוסף

:  האט ער געענטפערט, ס' שטריימלעך פון קליק2האט געמאכט פארוואס ער חיים ווען מען האט געפרעגט 
  ...רעגן א  און איינס פאר עעכטא איינס פאר 

האט ער געזאגט ?  האסטו א ווייסע קאפלפארוואס יהאט געפרעגט זיין ברודער פארשטעלט ווי א רבוואלווי 
  !...מיין רבי האט נישט א ווייסע קאפל: האט וואלווי געזאגט... ווייל א רבי האט א ווייסע קאפל

 האט ער געזאגט מען )א פאליציי( "איך האב מורא פון דיר"פאר וואלווי פורים דער רבי האט געזאגט ווען 
  ...איך בין א אידישע פאליסדארף נישט מורא האבן 

  

מנהל פון די און  י" נלע' יעקבפון אונזערע רבי 'פאר די חשוב! א גרויסן יישר כח: מיר רופן אויס הויעך
 "דוד המלך" זיסע נאך אזא  מיר האבן.ך כסדרך אזוי געטריי אפ מיט די קינדערלע וואס געבן זי,בעסטע חדר
זיינע אויגן האבן געשיינט . נאך דערצו מיט די זיסע גרויסע שמייכל וואס איז אויף זיין פנים געווען, נישט געזעהן

מיר קענען זיך פארשטעלן . אזוי צוגעפאסט און הארציג צום געפיהל, פורים שפילווען ער האט געזינגען דעם 
דער אויבערשטער זאל אייך באצאלן פאר די ארבייט וואס . אסאך קאפ און מח געוויס, וויפל ארבעט דאס איז
  ...משפחת                      ! נאכאמאל א יישר כח. מיט אלע גוטע ברכות לרוב עד בלי די, איר טוט אזוי געטריי

עס האט אים באמת געמאכט גוט שפירן און ער האט זיך !  איז אהיים געקומען הערליך פארשטעלטמשה 
  ...מרת             !                                               א גרויסן יישר כח. ט"זייער שטארק געפריידט דערמיט גאנץ יו

  ...מרת        !איז געווען הערליך פארשטעלאכטץ "פיש כאפער"די ... ט"ן דעם יו איז זייער פרייליך געוועגעצי

  ...מרת               ! עס איז געווען געוואלדיג...  איז געווען זייער שיין פארשטעלט ווי א פיש כאפעריצחק יואלי

 אנגעהויבן האט זיך ...יטע דאנקבארקי'איך האב נישט גענוג ווערטער צו שרייבן און ארויס ווייזן מיין אמת
ה "אלעס האט ב. פארשטעלט "הערליכע פיש כאפער" איז אהיים געקומען מיט א גאר י"יצחק נעס ווען 

  ...מרת                                             ! נאכאמאל א יישר כח      !עס איז געווען א היטגעקלאפט ווי אויפן זייגער 

 זיידעס און באבעס האבן ס'דוד חיים ,ען זייער זייער זיס אויך די ניגון דערפון איז געוודי פאסט מענטש
  ...מרת                                                                                                     . כחכם יישר .שטארק הנאה געהאט דערפון

 האט צוקער זיס י'יואל! יעדער האט הנאה געהאט דערפון! דיג' איז געווען מוראטץכרים פארשטעלאודי פ
  ...מרת                                                                                                  !יישר כח פאר אלעם! געזינגען די פורים שפיל

דוד המלך אז קיינער האט נישט געגלייבט אז אלעס  איז געווען פורים אזוי שיין פארשטעלט ווי י"אלימלך נ
 ער האט הערליך שיין געזינגען די פורים שפיל פאר די זיידעס און באבעס מען האט !האט ער פון חדר

  ...מרת                                       ... יישר כח פאר אונז פארשאפן א עונג יום טוב. געשעפט פיל נחת פון איהם

מיר קענען זיך נאך אלץ נישט אפוואונדערן פון די .  דערקענט"באמת"ווערע ארבייט האט זיך אייער ש
  ...מרת                    ... א דאנק פאר אלעם!  האט זיך פארשטעלטלע'וואס יהודא ארי" דוד המלך"הערליכע 

עס . י"חיים מאיר נר  וואס איר האט צוגעשטעלט פאפאר די שיינע פארשטעלאכטץ זיך באדאנקען איך וויל
  ...מרת                                                                             .  יישר כח... האט אונז געשפארט ארבעט מיט געלט

öè−−ñ î® ½¼ñê µ−ñè¼ô ¬¾−ò ï−ê ½¼ öîî−þë ¼¬ñ−−®¼è ¬è−−ñ¼èò−−þê þêò öëêí þ−ô...  

 לעךלעךלעךלעך''''חכמהחכמהחכמהחכמה
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