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ֶדעְרֵצייְלט מֹוַהָרא"ׁש

ֶדער ֲאִר"י ַהָקדֹוׁש ָזאְגט ַאז ֶווער ֶעס ֶגעְבט 
ַאְכטּוְנג ִניְׁשט צּו ֶעְסן ַחס ְוָׁשלֹום ַקיין ְבֶרעְקל 
ָחֵמץ ְבֶמֶׁשְך ֶדעם ַגאְנְצן יֹום טֹוב ֶפַסח, ֶקען ֶער 

ָאְפֶגעִהיְטן פּון ַזיין ַזיין ַפאְרִזיֶכעְרט ַאז ֶער ֶוועט 
. ֶמעְנְטְׁשן ְפֶרעְגן אֹויף ֲעֵבירֹות ִדי ַגאְנֶצע ָיאר

אְך ִווי ְׁשָיא, ִמיר ֶזעֶען דָ ֶדעם ַא ְׁשֶוועֶרע ק  
ְׁשַטאְרק ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער ֶגעְבן ַאְכטּוְנג ִניְׁשט 
צּו ָהאְבן ַקיין ְבֶרעְקל ָחֵמץ ִאין ְׁשטּוב; ֶמען 
ַאְרֶבעט ְׁשֶווער, ֶמען ֵרייִניְגט אּון ֶמען זֹויֶבעְרט, 

ֶעס ִאיז ַמָמׁש ִניְׁשט ֶמעְגִליְך ְבֶדֶרְך ַהֶטַבע  אּון
ַאז ֶעס ָזאל ָנאְך ְבַלייְבן ַביי ַא ִאיד ַא ְׁשִטיְקל 

ט רֹוימ  ר ִאין ֶווע
 ץָחמ  י ִד ס אֹוי

 

ט  ם ֶדען ֶבעט  ר ִאיט ָזאל   ש  ייֶבער  י ִד ף אֹוין א 
צ  ן ִאיז ִאיס ָווא ץָחמ   ס ָוואץ ָחמ  י ִד ן, ַהאר 
ט ֶווער  ס ָוואע ָהַר ר י צֶ ר ֶדע; ֹמחַ ן ִאיט ִליג  

ֶגערּופ   ָרכֹו)ן ָאנ  ִעָּסה', ז.(ית ב  אֹור ֶשב  ן ֶמע: 'ׂש 
יּום שּון ַקיין ָהאב  ט ִניש  ל ָזא ן אּות ַקש 

יקֹו פ  ט  'ן אֹויפ  ת ס  ש  ייֶבער   ן.א 
יּו יקֹון אּות ַקש  פ   ֲאִפילּו -ר ָאסּוז ִאית ס 

ַמֶשהּו יי; ב  ֶטעלֶ ן א  יּוע ִפינ  י ִד ף אֹוית ַקש 
ייעֶ ן שֹויז ִאיה ֱאמּונָ  י ִווי ַאזֹור, ִביֶטער ז 
לֶ "ן, מֹוֲהַר י ִליקּוט  )ט ָזאג  י ֶרבִ ר ֶדע : (הן ִסימָ ', אק ח 
ַתֲעׂשֶ " אֹוִתּיֹוה ו  נּוה, ַמצָ ץ ָחמ  ת מ  ֹ  ַהי  א ֶשל

ָמֶתָךץ ַתֲחִמי י ִד ן ָהאב  ה ַמצָ ן אּוץ ָחמ  , "ָחכ 
בֶ  יידֶ ת, אֹוִתיֹוע ֶזעל   ַא ן אּומ'  ַא ן ָהאב  ע ב 
ֶצער ֶדעצ',  ת אֹום ֶדען פּוז ִאיק ִחילּור ַגאנ 
ט ַמאכ  ס ָווא"א ה  ת אֹום ֶדען אּו"ת ֶחי

צ   ַגאנ  יינֶ  ַא ס אֹוין ִאינ  ל  ֶטעלֶ ע ק  ל ַווייע, ִפינ 
ייג  ן ֶמעז ַא  יינֶ  ַא  צּוט ל  ל  ֶטעלֶ ע ק  ם צּוע ִפינ 
ר ֶדעט ָזאג  "ת; ֶחי ַא ס ָדאט ֶווער  "א ה  ת אֹו
טּונ  ף ַדאר  ן ֶמעז ַא י ֶרבִ  ן פּון ֶגעב  ג ַאכ 

טֶ  ֶלעכ  ָשבֹוע ש  ַמֶשהּו ֲאִפילּות ַמח   .ב 
ייֶעֶר  ִריע ט  ן ָא ז ַא ר ִאיט ָזאל  ן ִוויס  ם, ֲחב 
ִפילָ  ִניש  ן ֶמען ֶקעה ת  ף ַדאר  ן ֶמעט; ָגאר 

ייִליֶגען: "ֶבעט   ַאַסאְך ף ֶהעל  ר ַבאֶשעֶפער ה 
הָ ן ַזייל ָזא ִאיְךר ִמי ץ, ָחמ   ַמֶשהּו ַא ן פּור ִנז 

יין ַזייה זֹוכֶ ל ָזא ִאיְך צּוג  ם יֹון ִאין ַאַריינ 
חָ ט ִמיב טֹו ה זֹוכֶ ן ֶמען ֶקעי ַאזֹור ָנאה"; ִׂשמ 
הָ ן ַזיי צּון ַזיי ייִליְךן ַזיין אּוץ ָחמ  ן פּור ִנז  ר   פ 
 ב.טֹום יֹו

ָר ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו)  "א(תשפא ַוִיק 
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ָחֵמץ אּום ֶפַסח; אּון פּון ֶדעְסט ֶוועְגן ֶזעט ֶמען  
ַאז ִניְׁשט ֶיעֶדער ִאיז זֹוֶכה צּו ִדי ְגרֹויֶסע 

ְך ִמיט ייֶדער ַפאְלט ֶמען ָיא דּוְר ַהְבָטָחה, לֵ 
 ֲעֵבירֹות ִאיְנִמיְטן ִדי ָיאר.

ֶדער ֵתירּוץ אֹויף ֶדעם ִאיז ַאז ֶווען ַא ִאיד 
ָזאל ִזיְך ְפֵרייֶען ַא ַגאְנץ ָיאר ִמיט ֶדעם ָוואס 
ֶער ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען ִניְׁשט צּו ֶעְסן ַקיין ָחֵמץ 
אּום ֶפַסח, ֶער ָזאל ִזיְך ְפֵרייֶען ִמיט ֶדעם ָוואס 

אט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ֶעְסן ַמָצה אּום ֶפַסח, ֶער הָ 
ֶדעָמאְלט ָוואְלט ֶער ִזיֶכער ֶגעֶווען ָאְפֶגעִהיְטן 

 פּון ֲעֵבירֹות ִדי ַגאְנֶצע ָיאר.
ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ָהאט ִליב צּו ֶצעְבֶרעְכן ַא 
ֶמעְנְטׁש אּון ִאים ָנאר ֶדעְרַמאֶנען פּון ִדי 

ואס ֶער ִאיז דּוְרְכֶגעַפאְלן. ְׁשֶלעְכֶטע ַזאְכן ִאין וָ 
ִדי ִמיט ַאְנְׁשָטאט ֶדער ֶמעְנְטׁש ָזאל ִזיְך ְפֵרייֶען 

ִפיֶלע גּוֶטע ַזאְכן ָוואס ֶער טּוט, ֶיעֶדער ִאיד 
ִאיז ָאְנֶגעפּוְלט ִמיט ִמְצֹות, ַאזֹוי ִווי ֲחַז"ל ָזאְגן 

"'ְכֶפַלח ז'(  ,)ִׁשיר ַהִׁשיִרים ד'אֹויְפ'ן ָפסּוק )ְבָרכֹות נ"ז:( 
ֲאִפילּו ֵריָקִנים ֶׁשָבְך ְמֵלִאים  -ָהִרּמֹון ַרָקֵתְך' 
ֲאִפילּו ִדי ֵלייִדיְגֵגייֶער ְצִוויְׁשן  -ִמְצוֹות ְכִרּמֹון" 

ִדי ִאיְדן ֶזעֶנען אֹויְך פּול ִמיט ִמְצֹות ִווי ַא 
ִמיְלְגרֹוים, אּון ִמיט ֶדעם ַדאְרף ִזיְך ַא ִאיד 

אְך ָאֶבער ן. ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ִוויל דָ ֵזייֶער ְפֵרייעֶ 
ִניְׁשט ַאז ֶדער ִאיד ָזאל ִזיְך ְפֵרייֶען ִמיט ִדי 
ִמְצֹות, ֶער ִוויל ָנאר ַאז ַא ִאיד ָזאל ַזיין 
ְטרֹויֶעִריג אּון ֶצעְבָראְכן, ַווייל ֶער ֵווייְסט ַאז 
ַאזֹוי ָהאט ֶער ַאַרייְנֶגעַכאְפט ֶדעם ֶמעְנְטׁש ִאין 

ַזאק ַאַריין. ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ְטרֹויֶעִריג ַזיין 
ֶוועְרט ֶער ֶדעְרַווייֶטעְרט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, 
ֶער ַפאְרִליְרט ַזיין ֵחֶׁשק צּו ִדיֶנען ֶדעם 
ֵאייֶבעְרְׁשְטן. ִמיר ָטאְרן ִזיְך ָאֶבער ִניְׁשט ָלאְזן 

ְפֵרייִליְך,  ַזיין  פּון ִאים, ַא ִאיד ַדאְרף ְׁשֶטעְנִדיג
ֶער ַדאְרף אֹויְפזּוְכן ִדי גּוֶטע ְנקּודֹות ָוואס ֶער 
ָהאט ִאין ִזיְך אּון ִמיט ֶדעם ִזיְך ֵזייֶער ְפֵרייֶען, 
אּון ַדאן ֶוועט ִאים ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶהעְלְפן 
ַאז ֶער ֶוועט ַטאֶקע ֶוועְרן ַאן ֱאֶמת'ִדיֶגער 

ְך ָאְפָלאְזן פּון ַאֶלעם ֶעְרִליֶכער ִאיד, ֶער ֶוועט ִזי
 .)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן רמ"ב(ְׁשֶלעְכְטס 

ֶדער ֵהייִליֶגער נֹוַדע ִבְיהּוָדה ָהאט ֶגעַהאט 
ַא ַתְלִמיד ָוואס ִאיז ֵלייֶדער ַאָראפ פּון ִאיִדיְׁשן 
ֶוועג ִביז ֶער ִאיז ל"ע ֶגעָוואְרן ַא ַגַלח אּון 

יׁשּוף. ֶדער נֹוַדע ִבְיהּוָדה ָהאט ִזיְך ֶדעְרָנאְך ַא בִ 
ֵזייֶער ְמַצֵער ֶגעֶווען אֹויף ֶדעם ַאז ֶעס ָהאט 
ֶגעֶקעְנט ַפאִסיְרן ַאַזא ַזאְך ַאז ַזיין ַתְלמּוד ָזאל 
ַארֹויְסֵגיין ְלַתְרבּות ָרָעה. ֶער ָהאט ְפרּוִביְרט 

ַאֵליין ִזיְך צּו ְטֶרעְפן ִמיט ֶדעם ַתְלמּוד אּון ִאים 
ְפֶרעְגן ִדי ִסיבֹות ָוואס ָהאְבן ִאים ֶגעְבֶרעְנְגט 
ֶדעְרצּו, ִביז ֶער ָהאט ַטאֶקע ַמְצִליַח ֶגעֶווען ִזיְך 

 צּו ְטֶרעְפן ִמיט ִאים.
ָהאט ֶדער ַתְלמּוד ֶדעְרֵצייְלט ִדי ַמֲעֶשה ִווי 
ַאזֹוי ֶעס ָהאט ִזיְך ָאְנֶגעהֹויְבן, ָדאס ִאיז ֶגעֶווען 

וען ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא ָבחּור אּון ֶער ָהאט וֶ 
ֶגעֶלעְרְנט ִאין ִדי ְיִׁשיָבה פּוֶנעם נֹוַדע ִבְיהּוָדה. 

חּוִרים ֶדעָמאְלט ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ֵסֶדר ַאז ִדי בָ 
ָהאְבן ֶגעֶגעְסן "ֶטעג", ֶיעְדן ָטאג ָהאְבן ֵזיי 

 פּון ְׁשָטאט. ֶגעֶגעְסן ַביי ַא ְצֵווייְטן ַבַעל ַהַבִית
ֵאייְנָמאל ִאין ַאן ֶעֶרב ֶפַסח ָהאט ֶדער ָבחּור 
ֶגעֶגעְסן ַביי ַא ַבַעל ַהַבִית, ֶדער ַבַעל ַהַבִית'ֶטע 
ָהאט ֶגעַמאְכט ַא ַקאְרָטאְפל קּוְגל, אּון ֶמען 
ָהאט ֶגעְטָראְפן ַא ֵווייְצל ִאיֶנעם קּוְגל. ֶדער 

ֶדעם ָבחּור צּום נֹוַדע  ַבַעל ַהַבִית ָהאט ֶגעִׁשיְקט
ִבְיהּוָדה צּו ְפֶרעְגן אֹויב ֶמען ֶמעג ֶעְסן ֶדעם 
קּוְגל, אּון ֶדער ָבחּור ִאיז ַאִריֶבער ֶגעַגאְנֶגען 
צּום נֹוַדע ִבְיהּוָדה ִמיט ִדי ְׁשֵאָלה. ֶדער נֹוַדע 
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 ִבְיהּוָדה ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן ְמַפְלֵפל ַזיין ִאין ִדי ֲהָלָכה, 
"ֶעס ֶזעֶנען ָדא פֹוְסִקים ָוואס ֶזעֶנען ֶעס ַמִתיר, אּון 
ֶעס ִאיז ָדא פֹוְסִקים ָוואס ֲאְסְר'ן ֶעס", "ָאֶבער 

 -ָהאט ֶדער נֹוַדע ִבְיהּוָדה אֹויְסֶגעִפיְרט  -ה" ְלַמֲעשֶ 
"ַהאְלט ִאיְך ַאז ֶעס ִאיז ָאסּור" אּון ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט 

 ָוואס ֶער ַפְסְק'ְנט ַאזֹוי.ָבחּור ַפאְר  'ןַפאְר 
ֶדער ָבחּור ִאיז ָאֶבער ֶגעֶווען ֵזייֶער הּוְנֶגעִריג, ֶעס 
ִאיז ֶגעֶווען ֶעֶרב ֶפַסח, ֶווען ָחֵמץ ָטאר ֶמען ׁשֹוין ִניְׁשט 
ֶעְסן אּון ַמָצה ֶקען ֶמען ָנאְכִניְׁשט ֶעְסן, אּון פּון ְגרֹויס 

ֶגעַמאְכט ֶדעם ֶחְׁשבֹון ַאז הּוְנֶגער ָהאט ֶדער ָבחּור ִזיְך 
ֶדער נֹוַדע ִבְיהּוָדה ָהאט ָדאְך אֹויְסֶגעֶרעְכְנט ֶעְטִליֶכע 
ִׁשיטֹות ָוואס ַהאְלְטן ַאז ֶמען ֶמעג ֶעס ָיא ֶעְסן... 
ֶגעְטַראְכט אּון ֶגעטּון, אּון ֶער ָהאט אֹויְפֶגעֶגעְסן ֶדעם 

ת ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ַגאְנְצן קּוְגל... אּון ַפאְר'ן ַבַעל ַהַביִ 
ַאז ֶדער נֹוַדע ִבְיהּוָדה ָהאט ֶעס ֶגע'ֲאַסְר'ט, אּון ַאז ֶער 

 ָהאט ׁשֹוין ַפאְרְבֶרעְנט ֶדעם קּוְגל.
ְגַלייְך ָנאְכ'ן אֹויְפֶעְסן ֶדעם קּוְגל ָהאט ָאֶבער ֶדער 
ֵיֶצר ָהַרע ָאְנֶגעהֹויְבן ַאְרֶבעְטן אֹויף ֶדעם ָבחּור, "קּוק 

זֹוי דּו ִביְזט ַאזֹוי ְׁשַטאְרק ִנְכָׁשל ֶגעָוואְרן ַאז דּו ִווי ַא
ָהאְסט ֶגעֶגעְסן ָחֵמץ אּום ֶפַסח ָוואס ָדאס ִאיז ַאזֹוי 
ַהאְרב, אּון ַאזֹוי ָהאט ֶער ַאַרייְנֶגעְבֶרעְנְגט ִאין ִאים ַא 
ְׁשַטאְרֶקע ָמָרה ְׁשחֹוָרה אּון ִיאּוׁש ַאז ֶער ִאיז ׁשֹוין 

ְך ַווייל ֶער ָהאט עֹוֵבר ֶגעֶווען אֹויף ַאַזא ֶדעְרָנא
 ַהאְרֶבע ִאיסּור.

ַבייַנאְכט ֶווען ֶדער ָבחּור ָהאט ֶגעַדאְרְפט ֵלייֶנען 
ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשל ַהִּמָטה, ָהאט ֶער ֶגעְטַראְכט צּו ִזיְך 
"ִאיְך ֵגיי ֶיעְצט ֵלייֶנען ְקִריַאת ְׁשַמע? ִאיְך ָהאב ָדאְך 

ַהייְנט ַאַזא ַהאְרֶבער ִאיסּור", אּון ֶער ָהאט  ֶגעטּון
ִניְׁשט ֶגעֵלייְנט ְקִריַאת ְׁשַמע. ִאיְנֶדעְרְפִרי ָהאט ֶער 
ׁשֹוין ַאַוְדַאי ִזיְך ִניְׁשט ֶגעַוואְׁשן ֶנעְגל ַוואֶסער, ַווייל 
ֶער ָהאט ָדאְך ׁשֹוין עֹוֵבר ֶגעֶווען אֹויף ַאן ִאיסּור ָכֵרת, 

ָרֵאל, ׁשֹוין ֵסיי ִווי ָאְפֶגעִריְסן פּון ְכַלל ִישְ אּון ֶער ִאיז 
אּון ַאזֹוי ִאיז ֶעס ֶגעַגאְנֶגען ַווייֶטער אּון ַווייֶטער, פּון 
ֵאיין ֲעֵביָרה צּו ָנאְך ַאן ֲעֵביָרה, ִביז ֶער ִאיז ַאזֹוי 

ֶגע'ְׁשַמְד'ט אּון ל"ע ַאָראְפֶגעַפאְלן ַאז ֶער ָהאט ִזיְך 
 ַגַלח, אּון ֶדעְרָנאְך ַא ִביׁשּוף.ֶגעָוואְרן ַא 

ַפאְרְׁשֵטייט ִזיְך ַאז ֶדער נֹוַדע ִבְיהּוָדה ָהאט 
ֶגעֶרעְדט ִמיט ִאים, ִביז ֶער ָהאט ִאים ַמְחִזיר ִבְתׁשּוָבה 
ֶגעֶווען, ֶער ָהאט ַאֶוועְקֶגעָוואְרְפן ַאֶלע ַזייֶנע 

ן ֶעְרִליֶכער ַנאִריְׁשֵקייְטן, אּון ִאיז צּוִריק ֶגעָוואְרן ַא
 ִאיד.

ֶזעט ֶמען פּון ִדי ַמֲעֶשה ִדי ִוויְכִטיְגֵקייט פּון ָדאס 
  ָוואס ֶדער ֶרִבי ֶלעְרְנט אּוְנז ַאז ֶמען ַדאְרף ְׁשֶטעְנִדיג
קּוְקן ָנאר אֹויף ִדי גּוֶטע ְנקּודֹות ָוואס ֶמען ָהאט, 
י ַווייל אֹויב ֶמען ֶוועט ִזיְך ִניְׁשט ְׁשַטאְרְקן ִמיט דִ 

גּוֶטע ַזאְכן, ָנאר ֶמען ֶוועט קּוְקן אֹויף ִדי ְׁשֶלעְכֶטע 
ֲחָלִקים ָוואס ֶמען ָהאט, ֶקען ֶמען ִזיְך ַאזֹוי ַווייט 

ן ַאֶוועְקֵגיין ִאיְנַגאְנְצן פּון 'ֶדעְרֵקייְקֶלען ִביזְ 
 ִאיִדיְׁשֵקייט רח"ל.

 ַפאְרֶקעְרט, ֶווען ַא ִאיד ְׁשַטאְרק ִזיְך צּו קּוְקן ָנאר
אֹויף ִדי גּוֶטע ֲחָלִקים ָוואס ֶער ָהאט, ֲאִפילּו ֶווען ֶער 
קּוְקט ִזיְך גּוט ָאן אּון ֶזעט ַאז ֶער ִאיז ֵזייֶער ַווייט 

ייֶדער דּוְרְכֶגעַפאְלן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶער ִאיז ׁשֹוין לֵ 
ִמיט ְׁשֶוועֶרע ֲעֵבירֹות, אּון פּון ֶדעְסט ֶוועְגן ְׁשַטאְרְקט 

ר ִזיְך צּו קּוְקן ָנאר אֹויף ִדי גּוֶטע ַזאְכן ָוואס ֶער עֶ 
ָהאט ֶגעטּון, ַדאן ִאיז ֶער זֹוֶכה ַאז ֶער ֶוועְרט ַטאֶקע 

 ַאן ֱאֶמת'ִדיֶגער ֶעְרִליֶכער ִאיד.
ֶרִבי ָנָתן ָזאְגט ַאז ָמִׁשיַח ֶוועט ַאייְנֶנעֶמען ִדי 

ֶרעְנֶגען ֶדעם ֶוועְלט דּוְרְך ֶדעם ָוואס ֶער ֶוועט ַאַרייְנבְ 
ִלימּוד, ַאז ֶמען ַדאְרף ִזיְך ָנאר ְׁשַטאְרְקן אּון ָנאר קּוְקן 
אֹויף ִדי גּוֶטע ַזאְכן ָוואס ֶמען טּוט אּון ִזיְך ְפֵרייֶען 

ַאז  ִסיְקָתא ְדַרִבי ַכֲהָנא()פְ ִמיט ֶדעם, אּון ַאזֹוי ָזאְגן ֲחַז"ל 
ַזא ֶבֶגד ָוואס ֶוועט ָמִׁשיַח ֶוועט ַזיין ָאְנֶגעטּון ִמיט ַא

ָהאְבן ִאין ִזיְך ִדי גּוֶטע ַזאְכן פּון ַאֶלע ִאיִדיֶׁשע 
 )קּוְנְטֵרס ַא ָכֵׁשְר'ן ֶפַסח(              ִקיְנֶדער.
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 נאך שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און - קוואל פון חיזוק )פרויען(
212-444-9169 /845-351-9060 

 438-320-9090/ קאנאדא 03303502363/ ענגלאנד  0797040069ארץ ישראל 
  347-630-2876 טעלעפאן מעסידזשינג/ chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 

 

 

 און נאךמעשיות פון תפלה; שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים;  - קול ברסלב
212-444-9191  /845-351-0910 

 438-300-8080/ קאנאדא  03303502361/ ענגלאנד  0797040066ארץ ישראל 
 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 

 

 פסח אפטיילונג
אייך צום הייליגן יום טוב  דערווארעמט

פסח מיט שיעורים, דרשות, מעשיות 
 .פאר קינדער, און נאך פילע זאכן

 קול ברסלב
212-444-9191 
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 עצתו אמונה
 ביי אייער טיר

 סובסקרייבט אייך צו באקומען די
 "עצתו אמונה" יעדע וואך אויף די פאסט

 

 וואך$ א 2.99פאר די ביליגע פרייז פון בלויז 
 

זייט אויך פון די גליקליכע וואס זענען זיך מחיה יעדע וואך 
 מיט די פילע עצות און חיזוק אין לעבן

718-387-2691  #3  
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 #718-387-2691 3צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט 
 



 

 

 הי"ו רהם חיים קלאגסברויןבא ה"ומבמאנסי ע"י הי"ו,  ולם פינטערשמע"י מו"ה  נתנדבהפצה בבארא פארק 

 

 

<<<<<< 

 


