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 Çòeá ÈL Çä ú ÇL Àø Çt  
  

  

 ÈN éÅi Çç éÅð ÀL íé Äð ÈL ò Çá ÆL Àå äÈð ÈL íé Äø ÀN Æò Àå äÈð ÈL ä Èà Åî ä Èø ÈN éÅi Çç eé Àä ÄiÇåä Èø.  LÈø Àã Æî øòÆã
 è Àìéé Åö ÀøòÆã (â ,ç"ð ä ÈaÇø úé ÄLàÅø Àa) Èä øÆò ïeà ,è Àð' ÀL Àø Çã'òÆâ ïeà ï Àöé ÄæòÆâ æé Äà à Èáé Ä÷Âò é ÄaÆø æ Çà èà

 Àñ Æà èà Èä ñàåÈå Àøà Çô" :è ÀâàÈæòÆâ ééÅæ ø Æò èà Èä ,ïéé Åà è Àôà Èì ÀL í ÈìÉåò øòÆã éå Äå ïäòÆæòÆâ Åz äÆëÉåæ ø
é Éåà ï Àâé ÄðòÆ÷ eö ïòåÆåòÆâó âé Äö ÀðàåÈå Àö ïeà ï Àaé Äæ è ÀøòÆã Àðeä øòÆã ÀðòÆì?  ï Çà ïòåÆåòÆâ æé Äà é Äæ ìééåÇå

 ÈN ïeô ì À÷é Äðéé Åà è ÀaòÆìòÆâ èà Èä ñàåÈå äÈøeäâé Äö ÀðàåÈå Àö ïeà ï Àaé Äæ è ÀøòÆã Àð "øàÈé. 
 Åz Àñ Æà ó Àøà Çã ñàåÈå Àøà Çô íÆãÉå÷ ,ïéé Åè ÀL Àøà Çô eö øòåÆå ÀL øÆòééÅæ æé Äà LÈø Àã Æî øòÆãé Éåà ï Àâé ÄðòÆ÷ øó 

âé Äö ÀðàåÈå Àö ïeà ï Àaé Äæ è ÀøòÆã Àðeä øòÆã ÀðòÆì  ÈN ìééåÇå è ÀaòÆìòÆâ èà Èä äÈø ïeà ï Àaé Äæ è ÀøòÆã Àðeä
âé Äö ÀðàåÈå Àö  ?øàÈé èà Èä é Éåæ Çà éå Äå ïeà?ï ÀâàÈæ ñà Èã ï Àèé Äî è À÷òåÆåòÆâ Àôé Éåà à Èáé Ä÷Âò é ÄaÆø ééÅæ 

 è ÀâàÈæ é ÄaÆø øòÆã éå Äå èé Éåì øé Äa Àñ Çî ñà Èã æé Äà L"àÈø ÇäÉåî (à"ñø ï Èîé Äñ 'à ÷Æì Åç ï" Çø ÂäÉåî é Åèe÷é Äì) ïòåÆå æ Çà
 Éåâé Åø Àã Çî òÆðééÇæ ïeô è Àìà Çô L Àè Àðò Æî Çà øòÆã ,ì Àîé Ää ïeô è Àîe÷ ñà Èã æ Çà ï Àñéå Äå ø Æò ìàÈæ ú

 Èî Çà ÀëàÈð Àêé Äæ ìàÈæ øÆò éÅã Àk ,è Àëà ÇîòÆâ é Éåæ Çà ìÆòé ÄöòÆt Àñ ñà Èã èà Èä øò Æè ÀL ÀøòÆaéé Åà ìà
åÇå ,ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà íòÆã ïòÆðé Äã eö ééÅð ïeô ìà Èî Çà ÀëàÈð ï Àaéé Åä Àð Èà ìàÈæ øÆò ,ï ÀLé Äø Àô Àôé Éåà ïò Æî ìéé

 Çã.ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà íòÆã ïòÆðé Äã eö ééÇð Àñà Èã ïeô ï Àaéé Åä Àð Èà âà Èè ï ÀãòÆé ó Àøà 
 è ÀâàÈæ é" ÄLÇø ñàåÈå ïéé Åè ÀL Àøà Çô ïò Æî ïòÆ÷ íòÆã èé Äî" ÈL ï Èìek 'æ ú Çá Àk 'ë ú Çáe 'ë ú Çá Àk '÷ ú Ça Äå ïé

ä ÈáÉåè Àì",  Àêé Äæ èà Èä øàÈé è ÀøòÆã Àðeä é Äã éé Ça æ Çà è Àðéé Åî ñà Èã ÈNéå Äå é Éåæ Çà èÆòééÇðà Ça øò ÆèééåÇå ä Èø  é Äæ
 Àêé Äæ èà Èä é Äæ æ Çà èéé Ç÷ Àñé Éåø Àâ øé Äà ïòåÆåòÆâ æé Äà ñà Èã ,øàÈé âé Äö ÀðàåÈå Àö ïòåÆåòÆâ ÀêàÈð è ÀìàåÈå 

.èééÇðà Ça âé Äã Àðò Æè Àù  Àôà Èì ÀL í ÈìÉåò øòÆã æ Çà ïäòÆæòÆâ èà Èä à Èáé Ä÷Âò é ÄaÆø ïòåÆå øà Çô ÀøòÆã ,ïéé Åà è
 Àðéé Åî ñà Èãèé Äî ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà íòÆã è ÀLé Äð ïé ÉåL ïòÆðé Äã ééÅæ ,ï Àôà Èì ÀL Àøà Çô ï ÀøòåÆå ééÅæ æ Çà è  ò Æa ÀìòÆæ é Äã

 Åz Àñ Æà èà Èä ñàåÈå Àøà Çô" ,è ÀâàÈæòÆâ ñà Èã ééÅæ ø Æò èà Èä ,èéé Ç÷ ÀLé Äø Àô ï Àâé ÄðòÆ÷ eö ïòåÆåòÆâ äÆë Éåæ ø
é Éåàó âé Äö ÀðàåÈå Àö ïeà ï Àaé Äæ è ÀøòÆã Àðeä  Æã ÀðòÆìøò? ï Çà ïòåÆåòÆâ æé Äà é Äæ ìééåÇå  Åà Äðéé À÷é ÈN ïeô ì ñàåÈå äÈø

 è ÀaòÆìòÆâ èà Èäâé Äö ÀðàåÈå Àö ïeà ï Àaé Äæ è ÀøòÆã Àðeä  ÈN ìééåÇå æ Çà è Àðéé Åî ñà Èã "øàÈé èà Èä äÈø
à Èä øà Çô ÀøòÆã ,ï Àôà Èì ÀL Àøà Çô ï ÀøàåÈåòÆâ è ÀLé Äð æé Äà é Äæ ,èéé Ç÷ ÀLé Äø Àô àÇæ Çà èé Äî è ÀaòÆìòÆâ Äà è øé

 Åz Àñ Æà ì À÷é Äðéé Åà óé Éåà ï Àâé ÄðòÆ÷ eö ïòåÆåòÆâ äÆëÉåæ øâé Äö ÀðàåÈå Àö ïeà ï Àaé Äæ è ÀøòÆã Àðeä  ïeà ,øòÆã ÀðòÆì
 øà Çô ÀøòÆã-  íé Äãé Äî Àì Çz òÆðééÇæ øà Çô à Èáé Ä÷Âò é ÄaÆø è ÀâàÈæ-  ïééÇæ è ÀLé Äð Àêé Éåà øé Äà è ÀìàÈæ

 ÀL Àøò Æaéé Åà íòÆã ïòÆðé Äã øàÈð ,ï Àôà Èì ÀL Àøà Çô äÆëÉåæ Àêé Éåà øé Äà èòåÆå ,èéé Ç÷ ÀLé Äø Àô èé Äî ï Àè ïééÇæ eö
.ï Àè ÀìòåÆå ïeà øòÆã ÀðòÆì ï Àôé Éå÷ Àðéé Çà 

 ÈN éÅé Çç ú ÇL Àø Çt ÷"áù ìéÅì ì ÇçÇp Çä ÀêÉåz)(÷"ôì æ"ñùú äÈø 

*** 
  

à ÈO Çîe ä Èîeã Àå ò Èî ÀL Äîe ÷eñ Èt íòÆã è ÀL Àèéé Çè à" Èãé Äç øòÆã ,ò Èî ÀL Äîe -  ,ï Àøò Æä ó Àøà Çã ïò Æî
ä Èîeã Àå -  ,ï ÀâééåÇå ÀL ïeàà ÈO Çîe - .ï Àãéé Çì ïeà 

 è ÀâàÈæ é ÄaÆø øòÆã éå Äå èé Éåì øé Äa Àñ Çî ñà Èã æé Äà L"àÈø ÇäÉåî ('å ï Èîé Äñ 'à ÷Æì Åç ï" Çø ÂäÉåî é Åèe÷é Äì) ø È÷é Äò é Äã æ Çà
 Æa Èà ,ï ÀâééåÇå ÀL ïeà úÉåð Éåé Àæ Äa ï Àøò Æä eö æé Äà ä ÈáeL Àz øòéÅã Àk eö  ïééÅâ ïò Æî ó Àøà Çã ,íòÆã eö ïò Æîe÷

 Çà æ Çà ,L Àè Àðò Æî íòÆã ïé Äà äÈðeîÁà òÆ÷ Àøà Çè ÀL Çà ïéé Çø Çà è Àðéé ÇL øÆò ñàåÈå ÷é Äã Çö Çà eö è Àøé Äô ñòÆì
 Çë ïò Æî ïòåÆå ï Àè Àìà Çä ÀøòÆã Àêé Äæ ïò Æî ïòÆ÷ é Éåæ Çà øàÈð ïeà ,ï Àèeâ íeö øò Æè ÀL ÀøòÆaéé Åà øòÆãè Àtà 

.ï ÉåéÈæ Äa ò Æèeâ Çà ïéé Çø Çà 
 ÷eñ Èt ïé Äà è ÇL Àt æé Äà ñà Èãò Èî ÀL Äîe - îÁà èà Èä ïò Æî ,÷é Äã Çö íeö eö Àêé Äæ è Àøò Æä ïò Æî ïòåÆå úÇðe

 ,íé Äî ÈëÂçïà Çã  eö ïééÇæ äÆëÉåæ ïò Æî ïòÆ÷ä Èîeã Àå -  ,ï ÀâééåÇå ÀL ïòÆðòÆ÷ eöà ÈO Çîe -  ïeà ,ï Àãéé Çì ïeà
 Æaé Äø Çà é Éåæ Çà.íÉåì ÈL Àa è ÀìòåÆå é Äã óé Éåà ï ÀaòÆì é Äã ïééÅâ øò 

 ÈN éÅé Çç ú ÇL Àø Çt úé ÄLé Äì ÀL ä Èãeò Àñ ì ÇçÇp Çä ÀêÉåz)(÷"ôì ã"ñùú äÈø  
 

 úùøôäøù ééç , ,åìñë ùãåç íéëøáî ,ïåùç ä"ëè"òùú úðù ÷"ôì                                                     äðù8 ïåéìâ ,8 )368( 

L"àÈø Çä Éåî è Àìéé Åö Àøò Æã  
  ַגְׁשִמיּותְמ'ס ַפאר ֶיעֶנע ןָזאְרגְ 

  

ַא ִאיד ַדאְרף ִזי& ְׁשֶטעְנִדיג ָזאְרְגן ַפאר ַא 
ְצֵווייְטן ִאיד, צּו ֶזען אֹויּב ֶיעֶנער ָהאט ַאֶלעס ָוואס 

 , ַדאְרף ֶמעןִניְׁשטָהאט ֶיעֶנער אּון אֹויּב . ֶער ַדאְרף
ֶזען ִמיט ָוואס ֶער ֶקען ֶיעֶנעם ַארֹויְסֶהעְלְפן ִאין 

 ַזיין ְּפָראְּבֶלעם.
ֶמעְנְטְׁשן ָהאְּבן ִזי& ִליּב צּו ָזאְרְגן ַפאר ֶיעֶנעְמ'ס 

ְחִניּות, ִזיֶכער צּו ַמאְכן ַאז ֶיעֶנער טּוט ַטאֶקע רּו
ָנאר ָוואס ֶעס ִאיז אֹויְסֶגעַהאְלְטן. ָדאס ִאיז ָאֶּבער 
ֵזייֶער ִניְׁשט ִריְכִטיג. ַאַווַדאי ַדאְרף ֶמען ְּפרּוִּביְרן 
ְמַחֵזק צּו ַזיין ַא ְצֵווייְטן, ִאים צּו ָזאְגן גּוֶטע 

ַמְצִליַח ָזאל ם ֶהעְלְפן ַאז ֶער ֶוועְרֶטער אּון ַאזֹוי ִאי
ַזיין אֹוי& ְּברּוֲחִניּות, ֶדער ִעיָקר ַדאְרף ֶמען ִזי& 
ָאֶּבער ָזאְרְגן ַפאר ֶיעֶנעְמ'ס ַגְׁשִמיּות. אּון ִזי& מֹוֵסר 
ֶנֶפׁש ַזיין צּו ֶהעְלְפן אּון צּו טּון ַא טֹוָבה ַפאר ַא 

 ְצֵווייְטן ִאיד.
ּול ִאיז ַאָמאל ֶגעֶווען ַא ַּביי מֹוַהָרא"ׁש ִאין ׁש

ִאיד ַא ְגרֹויֶסער ָאִריַמאן, ֶער ָהאט ֶנעֶּבע& ֶגעַהאט 
ַא ְׁשֶווער ֶלעְּבן אּון ֶער ִזי& ֵזייֶער ֶגעמּוְטֶׁשעט ִמיט 
ַפאְרִׁשיֶדעֶנע ָצרֹות, ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַפאְרִזיְנֶקען ִאין 

 ואְלטחֹובֹות אּון ֶמען ָהאט ִאים ׁשֹוין ַמָמׁש ֶגעוָ 
ַארֹויְסַוואְרְפן פּון ַזיין ִדיָרה. ֵאייְנָמאל ִאיְנִמיְטן 
ַדאֶוועֶנען ִאיז צּוקּוֶמען צּו ִאים ַא ִאיד אּון ִאים 
ָפאְרֶגעַהאְלְטן ַפאְרָוואס ַזיין ְּתִפִלין ִליְגט ִניְׁשט 

ֵהייִליֶגע ִדי 
  ֲחָכִמים ָזאְגן

  

: "ֵּכיָון ֶׁשִּנְצָטֵר� ָאָדם ַלְּבִרּיֹות, (ְּבָרכֹות ו)
ָּפָיו ִמְׁשַּתּנֹות ִּכְכרּום", ֶווען ַא ֶמעְְטׁש 

ָאר  ,ֶלעְּבט ִיְׁשט ַקיין ֶעְכֶטע ֶלעְּבן
 ,ַאֶלעס ִאיז ֶגעְּבָלאְפט ַפאר ַא ְצֵווייְטן

", ְּכרּוםַא " ֶדעָמאְלט ֶוועְרט ֶער ִווי
ָדאס ִאיז ַא ֵפייְגל ָוואס ַּבייט ִאיֶרע 
ָקאִליְרן ַאָּפאר ָמאל ַא ָטאג, ַאזֹוי אֹוי� 
ַא ֶמעְְטׁש ָוואס ֶלעְּבט ַפאר ַא ְצֵווייְטן 
ַדאְרף ְּכֵסֶדר ַהאְלְטן ָקאּפ ִווי ַאזֹוי ִזי� 
צּו ַּבייְטן ַפאר ֶיעְדן ֵאייֶעם, ִאין ִאיִדיׁש 

'ֶטער ְמ רּוְק ֹוי� ַא ַפאְר'ִאיז ָדאס א
ֶווען ַא ֶמעְְטׁש ֶלעְּבט ַפאר  .ֶמעְְטׁש
 ִאיז ֶער פּול ִמיט ִיסּוִרים. ,ֶיעֶעם

 )טא תשע"ָר יֵ (ֲעָצתֹו ֱאמּוָה, פ' וַ  

<<<<<<  
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ט אּון ֶגעְׁשִריְגן אֹויף ֶיעֶנעם: אֹויְפ'ן ִריְכִטיְגן ְּפַלאץ... ֶדער ִאיד ָהאט ִזי& ֵזייֶער אֹויְפֶגעֶרעגְ 
"ָוואס ִוויְלְסטּו פּון ִמיר? אֹויּב ָזאְרְגְסטּו ִזי& ַאזֹוי ְׁשַטאְרק ַפאר ִמיר, ַדאן ָזאְלְסטּו ִזי& 

 ֶעְנֶדעְרׁש ָזאְרְגן ַפאר ַמיין ַגְׁשִמיּות אּון ִניְׁשט ַפאר ַמיין רּוְחִניּות"...
ָדאְרט ִאיז ָפאְרֶגעקּוֶמען אּון ֶער ִאיז צּוֶגעַגאְנֶגען צּו ֶדעם מֹוַהָרא"ׁש ָהאט ֶגעֶזען ָוואס 

ִאיד אּון ָהאט ִאים ֵזייֶער ְמַחֵזק ֶגעֶווען, אּון ַדאן ִאיז מֹוַהָרא"ׁש ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען ִאין ְׁשמּוֶעס 
 ִאיֶּבער ֶדעם ִעְנָין.

& ַפאר ַמיין ַגְׁשִמיּות. ִמיט ַמיין רּוְחִניּות ֶוועל ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ְפֶלעְגן ָזאְגן: "קֹוֶדם ָזאְרג ִזי
ִאי& ִזי& ׁשֹוין ַאֵליין ַאן ֵעָצה ֶגעְּבן, ִמיט ַמיין ַגְׁשִמיּות ָוואְלְסטּו ִמיר ֶגעֶקעְנט 

 ַארֹויְסֶהעְלְפן"...
 - י ָנָתן זי"עּבִ רֶ פּון ן , ֶדער זּוק ז"לי ִיְצחָ ּבִ ֶער ִאיז ֶגעֶווען ֶדער זּון פּון רֶ  - ז"ל ֶמעֶכעֶלעי ּבִ רֶ 

ָרֵאל ָהאט י ִיׂשְ ּבִ ָרֵאל ַקאְרדּוֶנער ז"ל. רֶ י ִיׂשְ ּבִ ָהאט ַאָמאל ֶגעַהאט צּו ִזי& ַאְלס ַגאְסט, רֶ 
ה ָהאט ַאז ֶער ָזאל ִאים אֹויְפֶוועְקן ַּבייַנאְכט ַּביי ֲחצֹות. ְלַמֲעׂשֶ  ֶמעֶכעֶלעי ּבִ ֶגעֶּבעְטן פּון רֶ 

ָרֵאל ָהאט ִאים ָפאְרֶגעַהאְלְטן ֶדערֹויף. ָהאט ִאים י ִיׂשְ ּבִ אֹויְפֶגעֶוועְקט אּון רֶ ֶער ִאים ִניְׁשט 
י ָנָתן ַאז ַא ּבִ ייְדן רֶ ֶגעָזאְגט: "ַמיין ַטאֶטע ְפֶלעְגט ִמיר ָנאְכָזאְגן פּון ַמיין זֵ  ֶמעֶכעֶלעי ּבִ רֶ 

ת פּון ַזיין ַגאְסט, אּון ִניְׁשט אֹויף ַזיין ַמְכִניס אֹוַרח ַדאְרף ִזי& ָנאר ָזאְרְגן ַפאר ִדי ַגְׁשִמיּו
 רּוְחִניּות.

ָדאס ָאֶּבער ִניְׁשט ָנאר ַּביי ַא ַמְכִניס אֹוַרח. ִמיר ַדאְרְפן ִזי& ְׁשֶטעְנִדיג צּוֶגעוואֹויֶנען צּו 
ְּברּוֲחִניּות, ָנאר ְטַראְכְטן ִווי ַאזֹוי ִמיר ֶקעֶנען ַארֹויְסֶהעְלְפן ַא ְצֵווייְטן ִאיד. אּון ַלאו ַדְוָקא 

 ַטאֶקע ְּבַגְׁשִמיּות.
פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט ַדאְרף ֶמען ָאֶּבער ַזיין ְגֵרייט ִניְׁשט צּו ַוואְרְטן אֹויף ַאן ַהָּכַרת ַהטֹוב. 

ֶמען ָהאט ִאים  ֶדעם ָוואס ִניְׁשט ֵאייִּביג ֶוועט ֶדער ְצֵווייֶטער ַמִּכיר טֹוָבה ַזיין אֹויף
ייֶדער ִאיז ָדא ַא ְׁשֶלעְכֶטע ֶטַבע ַּביי ֶמעְנְטְׁשן ַאז ֶעס ִאיז ֵזיי ְׁשֶווער צּו ַמִּכיר ן. לֵ ֶגעָהאְלפְ 

טֹוָבה ַזיין ֶדעם ָוואס ָהאט ֵזיי ֶגעָהאְלְפן, אּון ַאָמאל ֶקען ֶעס ָנא& ֵגיין ָנא& ַווייֶטער ַאז 
ְנְׁשָטאט ִזי& צּו ַּבאַדאְנֶקען אּון ַמִּכיר טֹוָבה ַא -ֶיעֶנער ִאיז ָגאר ַא "ְמַׁשֵּלם ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה" 

 ַזיין, ֶוועט ָגאר ֶיעֶנער צּוִריק טּון ְׁשֶלעְכְטס.
ֶווען ַא ִאיד ֵמייְנט ֶעס ָאֶּבער ִמיט ַאן ֱאֶמת, ֶער ִוויל ֶּבֱאֶמת ֶהעְלְפן ַא ְצֵווייְטן, ֶווער ֶער 

ֵסר ֶנֶפׁש ַזיין צּו ֶהעְלְפן ֶיעְדן ֵאייֶנעם, ֲאִפילּו ֶווען ֶער ִניְׁשט קּוְקן אֹויף ֶדעם. ֶער ֶוועט ִזי& מוֹ 
 ַּבאקּוְמט ָגאְרִניְׁשט צּוִריק ֶדעְרַפאר.

ֶווען ַא ִאיד ַדאְרף ִהיְלף, ָזאל ֶמען ִזי& ִניְׁשט ַדאן ָזאְרְגן אֹויף ַזיין רּוְחִניּות, ָנאר ֶזען ִמיט 
ען ֶמען ִאים ֶהעְלְפן ְּבגּוף אּון ַאָמאל ִמיט ֶגעְלט, ֶדער ָוואס ֶמען ֶקען ִאים ֶהעְלְפן, ַאָמאל קֶ 

ִעיָקר ַדאְרף ֶמען ֶזען ַאז ֶיעֶנער ָזאל ַארֹויְסֵגיין ַא צּוְפִריֶדעֶנער. ֶמען ָטאר ֵקייְנָמאל ִניְׁשט 
 ואס ֶמען ֶקען.ַאֶוועְקִׁשיְקן ַא ֶמעְנְטׁש ִמיט ָגאְרִניְׁשט, ֶמען ַדאְרף ְּפרּוִּביְרן צּו טּון ָכאְטׁש וָ 

מֹוַהָרא"ׁש ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ַא ַמֲעֶׂשה ָוואס ִאיז ַפאְרָלאְפן ִאין ִדי ַצייט פּון ֵהייִליְגן ַּבַעל 
צּו ַהאְלְטן ייט פּון צּוִריק קֵ ּבְ ם טֹוב זי"ע, ָוואס פּון ֶדעם ֶקעֶנען ִמיר ִזי& ֶלעְרֶנען ִדי ַהאְר ׁשֵ 

 עם ִאיד.ִדי ִהיְלף פּון ַא צּוְּבָראֶכענֶ 
ַא ְצָדָקה ָדאְרט ֶעס ִאיז ַאָמאל ֶגעֶווען ַא ְׁשָטאט ָוואס ִדי ָראֵׁשי ְקִהָלה ָהאְּבן ֶגעַהאט 

ַקאֶסע ִמיט ָוואס ֵזיי ָהאְּבן ַארֹויְסֶגעָהאְלְפן ִדי ָאִריֶמעַלייט פּון ְׁשָטאט. ֵאייְנָמאל ָהאְּבן ֵזיי 
דּוְרְכצּוֵגיין ִדי ִּביֶכער, אּון ֵזיי ָהאְּבן ֶגעֶזען ַאז ֵזיי ָהאְּבן ִזי& צּוַזאם ֶגעֶזעְצט אֹויף ַאן ֲאִסיָפה 

ִניְׁשט ֶגענּוג ַהְכָנסֹות, ֵזיי ָהאְּבן ֶגעזּוְכט ַא ֶוועג ִווי ַאזֹוי צּו ְׁשַנייְדן ִדי הֹוָצאֹות צּו ֶקעֶנען 
פּון ִדי אּוְמִוויְכִטיֶגע אֹויְסַגאְּבן,  ַּבאַלאְנִציְרן ֶדעם ּבּוְדְזֶׁשעט. ָאֶּבער ַאְנְׁשָטאט צּו ְׁשַנייְדן

ת ִאין ְׁשָטאט, צּו ֶגעְּבן ֵווייִניֶגער ֶגעְלט ַפאר ִדי קוֹ דָ ָהאְּבן ֵזיי ַּבאְׁשָלאְסן צּו ְׁשַנייְדן פּון ִדי צְ 
 ָאִריֶמעַלייט ִאין ְׁשָטאט.

  עְּבט אֹויף ִדי ְצָדָקהׁש ֶגעלֶ ן ָאִריַמאן ָוואס ָהאט ַממָ ָדאְרט ִאין ְׁשָטאט ִאיז ֶגעֶווען ַא
  

ַקאֶסע, ֶער ָהאט ָגאְרִניְׁשט ֶגעַהאט אֹויֶסער 
ֶדעם. ֶער ְפֶלעְגט ַּבאקּוֶמען ֶיעֶדע ָווא& ַא ֵׁשייֶנע 
סּוֶמע פּון ִדי ְצָדָקה ַקאֶסע, אּון פּון ֶדעם ָהאט 
ֶער ֶגעֶלעְּבט. ֶווען ֶמען ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן ְׁשַנייְדן 

ת, ִאיז ִאים ֵזייֶער ֶעְנג ֶגעָוואְרן קוֹ דָ פּון ִדי צְ 
ִניְׁשט  ָדאס ֶלעְּבן. ֶעס ָהאט ִזי& ָאֶּבער

ָאְּפֶגעְׁשֶטעְלט ַּביי ֶדעם, ָנאר צּוִּביְסֶלע& ָהאְּבן 
ֵזיי ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו ֶגעְּבן ָנא& ֵווייִניֶגער אּון 

ׁש ֵווייִניֶגער, ִּביז ֶדער ָאִריַמאן ִאיז ֶגעְּבִליְּבן ַממָ 
 הּוְנֶגעְרן ָנא& ַא ְׁשִטיְקל ְּברֹויט.

ֶדער ַּבאְׁשלּוס צּו ֶגעְּבן ֵווייִניֶגער ְצָדָקה ִאיז 
ֶגעקּוֶמען פּון ַא ֶגעִוויְסן ָרב ָוואס ֶער ִאיז 
ֶגעֶווען ֶגעְׁשֶטעְלט אֹויף ִדי ַקאֶסע. אּון ַאזֹוי ִווי 

ם ֶדער ָאִריַמאן ִאיז ֶגעְּבִליְּבן ַמָמׁש ְּבֵעירוֹ 
ְגרֹויֶסע  ּוְבחֹוֶסר ֹּכל, ָהאט ָדאס ֶגעַמאְכט אַ 

ִקְטרּוג ִאין ִהיְמל אֹויף ֶדעם ָרב. אּון ֶעס ִאיז 
ִנְגָזר ֶגעָוואְרן אֹויף ִאים ָגאר ַא ְׁשֶוועֶרע 

 ְׁשְטָראף רח"ל.

>>>>>>  

  ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ְּבֶרְסֶלב 
  

 ָוואס טּו ִאי
ִמיט ַמייֶנע 

ִקיְנֶדער 
ָוואס ַהאְלְטן 

ִניְׁשט ַּביים 
ַאייְנִזיְצן 

ַּביים ַׁשָּבת 
 ִטיׁש?

  

 ְׁשֵאָלה:
ְלָכבֹוד ֶדער רֹאׁש 
 ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,

ֶדעם  ִׁשיעּוִריםייֶעֶרע ָהאּב ָאְנֶגעהֹויְּבן ֶהעְרן ֵא  ִאי
ַפאְרַגאְנֶגעֶנעם זּוֶמער, אּון ָדאס ָהאט ִמיר ֵזייֶער 
ֶגעטֹויְׁשט צּום גּוְטן ִאין ַאֶלע ִהיְנִזיְכְטן, ִווי אֹוי ָהאּב 
ִאי ָאְנֶגעהֹויְּבן ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה ֶיעְדן ָטאג, ִאי ִּבין 

י ְּפָרִקים ַמֲעִביר ֶסְדָרה, אּון ִאי ָזאג ֶיעְדן ָטאג ְדֵרי
 ַמָמׁש ִווי ַא נֵ ִמְׁשַניֹות, ִאי ייֶער ֶמעְנְטׁש.ְׁשִּפיר ִזי 

ִאי ָהאּב ֶגעָוואְלט ְפֶרעְגן ִאיֶּבער ֶדעם ָוואס ֶדער 
רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָזאְגט ַאְלץ ַאז ְמ'ָזאל ֶדעְרֵצייְלן 

י ְּפרּוִּביר ַמֲעִׂשיֹות ַפאר ִדי ִקיְנֶדער ַּביים ַׁשָּבת ִטיׁש, ִא 
ִדי ֶלעְצֶטע ָּפאר ָוואְכן צּו ֶדעְרֵצייְלן ַמֲעִׂשיֹות ַּביים ִטיׁש, 
ָאֶּבער ַמייֶנע ִקיְנֶדער ֶהעְרן ִמיר ִּבְכַלל ִניְׁשט אֹויס, ֵזיי 
ְקִריְגן ִזי ַארּום ִדי ַגאְנֶצע ְסעּוָדה, ִאיז ָדא ֶעֶּפעס ַאן 

 ֵעָצה אֹויף ֶדעם?
 ַחִייםְיַיֵׁשר ּכַֹח, 

   ְּתׁשּוָבה:
ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר  

ֶחׁשָון, ְׁשַנת תשע"ט - ָרה, כ"א ַמריֹום ג' ַּפְרַׁשת ַחֵיי ָׂש 
 ִלְפָרט ָקָטן

 ְלָכבֹוד ַחִיים ֵנרֹו ָיִאיר.
יין ִניְׁשט ַאז ָנאר ַדייֶנע ִקיְנֶדער ֶזעֶנען ִוויְלד אּון ֵמ 

ִאיז ִדי ֶגעזּוְנֶטע ַנאטּור פּון ְׁשְּפִריְנֶגעִדיג ְוכּו', ַווייל ָדאס 
 ִקיְנֶדער; ֶגעזּוְנֶטע ִקיְנֶדער ְׁשְּפִריְנֶגען אּון ְקִריְגן ִזי

ן ִדי ֶעְלֶטעְרן ִאיז צּו ַּביים ַׁשָּבת ִטיׁש אּון ִדי ַאְרֶּבעט פּו
ִּביְרן ִמיט ַאֶלע ָחְכמֹות צּו ַמאְכן ַאז ִדי ְסעּוָדה ָזאל ּוְּפר

 ִאיְנֶטעֶרעַסאְנט.ַזיין 
ֶווען ֶמען ָהאט ֶעְלֶטעֶרע ִקיְנֶדער אּון יּוְנֶגעֶרע 
ִקיְנֶדער ִאיְנֶדעְרֵהיים ַדאְרף ֶמען ַמאְכן ִדי ְסעּוָדה 
ִאיְנֶטעֶרעַסאְנט ַפאר ֵּבייֶדע, ֶמען ֶקען ִניְׁשט ַפאְרַלאְנֶגען 

ִדי ַגאְנֶצע  פּון ְקֵלייֶנע ִקיְנֶדער צּו ִזיְצן ַּביים ִטיׁש ְּבֶמֶׁש
ְסעּוָדה, ֶדעִריֶּבער ִאיז גּוט ַאז ָאְנֵהייּב ְסעּוָדה ָזאל ֶמען 
ֶמער ֶרעְדן צּו ִדי ְקֵלייְנְטִׁשיֶגע ִקיְנֶדער ִווי ַלאְנג ֵזיי 
ַהאְלְטן ָנא ִמיט ִדי ְסעּוָדה, אּון ְׁשֶּפעֶטער ֶווען ִדי 

ֶמען ֶמער ְקֵלייֶנע ִקיְנֶדער ֵגייֶען ִזי ְׁשִּפיְלן ָזאל 
ַפאְרְּבֶרעְנֶגען ִמיט ִדי ֶעְלֶטעֶרע; ֶמען ֵגייט ִאיֶּבער ִדי 
ַּפְרָׁשה, ֶמען ְפֶרעְגט ֶיעְדן ִקיְנד ַא ְׁשֵאָלה אּון ֶמען 
ַפאְרְּבֵרייֶטעְרט ֶדעם ֵּתירּוץ ִמיט ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע 

 ִמְדָרִׁשים ְוכּו'.

 Àô eðé Åî Éåì ÀL é ÅLÀð Çà ï ÀâòÆì
 Àêé Äæ â ÀøàÈæ í Æã Éå÷" :ï ÀâàÈæ 

 Äî .úeé Äî ÀLÇâ ïéé Çî øà Çô èé
 Àêé Äà ìòåÆå úeé Äð Àçeø ïéé Çî 

 Åò ï Çà ïéé Åì Çà ïé ÉåL Àêé Äæ ä Èö
 ÀLÇâ ïéé Çî èé Äî ,ï ÀaòÆâ úeé Äî
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ַפאְרְׁשֵטייט ִזי ַאז ִמיט ַאֶלע ָחְכמֹות 
אּון ֵעצֹות ַדאְרף ֶמען ַמאְכן ַאַסא ְּתִפילֹות 
ֶיעֶדע ָווא ַפאר ֶדער ַׁשָּבת קּוְמט צּו ֵגיין 
 ַאז ֶמען ָזאל זֹוֶכה ַזיין צּו ַזיין ְפֵרייִלי
ַׁשָּבת ִמיט ִדי ַווייּב אּון ִקיְנֶדער. ַווייל ֶדער 
ֵיֶצר ָהַרע ִציֶטעְרט ֵזייֶער פּוֶנעם ַׁשָּבת, ֶער 

יְסט ַאז ַׁשָּבת ִאיז ַא ַצייט ָוואס ֶדער ִאיד ֵווי
ְקֶלעְּבט ִזי צּו צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון ַׁשָּבת 
ּבֹויֶעט ֶדער ִאיד ַזיין ְׁשטּוּב, ַזיין ַווייּב אּון 
ַזייֶנע ִקיְנֶדער, ֶדעְרַפאר ַמאְכט ֶער ֶעס ָזאל 

ייט, ַאִּבי ְחלֹוֶקת אּון ָאְנֶגעצֹויְגְנֵק ַזיין ַמ 
ֶדער ַׁשָּבת ָזאל ַזיין ֶצעְׁשֶטעְרט. ַאזֹוי ִווי 
ֶדער ֵהייִליֶגער ִחיָד"א ָזאְגט ִאין ֵסֶפר 

ַאז (מֹוָרה ְּבֶאְצַּבע ִסיָמן ד, אֹות קמ) ֲעבֹוַדת ַהקֹוֶדׁש 
ָטן ִאין ֶיעֶדע ֶעֶרב ַׁשָּבת קּוְמט ֶדער ָׂש 

אל ִאיִדיֶׁשע ְׁשטּוּב אּון ַמאְכט ֶעס זָ 
ְצִוויְׁשן ַמאן אּון  תַא ַמֲחלֹוֶק  אֹויְסְּבֶרעְכן

ַווייּב; ֶער ָהאט ֵזייֶער מֹוָרא ֶווען ַמאן אּון 
ַווייּב ַפאְרְטָראְגן ִזי, ְּבִעיָקר אּום ַׁשָּבת 
קֹוֶדׁש, ַווייל ֶווען ַמאן אּון ַווייּב 
ַפאְרְטָראְגן ִזי אּון ֶלעְּבן צּוַזאֶמען 

ֶער ִניְׁשט  ְּבַאֲהָבה ְוָׁשלֹום ֶדעָמאְלט ָהאט
ַקיין ׁשּום ְׁשִליָטה אֹויף ֵזיי, ַאזֹוי ִווי ֶדער 

: (ֵסֶפר ַהִמדֹות, אֹות ְמִריָבה, ִסיָמן סו)ֶרִּבי ָזאְגט  
"ִּבְמקֹום ְמִריָבה ָׁשם ַהָּׂשָטן", ָדאְרט וואּו 

ָטן; ָנא ֶמען ְקִריְגט ִזי ָדאְרט ִאיז ֶדער ָׂש 
: ת, אֹות ָׁשלֹום, ִסיָמן יח)(ֵסֶפר ַהִמדֹוָזאְגט ֶדער ֶרִּבי 

"ַהְּבָרָכה ָּבא ַעל ְיֵדי ָׁשלֹום"; אֹויּב ֶמען 
ִאיז ְּבָׁשלֹום ֶוועט ֶמען ָהאְּבן ְּבָרכֹות; 
ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ֵזייֶער ַאַסא ֶּבעְטן 
ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶמען ָזאל ִזי ִניְׁשט 

יֶזעְרן יְקִריְגן אּון ֶמען ָזאל ִזי ִניְׁשט ּבֵ 
ייט ָוואס ַּפאִסיְרט, אֹויף ֶיעֶדע ְקֵלייִניֵק 

ַאזֹוי ַארּום ֶוועט ֶמען ִניצּול ֶוועְרן פּוֶנעם 
 ָטן אּון זֹוֶכה ַזיין צּו ַא ְפֵרייִליֶכע ַׁשָּבת.ָׂש 

ֶדער ִעיָקר ָזאְלְסטּו ֶזען ֶעס ָזאל ֶהעְרְׁשן 
ַא ְפֵרייִליֶכע ַאְטָמאְסֶפער ַּביי ִדיר ִאין 

טּוּב; ַאז דּו ֶוועְסט ַזיין ְפֵרייִלי ֶוועְלן ְׁש 
ַאֶלע ְּפָראְּבֶלעֶמען ַאֶוועק ַפאְלן. ִקיְנֶדער 
ַוואְרְטן ַא ַגאְנֶצע ָווא ַפאְרן ֵהייִליְגן 
ַׁשָּבת, ַׁשָּבת ִאיז ַא ַצייט ָוואס ֶמען 

ְמָחה אּון ַפאְרְּבֶרעְנְגט ִמיט ֵזיי ִמיט ִׂש 
 ְמנּוָחה.

ַאֶלעס ֶוועְנְדט ִזי ִאין ֶדעם  ֶגעֶדעְנק ַאז
רֹאׁש ַהִמְׁשָּפָחה; ַאז ֶדער ַטאֶטע ִאיז 
ְפֵרייִלי ִאיז ַאֶלעס גּוט אּון ַאז ֶדער ַטאֶטע 
ִאיז ֶנעְרֶוועז ֶדעָמאְלט ִאיז ֵזייֶער ִּביֶטער. 

ין ֵעֶסק ֶדער ַטאֶטע ַדאְרף ִניְׁשט ַמאְכן ַקי
ֶיעֶדע ַזא  ייט, ִניְׁשטפּון ֶיעֶדע ְקֵלייִניֵק 

ַדאְרף ֶמען ֶזען אּון ִניְׁשט ֶיעֶדע ַזא ַדאְרף 
 ֶמען ֶהעְרן; ַאז דּו ֶוועְסט ַזיין ְפֵרייִלי
 ֶוועְלן ַאֶלע ֶוועְלן ִזיְצן ֶנעְּבן ִדיר אּון ִזי

 ְפֵרייֶען ִמיט ִדיר ַּביי ִדי ְסעּוָדה.
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ָזאְלְסט 

  ן ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע ִעְנָיִנים.ָהאּבְ 
 )טָרה תשע", פ' ַחֵיי ָׂש ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה(ֶגענּוֶמען פּון ֵסֶפר 

ִפירֹות אּון ַאִּפיקֹוְרסּות ֶעס ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו ֶעְגֶּבעְרן ִאיֶנעם ָקאּפ פּון ֶדעם ָרב ַמְחָׁשבֹות פּון ּכְ 
'ן רח"ל, אּון ֶעס ִאיז ִניְׁשט דּוְר& ַקיין ַלאְנֶגע ַצייט ִּביז ֶער ָהאט ָאְּפֶגעַמאְכט ַאז ֶער ִוויל ִזי& ֵגיין ְׁשַמדְ 

ְטן ַאז ֶער ִוויל רח"ל. ֵאיין מֹוָצֵאי ַׁשָּבת ִאיז ֶער ַאִריֶּבער ֶגעַגאְנֶגען צּום ַגַלח פּון ְׁשָטאט אּון ִאים ֶגעֶּבע
'ן רח"ל. ָדאס ִאיז ֶגעקּוֶמען פּון ֶדעם ִקְטרּוג ָוואס ִאיז ֶגעֶווען אֹויף ִאים ִאין ִהיְמל אֹויף ֶדעם ִזי& ְׁשַמדְ 

 ת אּון ִדי ָאִריֶמעַלייט ֶזעֶנען אֹויְסֶגעַגאְנֶגען פּון הּוְנֶגער.קוֹ דָ ָוואס ֶער ָהאט ֶגעְׁשִניְטן ִדי צְ 
ֶמעְקט ֶדער ַגאְנֶצער ֵעֶסק, ֶעס ִאיז ִאים ֶגעֶווען ֵזייֶער ָמאְדֶנע ִדי ַגאְנֶצע ׁשְ אט ִניְׁשט ֶגעַפאְר'ן ַגַלח הָ 

'ן? ֶער ָהאט מֹוָרא ֶגעַהאט ַאז ָדאס ַמֲעֶׂשה. ַפאְרָוואס ָזאל ַא ָחׁשּוב'ֶער ָרב ִזי& ְּפלּוְצִליְנג ֶוועְלן ְׁשַמדְ 
עְׁשֶטעְלֶטע ַזא& ִמיט ָוואס ֶמען ִוויל ִאים ֶעֶּפעס ָאְּפטּון. אּון ֶדעִריֶּבער ִאיז ֶאְפָׁשר ֶעֶּפעס ַאן אּוְנֶטעְרגֶ 

 ָהאט ֶער ִזי& ִניְׁשט ֶגעָיאְגט צּו ֶעְרִפיְלן ֶדעם ָרב'ס ַפאְרַלאְנג.
אּון ַאזֹוי ֶער ָהאט קֹוֶדם ַאַרייְנֶגערּוְפן ֶדעם ָרב אּון ִאים ְמַכֵּבד ֶגעֶווען ִזי& צּו ֶזעְצן ֶעֶּפעס ֶעְסן 

'ן ָרב ַא ְׁשַטאְרֶקע ְּבָראְנְפן, פּון ָוואס ֶדער ָרב דּוְרְכְׁשמּוֶעְסן ִדי ַזא&. ִאיְנְצִוויְׁשן ָהאט ֶער ֶגעֶגעְּבן ַפאְר 
ֶגעהֹויְּבן ָהאט ֶגעְטִריְנֶקען ַאִּביְסל אּון ָנא& ַאִּביְסל, ִּביז ֶער ִאיז ַאָראְּפֶגעַפאְלן ִאיְנַגאְנְצן ִׁשיּכֹור אּון ָאנְ 

 ְּבֶרעְכן, אּון ַאזֹוי ִאיז ֶער ֶגעְּבִליְּבן ָדאְרט ְׁשָלאְפן אֹויף ֶדער ֶעְרד.
ם טֹוב זי"ע ֶגעִזיְצן ַּביי ָׁשלׁש ְסעּודֹות ִאיְנֵאייֶנעם ִאין ִדי ֶזעְלֶּבע ַצייט ִאיז ָנא& ֶדער ֵהייִליֶגער ַּבַעל ׁשֵ 

ט ֶמעֶזעִּביְזׁש, אּון ֶער ָהאט ֶגעֶזען ִמיט רּוַח ַהקֹוֶדׁש ַאֶלעס ָוואס ֵגייט ִמיט ַזייֶנע ַּתְלִמיִדים ִאין ִדי ְׁשָטא
ֶנעֶּבע& ַאִריֶּבער אֹויף ֶדעם ָרב. אּון ֶער ָהאט ְּפלּוְצִליְנג ַּבאפֹויְלן ַפאר ֵאייֶנע פּון ַזייֶנע ַּתְלִמיִדים ַאז ֶער 

אְכן ַהְבָדָלה, אּון ַאייְנְׁשַּפאֶנען ִדי ֶפעְרד אּון ַאִריֶּבעְרָפאְרן צּו ְגַליי& ֶּבעְנְטְׁשן ִּבְרַכת ַהָמזֹון אּון מַ  ָזאל
ם טֹוב ָהאט ִאים ֶגעֶגעְּבן ַא ְׁשִטיְקל ַחָלה ָוואס ִאיז ֶיעֶנעם ְׁשָטאט צּום ַגַלח'ס הֹויז. ֶדער ַּבַעל ׁשֵ 

ֶוועְסט ָאְנקּוֶמען ָדאְרט, ֶוועְסטּו ׁשֹוין ַאֵליין ֶגעָזאְגט: "ֶווען דּו  םֶגעְּבִליְּבן פּון ָׁשלׁש ְסעּודֹות, אּון ִאי
 ַפאְרְׁשֵטיין ָוואס דּו ַדאְרְפְסט צּו טּון".

י ָהאט ִאים ַּבאפֹויְלן. ֶווען ֶער ִאיז ּבִ ֶדער ַּתְלִמיד ִאיז ְגַליי& ֶגעָלאְפן אּון ֶגעטּון ָוואס ֶדער רֶ 
ִדי ִטיר, ָהאט ֶער ֶגעֶזען ִווי ֶדער ָרב ִליְגט אֹויף ֶדער ֶעְרד  ָאְנֶגעקּוֶמען צּום ַגַלח'ס הֹויז אּון ֶגעֶעְפְנט

ִאיְנַגאְנְצן ַפאר'ִׁשיּכֹור'ט. ֶדער ָרב ָהאט ִזי& ֶעְרֶוועְקט אּון ֶגעְׁשִּפיְרט ַאז ֶער ִאיז ֵזייֶער הּוְנֶגעִריג, ֶדער 
ד ָהאט ָאֶּבער ַפאְרְׁשַטאֶנען ָוואס ֶער ַדאְרף ַגַלח ָהאט ִאים ֶגעָוואְלט ֶגעְּבן ֶעֶּפעס צּו ֶעְסן, ֶדער ַּתְלִמי

ם טֹוב ָהאט ִאים ֶגעֶגעְּבן, אּון ֶעס טּון. ֶער ָהאט ַארֹויְסֶגענּוֶמען ֶדעם ְׁשִטיְקל ַחָלה ָוואס ֶדער ַּבַעל ׁשֵ 
ַמאְכן ַאן ַהמֹוִציא, אּון  ֶגעֶגעְּבן ַפאְר'ן ָרב. ֶער ָהאט ֶגעָהאְלְפן ֶדעם ָרב ִזי& צּו ֵגיין ַוואְׁשן ִדי ֶהעְנט אּון

 ֶדער ָרב ָהאט ִזי& ְמַחי' ֶגעֶווען.
ָנאְכ'ן ֶעְסן ִדי ַחָלה, ָהאט ֶדער ָרב ַּבאקּוֶמען ַא ְׁשַטאְרֶקע ִהְרהּור ְּתׁשּוָבה, ֶער ָהאט ֱאֶמת'ִדיג ֲחָרָטה 

ֶׁשעְמט פּון ִזי& ַאֵליין ַאז ֶער ִאיז ַמְחָׁשבֹות, ֶער ָהאט ִזי& ֶגע ֶגעַהאט אֹויף ַזייֶנע ַנאִריֶׁשע ְׁשֶלעְכֶטע
ָאְנֶגעקּוֶמען צּו ַאַזא ִניְדִריֶגע ַמָצב, ֶער ִאיז ְגַליי& ַאְנְטָלאְפן פּוֶנעם ַגַלח'ס הֹויז אּון ֶער ָהאט ֱאֶמת'ִדיג 

 ְּתׁשּוָבה ֶגעטּון.
ס ִהיְלף ָוואס ַא ִאיד ָהאט ייט ֶווען ֶמען ַהאְלט ָנאר צּוִריק ָדאקֵ ּבְ ֶזעֶען ִמיר פּון ֶדעם ִדי ַהאְר 

ֶגעַדאְרְפט ַּבאקּוֶמען. אּון ֶעס ִאיז ָדא& ִזיֶכער ַאז ַפאְרֶקעְרט, ֶווען ַא ִאיד ְׁשְטֶרעְנְגט ִזי& ָאן ָיא צּו 
ִאים ֶהעְלְפן ַא ְצֵווייְטן, ַדאן ֶוועט ֶער צּוִריק ַּבאקּוֶמען ַפאר ֶדעם ַאַסא& ֶמער, ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶוועט 

 ֶהעְלְפן אּון ְגִריְנֶגער ַמאְכן ָדאס ֶלעְּבן, ַאזֹוי ִווי ֶער ָהאט ֶגעָהאְלְפן ֶדעם ְצֵווייְטן ִאיד.
 (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ח' ֶעֶר& ֶעְזָרה ְוֵחֶלק ט' ֶעֶר& ְצָדָקה)
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 )אִדי ֶלעְּבְנְסֶגעִׁשיְכֶטע פּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן (י
ה קּוְרְצן פּון ְפִריֶער: ְגַליי ָנא ַזיין ַּבר ִמְצָוה ִאיז ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ַא ָחָתן ֶגעָוואְרן, אּון ָהאט ֲחתּונָ ִאין 

 ֶגעַהאט ִמיט ִדי ֶרִּביִצין, ָהַרָּבִנית ַהַּצֶּדֶקת ָמַרת ָסאְׁשָיא.
 סז

חּוִרים אּון ֶדער ֶרִּבי ֶגעַגאְנֶגען ְׁשמּוֶעְסן ִמיט ֶעְטִליֶכע יּוְנֶגע ּבָ ָנאְכ'ן ַּבאֶדעְקן ִדי ַּכָלה, ַפאר ִדי חּוָּפה, ִאיז 
ֶער ָהאט ֶגעְׁשמּוֶעְסט ִמיט ֶעְטִליֶכע אּון ֶגעֶזען ַאז ֵזיי  .יי ַהאְלְטן אֹויף ֶדער ֶוועְלטִאיְנֶגעַלייט צּו ֶזען וואּו זֵ 

ֶזעֶנען ִּבְכַלל ִניְׁשט ִאיְנֶטעֶרעִסיְרט צּו ַזיין וואֹויל אּון ֶעְרִלי, אּון  ֶזעֶנען ֵזייֶער ַווייט פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֵזיי
'ן ָנאֶמען ר' ִׁשְמעֹון, ִאיז ָיא ֶגעֶווען ַאן ֶזעֶנען ְגרֹויֶסע ַּבֲעֵלי ֲעֵביָרה ַרֲחָמָנא ִליְצָלן. ֵאיין ִאיְנֶגעְרַמאן, ִמיְט 

צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ֶווען ֶדער ֶרִּבי ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן ֶרעְדן ִמיט ִאים ָהאט  ֶעְרִליֶכער, ַזיין ַהאְרץ ָהאט ֶגעְּבֶרעְנט
ַמאְכן ַא ֶלעְּבן אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ֶער ִוויל טּון ַזאְכן  לֶער קֹוֶדם ִאים אֹויְסְּפרּוִּביְרט ִמיט ָחְכָמה, ַאזֹוי ִווי ֶער ִווי

ִׁשְמעֹון ָהאט ִזי ִניְׁשט ֶגעָלאְזט, ֶער ָהאט ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ַפאְר'ן ֶרִּבי'ן ַאז ֶער ִאיז ָוואס טֹויְגן ִניְׁשט, ָאֶּבער ר' 
ִניְׁשט ִאיְנֶטעֶרעִסיְרט ִאין ִדי ַזאְכן. ֶווען ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִאים ֶגעְפֶרעְגט, "ִּביְסטּו ֶדען ִניְׁשט ַקיין ֶמעְנְטׁש? 

ַזיין  ָנאר ן ַא ֶלעְּבן אֹויף ֶדער ֶוועְלט?", ָהאט ר' ִׁשְמעֹון ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ַאז ֶער ִווילַפאְרָוואס ִוויְלְסטּו ִניְׁשט ַהאְק 
ֵמייְנט  ַא ְּתִמימּות'ִדיֶגער ֶעְרִליֶכער ִאיד, ָדאס ִאיז ַזיין ַגאְנֶצע ְׁשְטֶרעְּבן. ֶווען ֶדער ֶרִּבי ָהאט ַפאְרְׁשַטאֶנען ַאז ֶער

 ֶער ִאים ֶגעָזאְגט, "ְס'ָהאט ַא ָּפִנים ַאז ִמיר ֶוועְלן ִזי ָנא ֶקעֶנען".ֶעס ַטאֶקע ֱאֶמת'ִדיג, ָהאט 
ַדאן ִאיז ֶדער ֶרִּבי ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען ְׁשַּפאִציְרן ִמיט ִאים, אּון ַאַסא ֶגעֶרעְדט צּו ִאים ִדְבֵרי מּוָסר אּון 

ְכִלית אֹויף ֶדער ֶוועְלט ָנאר צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ִזי ִהְתעֹוְררּות, ַאז ְס'ִאיז ִניְׁשָטא ַקיין ַאְנֶדעֶרע ַּת 
ייְטן פּון ִדי ֶוועְלט אּון ִזי ַפאְרֶנעֶמען ָנאר ִמיט ֲעבֹוַדת ה', "ְסֶּפעִציֶעל ִאי, ָוואס ֵׁשייְדן פּון ַאֶלע ַנאִריְׁשֵק ָאּפְ 

ִאיז ִמיר ַהייְנט מֹוֵחל אֹויף ַאֶלע ֲעֵבירֹות, ַדאְרף ִאי ִזיֶכער ְמַפְׁשֵּפׁש ִאין ַמיין יֹום ַהחּוָּפה, ְמ'ֶיעְצט ִאי ְׁשֵטיי 
אְרֶנעֶמען צּו ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד אּון ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִווי ֶעס ַדאְרף ַמייֶנע ַמֲעִׂשים אּון ִזי פָ  ַזיין ִאין

 עֶרעְדט אּון ִזי ְמַחֵזק ֶגעֶווען ִאיְנֵאייֶנעם ִּביז צּו ִדי חּוָּפה.צּו ַזיין", אּון ַאזֹוי ָהאְּבן ֵזיי גֶ 
 סח

ב פּון ֶדעָמאְלט ִאיז ר' ִׁשְמעֹון ֶגעָוואְרן ֵזייֶער צּוֶגעִּביְנֶדען צּום ֶרִּבי'ן, ֶער ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ֶעְרְׁשֶטער ְמקּוָר 
ייֶער ַאַסא ְמעֹוֵרר ֶגעֶווען, ֶער ְפֶלעְגט ִאים צּוֶרעְדן ַאז ֶער ָזאל ִאים ַּביים ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן. ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִאים זֵ 
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   347-630-2876 מעסידזשינגטעלעפאן / chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 

 

  

/  212-444-9191 > שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; און נאך -  קול ברסלב

   03303502361/ ענגלאנד  0797040066/ ארץ ישראל  845-414-8429

< BreslevCenter.com   >  

 
  הגליון נתנדב לזכות יחזקאל בן רחל פיגא, וזו' הענדיל בת שיינדל, ובנם נחמן נתן

ייְטן פּון ִדי ֶוועְלט, אּון ְּפֵׁשייְדן פּון ִדי ַנאִריְׁשֵק ָנאְכַמאְכן, ֶער ָזאל ִזי ָא 
ר ר' ָנאר ִזי ַאַרייְנֵלייְגן ִאין ֲעבֹוַדת ה', צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָאֶּבע

ִׁשְמעֹון ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאְר'ן ֶרִּבי'ן, "ִאיר ֶוועט ִזיֶכער אֹויְסַוואְקְסן ַא 
ְגרֹויֶסער ַצִדיק, אּון ִאי ִוויל ַאיי ַּבאִדיֶנען, ִאי ֶוועל ַזיין ֵאייֶער 

 ְמַׁשֶמׁש".
ַאזֹוי ִאיז ַטאֶקע ֶגעֶווען ִמיט ָיאְרן ְׁשֶּפעֶטער, ַאז ר' ִׁשְמעֹון ָהאט 
ַאַסא ַּבאִדיְנט ֶדעם ֶרִּבי'ן, אּון ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִאים צּוֶגעָזאְגט ַאז ֶער ֶוועט 

 .(ֶזע ַווייֶטער ִאין ִסיָמן תקס"ט)ִאים ַּבאִדיֶנען אֹוי אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט 
ַאזֹוי ִווי ָאֶּבער ֶער ָהאט ִזי צּוֶגעֶהעְרט צּו ִדי ֵרייד פּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן, 
אּון ֶער ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן ֵגיין ִאין ֶרִּביְנ'ס ֶוועְגן, ְסֶּפעִציֶעל ִמיט ְּתִפָלה אּון 
ִהְתּבֹוְדדּות, ֶער ָהאט ֵזייֶער ַאַסא ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַזיין ַגאְנץ 

ִאיז  ֶלעְּבן, ָהאט ֶער זֹוֶכה ֶגעֶווען דּוְר ֶדעם צּו ָגאר ְגרֹויֶסע ַזאְכן, ֶער
ֶגעֶווען ָגאר ַא ֵהייִליֶגער ִאיד, ֶער ָהאט ְמַחֵדׁש ֶגעֶווען ַאַסא ִחידּוֵׁשי 
ּתֹוָרה. ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט ַאָמאל אֹויף ִאים ַאז ֶער ָהאט ׁשֹוין 

 ֶצעְּבָראְכן ִאיְנַגאְנְצן ַאֶלע ְׁשֶלעְכֶטע ִמדֹות.
 סט
ִּבי ָנא ֶמער ַפאְרְפַלאְמט ֶגעָוואְרן ְגַליי ָנא ִדי ֲחתּוָנה ִאיז ֶדער ֶר 

ִמיט ַזיין ֲעבֹוַדת ה', ֶער ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן ָנא ֶמער ִזי ְפַלייְסן ִאין ּתֹוָרה 
 אּון ְּתִפָלה אּון ִאין ִהְתּבֹוְדדּות, ָנא ַסא ֶמער פּון ַזייֶנע ִקיְנֶדעִריֶׁשע ָיאְרן.

י ַּבאקּוֶמען ַא ַנְדן פּון ְדֵריי הּוְנֶדעְרט צּו ִדי ֲחתּוָנה ָהאט ֶדער ֶרּבִ 
ֶרעְנְדֶלע, ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ָגאר ַא ְגרֹויֶסע סּוֶמע ֶגעְלט. ֶדער ֶרִּבי ָהאט 
ֶגענּוְצט פּון ִדי ֶגעְלט ַפאר ַּפְרָנָסה, אּון ֶער ָהאט ִזי ִּבְכַלל ִניְׁשט ֶגעָזאְרְגט 

ֶווען ִדי ֶגעְלט פּוֶנעם ַנְדן ֶוועט ִזי  ָוואס ֶער ֶוועט טּון ְׁשֶּפעֶטער,
 אֹויְסנּוְצן.

 ע
ָאֶּבער ַאֶלעס ָהאט ֶער ֶגעטּון ֵזייֶער ַּבאַהאְלֶטעֶנעְרֵהייט, ֵקייֶנער ָהאט 
ִניְׁשט ֶגעוואּוְסט ַאז ֶדער ְפִריֶׁשער ִאיְנֶגעְרַמאן ִדיְנט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִמיט 

ת ֶנֶפׁש. ְסֶּפעִציֶעל ָהאט ֶער ִזי ֵזייֶער ַּבאַהאְלְטן ַאַזא ֶגעַוואְלִדיֶגע ְמִסיַר 
ְרן ַזיין ַווייּב ַאז ִזי ָזאל יאֹוַרִים ַז"ל, ֶער ָהאט ַּבאְׁשוופּון ַזיין ְׁשֶווער ר' ֶאפְ 

ִניְׁשט אֹויְסָזאְגן ַפאר ֵקייֶנעם ַאז ֶער ִדיְנט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
 ַּבאַהאְלֶטעֶנעְרֵהייט.

י ְפֶלעְגט ֶדעְרֵצייְלן ַאז ִאין ֶיעֶנע ַצייְטן ָהאט ֶער ֶגעְטַראְכט ַאז ֶדער ֶרּבִ 
ֶער ִוויל ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ֶוועְרן ַּבאַקאְנט אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ֶער ִוויל ַאז 
ֵקייֶנער ָזאל ִניְׁשט ִוויְסן ַאז ֶער ִדיְנט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאזֹוי ְׁשַטאְרק 

ְרֵהייט. ֶער ָהאט ֶגעַהאט ַאַסא ְּפֶלעֶנער ִווי ַאזֹוי ָדאס צּו ַּבאַהאְלֶטעֶנע
ַמאְכן, ַאַסא ָמאל ָהאט ֶער ֶגעְטַראְכט ַאז ֶער ֶוועט ֵגיין ִאיֶּבער ִדי ַהייֶזער 

 ִווי ַאן ָאֶרעַמאן אּון ֵקייֶנער ָזאל ִניְׁשט ִוויְסן פּון ִאים.
 עא
אְרף פּון ַזיין ְׁשֶווער, ין ֶדעם ָד ְנט, ִא ָדאְרט ִווי ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעוואֹוי

ִאיז ֶגעֶווען ָדאְרט ַארּום ִפיֶלע ֶפעְלֶדער אּון ֶוועְלֶדער ִמיט הֹויֶכע ֶּבעְרג, 
ֵקייֶנער ָהאט ִזי ִניְׁשט ֶגעְדֵרייט ָדאְרט, ֶדעִריֶּבער ָהאט ֶדער ֶרִּבי ָדאס 

ֶרעְנְגט אּון ַאַסא ֶגעְׁשִריְגן אֹויְסֶגענּוְצט, ֶער ָהאט ָדאְרְטן ַאַסא ַפאְרּבְ 
צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז ֶער ָזאל זֹוֶכה ַזיין צּו ֶוועְרן ַאן ֱאֶמת'ֶער ֶעְרִליֶכער 
ִאיד. ָדאְרט ָהאט ֶער ַפאְרְּבֶרעְנְגט ַזייֶנע יּוְנֶגע ָיאְרן, ָאן ֶדעם ָוואס ֵאייֶנער 

 ָזאל ִוויְסן פּון ִאים.
 עב

אְרף צּו ַזיין ְׁשֶווער, ְפֶלעְגט ֶער יק קּוֶמען ִאין ָד צּוִר  ֶווען ֶער ְפֶלעְגט
ְׁשִּפיְלן ִמיט ִדי ַאְנֶדעֶרע ְּבֵני ַהְּנעּוִרים, ֶער ָהאט ִזי ֵזייֶער ַּבאַהאְלְטן פּון 

 ַטאְרק ֶגעְׁשֶטעְרט.ַאֶלע ְׁשֵכִנים, אּון ַפאר ַזיין ְׁשֶווער ָהאט ָדאס ֵזייֶער ְׁש 
  פּון ַּבַעל ֵׁשם ענּוֶמען ַאן ֵאייֶדעם ָוואס ִאיז ַאן ֵאייִניְקלא גֶ ֶער ָהאט ָד 

  

טֹוב זי"ע, ֶער ָהאט ֶגעֵמייְנט ַאז ֶער ֶוועט ִזיְצן אּון 
ֶלעְרֶנען אּון ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון צּום סֹוף 
ַהאְלט ֶער ִּבְכַלל ִניְׁשט ַּביים ֶלעְרֶנען. ֶדער ְׁשֶווער ָהאט 

 ְגרֹויס ַצַער פּון ֶדעם. ֶגעַהאט
ֶדער ֶרִּבי ְפֶלעְגט ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען אּון ִדיֶנען 
ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָנאר ַּבאַהאְלֶטעֶנעְרֵהייט, ָאֶדער ִאין 
ַזיין ִציֶמער וואּו ֶער ְפֶלעְגט ִזי ָדאְרט ַאייְנְׁשַּפאְרן, 

ְלֶדער ְצִוויְׁשן ִדי ָאֶדער ִאין ִדי ִטיֶפע ֶפעְלֶדער אּון ֶווע
ֶּבעְרג, אּון ַזיין ַווייּב ָהאט ֵקייֶנעם ִניְׁשט אֹויְסֶגעָזאְגט 

  ָוואס ֶדער ֶרִּבי ִאיז ֶּבֱאֶמת.
 ָפאְרֶזעצּוְנג קּוֶמעְנִדיֶגע ָווא אי"ה

 

  חיזוק צום טיר
  
  

איר קענט באקומען אלע ספרי ברסלב, 
  קונטרסים, דרשות, ניגונים, סידי'ס,

USB ,ס'SD;ס, און נאך'  
  דעליווערט צו אייער טיר!

  רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

347-509-4908  
  בעז"ה עס צו שיקן צו אייך אהיים מיר וועלן פרובירן

  הבטחת מוהרא"ש
  

  מוהרא"ש האט צוגעזאגט און מבטיח געווען אז ווער
  עס וועט ארויסהעלפן דאס דרוקן דעם ספר הקדוש

  אשר בנחל
  וועט זיכער זען א גרויסע ישועה און געהאלפן

  ער דארף.ווערן למעלה מדרך הטבע מיט וואס 
  

יעצט האט איר די געלעגנהייט צו האבן א חלק אין דרוקן "אשר בנחל" און 
  געהאלפן ווערן מיט בני חיי ומזוני, זיווגים הגונים, רפואות וישועות.

 845-248-1651 רופט שוין

        נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
  הערליכע האטליין פאר פרויען
  "חיזוק פאר די אידישע שטוב"

אויסער די באקאנטע "קול ברסלב" טעלעפאן ליין, וואו צענדליגע טויזנטער רופן 
אריין יעדן טאג צו הערן די שיעורים, דרשות, חיזוק יומי, און נאך פילע שיינע זאכן, 
אנגעפילט מיט חיזוק און עצות פון הייליגן רבי'ן; איז אויך דא די טעלעפאן ליין 

חיזוק, חיזוק און עצות פאר די אידישע שטוב",  ספעציעל פאר פרויען, "קוואל פון
וואס ווערט פארפלייצט יעדן טאג מיט טויזנטער טעלעפאן רופן, פון פרויען וואס רופן 

  פילע שיינע אפטיילונגען אויפ'ן האטליין.אריין צו שעפן חיזוק און הנאה האבן פון די 
א קורצע הערליכע  , טעגליכע געדאנקען, ווערט אפדעיטעט יעדן טאג מיט1קנעפל 

  געדאנק, וואס נאכ'ן דאס הערן הויבט זיך אן דער טאג גאר אנדערש.
, דרשות און שיעורים, ווערט כסדר אפדעיטעט מיט אינהאלטספולע 2קנעפל 

שיעורים אויף פארשידענע ענינים, חיזוק אויף אלע געביטן, וואס בלאזן אריין א 
יז איינגעטיילט אין פארשידענע חלקים, פרישער גייסט אין די צוהערער. דער קנעפל א

  דרשות פאר פרויען, דרשות פאר מיידלעך, לענגערע שיעורים, און קורצערע שמועסן.
, מעשיות פון תפלה, ווערט יעדן טאג אויפגעפרישט מיט גאר 3קנעפל 

אינטערעסאנטע פערזענליכע מעשיות וואס פרויען דערציילן פון זייער אייגענע 
וי זיי זענען געהאלפן געווארן אין אן עת צרה דורך די פשוטע עצה פון ערפארונג ווי אז

רעדן צום אייבערשטן. דער אפטיילונג איז איינגעטיילט אין דריי, באזונדער די 
מעשיות פון תפלה פון פרויען, באזונדער פון גרעסערע מיידלעך, און באזונדער פון 

  קלענערע קינדער.
ט כסדר צוגעלייגט נאך שאלות ותשובות, , שאלות ותשובות, ווער4קנעפל 

אלע סארט שאלות  פארגעלערנט פונעם ספר "שו"ת ברסלב" פון מוהרא"ש זי"ע,
וואס איז דער ריכטיגער וועג דאס צו  וואס קענען זיך מאכן אין א אידישע שטוב,

  באהאנדלן אויפ'ן בעסטען פארנעם.
פיס און טיפס ווערן כסדר , רעסעפיס און טיפס, גוטע אויספרובירטע רעסי5קנעפל 

ארויפגעלייגט אויף דעם אפטיילונג, וואס קומט שטארק צוניץ פאר די חשובע 
  באלעבאסטעס.

, אידישע ניגונים, ווען מען טוט די שטוב ארבעט איז די בעסטע זאך זיך 6קנעפל 
צוצוהערן צו די ווארימע און פרייליכע אידישע ניגונים, אנגעפולט מיט אזויפיל אמונה 
און בטחון און פילע עצות אין לעבן, וואס בארואיגט די נערווען און מאכט פרייליך 

  דעם געמיט.
הערט מען אלע אפדעיטס, וואס ס'איז אלץ ארויף פרישע זאכן אויפ'ן  0אויף נומער 

  ליין.
, אדער קען 212-444-9169די נומערן צו רופן דעם האטליין זענען ווי פאלגענד; 

פון ארץ ישראל קען מען רופן אויף , 845-414-8426מען רופן פון אפסטעיט אויף 
  .03303502363איז דער לאקאלער נומער ענגלאנד  און פון, 0797040069

גלייכצייטיג איז צוגעלייגט געווארן א נייע אפציע, סיי ביי די מענער ליין און סיי ביי 
ט מען אפגעהאקט אינמיטן הערן א שיעור, אדער אויב די פרויען ליין, אז אויב ווער

מ'לייגט אראפ דעם טעלעפאן אינמיטן הערן א שיעור, ווערט אויטאמאטיש געמאכט 
א "בוקמארק" וואו מ'האט געהאלטן, און ווען מ'רופט צוריק נאכאמאל פונעם זעלבן 

  ט געהאלטן.טעלעפאן, קען מען דרוקן דעם קנעפל *, און מ'הערט ווייטער וואו מ'הא
 0דאס איז אויסער די געהעריגע "בוקמארק" וואס מ'קען אליין מאכן דורכ'ן דרוקן 

אינמיטן הערן א שיעור, און ווען מ'רופט צוריק פונעם זעלבן טעלעפאן קען מען דרוקן 
  # צוריק צו גיין דארט וואו מ'האט געהאלטן.

וט וואס איר זענט אויף די רופט אריין און שעפט אן עונג רוחני וגשמי פון יעדע מינ
  ליין.

  

  חכמות אשה בנתה ביתה!

>>>>>>  

 


