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 בעזהי"ת

 שבת קודש פרשת ויצא

 לפ"ק ב"פתש
 ליל שבת קודש

  ארצה מצב סלם והנה ויחלם

 השמימה מגיע וראשו               

 וירדים עלים יםקאל מלאכי והנה

 עולים ,ויורדים עוליםפירש"י . בו

 וכו'.  יורדים ואחר כך תחלה

 

 והא וחלםאונקלוס כתב, ובתרגום 

שהוא  ומשמעוכו'.  בארעא נעיץ סלמא

נעוץ בתוך הקרקע. אמנם בתרגום יונתן 

 בארעא קבוע סולמא והא וחלםכתב, 

וכו'. קבוע, אינו לשון כל כך חזק כמו 

, דמשמע נעיץ שכתב בתרגום אונקלוס

 . שהוא נעוץ בתוך הקרקע

 

ם ובאים. ימי חנוכה משמשי הנה,

)מאמרי כסלו  ואיתא בספה"ק בני יששכר

, שבנרות חנוכה, יש (טבת, מאמר ב' אות ד'

ד אור הגנוז, שהוא אור התורה, ומצ

 .ר חנוכה הוא מצוההאחר, ונ

 

, , תשכ"ח(נר דוד)עי' ספר אא"ז זצוק"ל  וביאר

בדרך כלל לא מצינו מצוה שיהא בו אור ד

מצוה ותורה הם שני דברים  התורה, כי

וענין מצוה, שאיש ישראל עולה  לוקים.ח

מלמטה למעלה, שמעלה עצמו לקיים 

 רצון ה', והרי הוא מצד פעולת האדם.

 

התורה הק' היא מלמטה למעלה,  אמנם

שהקב"ה משפיע תורה לבני ישראל, כי 

התורה הק' היא תורת ה', והגם שאמרו 

סק בתורה, היא ושלפני שע )ע"ז יז.(חז"ל 

ראת תורתו, ', ואחר כך נקהתורת 

, השפעת התורה היא רק מהשי"ת

, )ג.( כדאיתא בגמרא מסכת עבודה זרה

שהקב"ה עוסק בתורה שלש שעות 

 . יוםראשונות של ה

 

ורק מי שמברך ברכת התורה,  כן ועל

 יכול לחדש חידושי תורה באותו היום

, והתורה )עי' של"ה הק', תולדות אדם, בית ה'(

, ב'( )דברים ל"ג היא מימינו אשדת למו

 היינו שהיא אש מן השמים. 

 

שבתורה המשפיע יורד אל  ונמצא
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המקבל, ובמצות המקבל יורד 

להמשפיע, ותפלה היא ממוצע בין 

היה 'אמר ו'רוך ש'בתורה ומצות. ועל כן 

 .עולם ראשי תיבות בשו"ה'ה

 

נרות חנוכה הן שילוב של תורה  כיוןו

 הרי הם בגדר תפלה. ומצוה, 

 

)פע"ח ר"ח האריז"ל כן איתא בכתבי  ועל

, שבכל לילה של חנוכה חנוכה ופורים, פ"ד(

יש לכוון לאחד מי"ג מדות של רחמים, 

ובליל זאת חנוכה יש לכוון למדת נוצר 

חסד לאלפים, ושאר המדות עד סוף 

המדות. ויש רמז בראשי תיבות 

 ל'הדליק נ'ר ח'נוכה, ראשי תיבות נח"ל. 

 

וצר נ)ספר נר דוד, תשל"א( אא"ז  עוד אמר

חסד לאלפים, היא מזלא עלאה, ונקה 

היא מזלא תתאה. ומרומז במה 

שאומרים ומנותר קנקנים, שאותיות 

אותיות החיצוניות של ו'נקה' י'נקה', 

    .שם הוי"האותיות הם 

 

חסד לאלפים, היא תשובה מתוך  נוצר

שמחה, ונקה, היא תשובה מתוך 

ובימי תעניתים וסיגופים ותעניתים, 

שבו בתשובה  דיקיםחשמונאים, הצ

מתוך שמחה, והמון עם מתוך בכיה, 

, מאי )שבת כא:( וזהו איבעית הגמרא

חנוכה, על איזה נס קבעוה, והכריעו 

שקבעוה על הנס של עבודת הצדיקים 

 מתוך שמחה. 

 

 אא"ז בספה"ק מה שכתב  נקדים עוד

על הפסוק  )בפרשתינו(צמח דוד             

שר והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל א

ק "על פי מה דאיתא בספהוזל"ק,  תלך

הענין , ל"מאור עינים פרשת אחרי וז

אחרי מות שני )ויקרא ט"ז א'( הוא, כתיב 

וימותו, דבר ' בני אהרן בקרבתם לפני ה

אל אהרן אחיך ואל יבא בכל עת אל 

 .בזאת יבא אהרן אל הקודש', הקדש וגו

 

נדב ואביהוא בעבודתם וצדקתם  כי

נפשם, ומסרו את  השלימה השלימו את

עצמם למיתה בהתדבקם בדביקות 

נפלא, עד שנשארו נשמתם דבוקה באור 

העליון בסוד מיין נוקבין, ויצאתה 

]כאחד דייקא, כיון  נשמתם כאחד

דישראל ואורייתא וקודשא בריך הוא 

, כדי שיזכו שתצא )זוה"ק ח"ג עג.(חד 

נפשם מתוך דביקות, היו צריכים להיות 

ק אז יצאו שני באחדות בשלימת, ור

חוטי אש מבית קדשי הקדשים, 
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ושרפום בשריפת נשמה וגוף קיים, וזה 

וזהו היה שייך רק משום שהיו כאחד[, 

וימותו, שכל כך קרבו ' בקרבתם לפני ה

ונתדבקו בדביקה ותשוקה גדולה, עד 

 .שנגנזה נשמתם ונדבקה למעלה

  

באמת העובד עבודה כזו בדביקות  אמנם

שפע חיות נפלא, חוזר וממשיך 

מלמעלה אליו בחיים חיותו, כאמור 

אלקיכם ' ואתם הדבקים בה)דברים ד' ד'( 

שמחמת הדביקות , חיים כולכם היום

ה המחי נתוסף חיים, כי זה רצונו יתברך

]כמו שאומרים זכרנו לחיים מלך  ייםח

חפץ בחיים וכתבנו בספר החיים למענך 

בהם חטא  האך מפני שהי, אלקים חיים[

)ויק"ר י"ב ל באמרם "י דברי חזהמעכב על פ

 'או שהורו הלכה וכו ,'שתוי יין וכוא'( 

נמנע מהם השתלשלות השפע  ,)עירובין סג.(

ההוא באור החוזר אליהם, ונשארו 

 נשמתם דבוקות שם בסוד מיין נוקבין.

 

כן הזהיר את אהרן ואמר, ואל יבא בכל על 

רצה לומר שבאמת כל עבודות ', כו

על דרך זה למסור  הצדיקים צריך להיות

וזהו ואל יבא בכל , נפשם בסוד מיין נוקבין

עת, שבלתי אפשר לבא בכל עת אל 

 בבחינה ,'הקודש, כי אם בזאת יבא וגו

אך , זאת של בניו, שהיו בסוד מיין נוקבין

, לא כדרך שמתו בניו ונשארו גנוזות שם

רק להוסיף שפע חיות וקדושה אליו על 

 ,'בניו וכו ידי זה, ולא ימות כדרך שמתו

 ]המאור עינים[. ל"ש עכ"ע

 

ידוע כי הצדיק נקרא הולך על שם והנה 

שהולך ממדרגה למדרגה בדביקות גמור 

ובתשוקה גדולה, והוא סוד עליות 

הנשמה, שנשמתו עולה למעלה 

ארבעה )חגיגה יד:( בדביקות נפלא, בסוד 

יבא יצא בלי ]ורק רבי עק נכנסו לפרדס

הור, לא , שכשהגיע לאבני שיש טפגע

 .אמר מים מים[

 

על זה סייעתא דשמיא שיתוסף בו  וצריך

)יחזקאל א' החיות בסוד  החיות חדש, שיהי

והחיות רצוא ושוב, לשוב לחזור י"ד( 

כי כך , ו"לעולם הזה בלי שום עיכוב רגע ח

שעלו  ,סיבת הסתלקות נדב ואביהוא ההי

 .ל"נשמתן בדביקות למעלה כנ

 

לחזור , שצריך מדברי קדשו מבואר]

תיכף ומיד, כי כיון שעולה האדם לאור 

אין סוף ברוך הוא, תיכף צריך להתאחז 

ולחזור תיכף למטה מרוב  ,ביראת שמים

הה שם אפילו יראת שמים, כי אם יש
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, תיכף תדבק נשמתו באור אין זמן קצר

 .סוף, וכיון שעלה שוב לא ירד

 

פגם וחטא,  איזה עניןהיה ואביהוא  בנדבו

למטה, כי לא  נפשם גרם שלא תחזורש

כפי  היה אצלם השלימות של יראת שמים

, ועל כן נשארו דבוקים מדריגתם הנשגבה

 באור אין סוף, ויצאה נשמתם[.

 

הצדיק הגדול שיש לו דביקות  ולזה

אמתי עד כלות הנפש, צריך בכל עת 

סייעתא דשמיא שישוב ויחזור תיכף 

לעולם הזה, ולא תשאר נשמתו למעלה 

 )בראשית כ"ח י"ב(בבחינת דבוקה שם, אלא 

, והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו

עולה למעלה בדביקות נפלא, ואינו 

 . נשאר שם אלא יורד למטה בחזרה

 

 ,ה"ה ליעקב אבינו ע"שאמר הקב וזהו

ה "דבוק בדביקות גמור עם הקב השהי

צריך  הבדביקות נפלא הפלא ופלא, והי

שמירה גדולה שלא יסתלק בכל רגע 

 .הדביקות כאמורמגודל 

 

ה, והנה אנכי עמך, "זה אמר לו הקב ועל

בדביקות גמור, ושמרתיך בכל אשר תלך, 

, בעליות למעלה בדביקה ותשוקה וחפיצה

ומהו השמירה, ואמר והשיבותיך אל 

האדמה הזאת, בעולם הזה, שלא תשאר 

נשמתך דבוקה למעלה, כשם שנשארה 

אלא , ולא חזרו למטה אנשמת נדב ואביהו

ותיך אל האדמה הזאת, בסוד והשיב

  עכל"ק של אא"ז., והחיות רצוא ושוב

 

, והנה הפסוקדברי אא"ז זצוק"ל,  ולפי

מלאכי אלקים עולים ויורדים בו, 

והפסוק ושמרתיך בכל אשר תלך, 

מורים שאין להצדיק להשאר דבוק 

בעולמות העליונים, אלא יש לו לחזור 

 למקומו תיכף מחמת יראת הבורא ב"ה. 

 

 שהראהו, )תנחומא ויצא ב'( במדרש ואיתא

 עולה בבל של שרה אבינו ליעקב ה"הקב

 יון ושל ,ויורד עולה מדי ושל ,ויורד

אמר  ,ויורד עולה אדום ושל ,ויורד עולה

 אתה אין למה יעקב ,ליעקב ה"הקב לו 

 יעקב אבינו נתירא שעה באותה ,עולה

 יש אני כך ירידה לאלו שיש כשם ,ואמר

 עולה אתה אם ה"הקב , אמר לוירידה לי

 .עלה ולא האמין ולא ,ירידה לך אין

 

 בפרשתינו בספה"ק עירין קדישין איתאו

, שאמר הרה"ק מרוזין מימרא חריף

זצוק"ל, יעקב אבינו ע"ה היה אצל הסולם 
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ולא עלה, ואני אילו הייתי שם, הייתי 

 .עולה וזורק כולם, עכל"ק

 

שיעקב אבינו חשש מובן, דכיון  ולדרכנו

ו איזה פגם, כמו ויקרה לו מה שיש ב

שעתיד לקרות לנדב ואביהוא, שאם 

יעלה, ישאר דבוק בעולמות העליונים 

ותצא נפשו. כי זה גופא ענין יראת שמים, 

שצריך להיות יראת שמים, שלא לישאר 

 דבוק שם, אלא לחזור ולירד מיד. 

 

יבק מצינו שהזיק שרו של עשו  ובמעבר

מחמת איזה פגם דק שהיה ביעקב 

אבינו, ועל כן  ותקע בכף ירך יעקב, 

ואנחנו סובלים מהפגם הזה עד עצם 

)זוה"ק  היום, שנגע בהתמכין דאורייתא

. וגם כאן נתיירא יעקב לעלות ח"א קעא.(

בהסלם, פן יש בו איזה פגם דק, וישאר 

 . , והבןדבוק למעלה

  

  יש קטע מאבי מורי זצ"ל, והנה

 רשתבפ בספר נעימות ברוך                

דהנה חיי שרה, שהוא הפלא ופלא וז"ל, 

יש הפרש בין פטירת צדיקים למיתת 

סתם בני אדם, סתם בני אדם בעת 

פטירתם הנשמה נלקח מהם בגדר על 

 .)אבות פ"ד מכ"ב(כרחך אתה חי וכו' 

אלא , שאצלם אינו כןצדיקים  ישאבל 

ם נותנים נשמתם להשי"ת בגדר ה

 אמנם לא בכל פעם שהם נותנים. מתנה

נשמתם מתנה להקב"ה הם מסתלקים, 

ורק אם השי"ת מקבל המתנה שלהם, 

 אז הם מסתלקים. 

 

שהצדיקים נותנים את עצמם  ]נמצא

)ויקרא א' איתא ברמב"ן וכמתנה להקב"ה, 

שם אלקים המורה שאין התורה מזכיר ט'( 

, אלא שם בפרשת הקרבנות על מדת הדין

 . , עיי"שהוי"ה שהוא שם הרחמים

 

)מנחות בין מה שאמרו חז"ל יש לה ובזה

שמלאך מיכאל מקריב  קי. תוד"ה ומיכאל(

נשמותיהם של צדיקים על גבי המזבח 

והיינו על ידי בבית המקדש של מעלה. 

 שהצדיקים הקדישו את עצמם לקרבן, 

בזה שמסרו נשמתם להקב"ה במתנה, 

ועל כן מיכאל עומד ומקריבם על גבי 

. ושפיר לא נזכר שם אלקים המזבח

ת הקרבנות, כי מיכאל כהן גדול בפרש

 [. מדתו מדת החסד כנודע

 

לומר שזהו ענין עליית נשמה של  ויש

שהיה להם עליית פעם צדיקים, שבכל 

את נשמתם בגדר מתנה  נשמה, נתנו
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נותנים להשי"ת והגם ש] להשי"ת

נשמתם במתנה, אבל הוא מתנה על 

כשעולם למעלה, הקב"ה ומנת להחזיר, 

המתנה, אמנם אומר יישר כחכם על 

 . החיות רצוא ושוב, תרדו שוב למטה[

 

כשבא זמן ההסתלקות, אז נותנים  אמנם

הנשמה בבחינת עליית נשמה ואינה 

חוזרת, כי אז מקבל הקב"ה המתנה מהם, 

]כי מיתת  מיתת נשיקהואפשר שזו היא 

ל כרחך אתה מת, עצדיקים אינו בבחינת 

 . אלא היא מתנה שנותנים להקב"ה[

 

הה"צ הק'  אדוני אבימכ"ק  שמעתי וכן

לפני  זצוק"ל אמר הבעש"ט, שאא"ז זצ"ל

פטירתו שיש לו עוד שני שעות בעולם 

 אבל הוא נותן את זה מתנה להשי"ת

 שני שעות של חיים[.והיא מתנה נוראה, ]

 

נפטר בשבועות, ואמר  המסורה וכפי

יראו בו שאין בו סימני חיים אם  שגם

הפטירה ם א' דשבועות, אמנם כבר ביו

בעיר השעונים ש שלו תהי' בזמן שכל

מעזבוז יעמדו ברגע אחת וזאת היתה 

 .ביום שני של שבועות

 

)בראשית  יש להבין מה שכתב רש"י ובזה

, ]של שרה[ פרחה נשמתה כ"ג ב' ד"ה ויבא(

 ונתנה נשמתה זה היתה ברצונההיינו ש

בגדר מתנה להשי"ת, ואחר שקבל 

בשעת  ]כי שמתה מתההקב"ה את נ

יצחק נתן נשמתו במתנה, ומן  העקידה

השמים לא קבלוהו, אלא צוהו לרדת 

שוב למטה, אבל כששרה נתנה נשמתה 

)עי'  במתנה, נתקבלה המתנה, וכדאיתא

שנשמת שרה  ליקוטי תורה להאריז"ל, חיי שרה(

 . נתקבלה בשמים במקום נשמת יצחק[

 

שנזכה כולנו לאריכות ימים  רצון ויהי

ולביאת משיח  ,וכו'ושנים טובים 

 אבי מורי זצ"ל. , עכ"ל צדקינו בבא"ס

 

 שאא"ז בספה"ק  לנו מדברינו, יוצא

מבאר ענין עליית צמח דוד               

בחינת החיות רצוא ושוב, הוא נשמה, ש

מבאר ענין נעימות ברוך, בואבי מורי זצ"ל 

 עליית נשמה, שהוא בחינת מתנה. 

 

 דברינו הבאנו דברי אא"ז בפתחוהנה, 

שבתורה המשפיע היינו קודשא בריך 

יורד אל המקבל דהיינו כנסת ישראל.  הוא,

 ובמצות המקבל עולה אל המשפיע. 

 
 שיש שתי בחינות של "הבעזאפ"ל  ובכן
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בבחינת  שמהעליית נשמה, יש עליית נ

"צ בא"ת מ )יז.(ואיתא בתיקונים מצוה, 

ה אותיות י"ה, ועל ידי זה נעש ב"ש

 תיבת מצוה שם הוי"ה. 

 

המשפיע, דהיינו עולה אל האדם ובמצוה 

צריך ומתנה להקב"ה, עצמו ב שנותן

, ולא מתנה על מנת להחזירלזכות שיהיה 

אמנם כשהוא מתנה . ישאר דבוק למעלה

על מנת להחזיר, גם אם שוהה למעלה, 

, כי אין עליית נשמה תחזור נשמתו למטה

ו, אלא מצד שהקב"ה מעלה נשמתו אלי

 . מצד שהוא מוסר נשמתו להקב"ה

 

אור מן  בתורה, שהוא השפעת אמנם

עליית נשמה, שהוא  ש השמים, י

הצדיק נקרא הולך על שם בבחינת '

שהולך ממדרגה למדרגה בדביקות גמור 

ובתשוקה גדולה, והוא סוד עליות 

הנשמה, שנשמתו עולה למעלה 

בצמח  כלשון אא"ז , 'בדביקות נפלא

זאת, אם יש שהייה כל  נתובבחי .דוד

שהוא, מחמת פגם של יראת שמים, 

 ממילא תצא נשמתו. 

 

 יש לפרש בזה שני הפסוקים ואולי

 שהביא אא"ז בנוגע לעליית נשמה. 

סלם מצב ארצה וראשו מגיע  והנה

השמימה והנה מלאכי אלקים עולים 

ויורדים בו, קאי על העלייה שבבחינת 

 מצוה. 

 

ל אשר מה דכתיב ושמרתיך בכ אבל

תלך והשיבותך אל האדמה הזאת, קאי 

תורה, שהוא  בבחינתעל עליית נשמה 

 שם אם יהיה שהייהמצד הקב"ה, ש

 .אפילו רגע כמימרא, תיכף תצא נשמתו

ועל זה יש הבטחה מהקב"ה, של 

 ושמרתיך בכל אשר תלך. 

 

כן בפסוק והנה סלם מצב ארצה,  ועל

ה שליבה אחר ינזכר סלם, שעולים עלי

, שעולה זהו בחינת מצותשליבה, ש

 מלמטה למעלה. 

 

אור מן השמים, וצריכים  היאתורה  אבל

בבחינת ה, רק להיות כלי קיבול להתור

. ועל )משלי ו' כ"ג( נר מצוה ותורה אור כי

כן אחר דכתיב ושמרתיך בכל אשר תלך 

וגו', כתיב וייקץ יעקב משנתו, ופירש"י 

 ממשנתו, היינו שזה היתה בחינת תורה. 

 

 לא( בדברים ל' י")כתיב  לתורה געובנו

 השמימה לנו יעלה מי לאמר הוא בשמים
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. פירש"י ונעשנה אתה וישמענו לנו ויקחה

 בשמים היתה שאילו ,הוא בשמים לא

. ואמר וללמדה אחריה לעלות צריך היית

, איך עולים זצוק"ל הרה"ק מקאצק

אחריה, אלא קופצים וקופצים, עד 

 שקופצים לתוך השמים. 

 

לא בשמים היא, כי המשפיע  הוהתור

יורד אל המקבל וכנ"ל, ואכן אין צריכים 

 סולם לעלות אחריה. 

 

סלם, דהיינו לא נזכר  ,ושמרתיך ובפסוק

הפעולות שלנו, אלא הוא מצד הקב"ה, 

הוצרך שמשפיע מלמעלה למטה. ועל זה 

הבטחה של והשיבותיך אל  יעקב אבינו

האדמה הזאת, שלא תצא נפשו, מתוך 

 העליונה של תורה.  דביקותה

 

במצוה אין הבטחה כזאת, אלא  אמנם

אז נשארת אם הקב"ה מקבל המתנה, 

מתנה שלא על מנת להחזיר. ונמצא 

שבדביקות הבורא שבבחינת מצוה, מצד 

האחד אין סכנה כל כך, כיון שאם הוא 

מתנה על מנת להחזיר, גם אם שוהה 

למעלה, יוכל לחזור. ומאידך גיסא, אם 

, אין הבטחה שתחזור המתנה מתקבלת

 נשמתו למטה. 

לומר שזהו החילוק בין דברי  ויש

התרגום אונקלוס לתרגום יונתן בן 

שבתרגום אונקלוס כתוב נעיץ  .עוזיאל

שמי שיעלה על  שיש הבטחהבארעא, 

, והיינו הסלם, ישוב וירד לארעא

 בדביקות הבורא שבבחינת תורה. 

 

רק קבוע  שכתבלתרגום יונתן  אבל

פעמים יכול להיות שיקבל בארעא, ל

 הקב"ה המתנה, ודו"ק. 

 

דברנו שבנרות חנוכה יש שתי  והנה,

ועל כן בנרות חינות, תורה ומצות. הב

חנוכה יש גם כן הבטחה שלא תצא נפשו, 

הגם שהוא מעשה מצוה, כיון שהוא 

מעשה מצוה שיש בה אור התורה, אשר 

 בתורה יש הבטחה שלא תצא נפשו. 

 

כח התפלה של  שניהם יוצאת ומבין

נרות חנוכה, שבשעת הדלקת נרות 

חנוכה, כל תפלה שהמתפלל האדם 

במחשבה בשתיקה בלחש ובדיבור 

יתקבל, שהרי נרות חנוכה כנגד י"ג 

מדות של רחמים, שהם כנגד י"ג מדות 

שהתורה נדרשת בהן, א'ל רחום וחנון,  

כנגד קל וחומר גזירה שב בנין אב 

 ך הדורות. משהמורה על הקמת ה
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שחבנוכה משולבות שני כחות הללו  נמצא

של דביקות, הדביקות שבבחינת מתנה, 

 והדביקות שבבחינת החיות רצוא ושוב. 

 

נרות חנוכה יש לזכות לקבלת  ובכח

התפלות, ולשפע רב מן השמים, וכמו 

)תהלים קכ"ו על הפסוק  שאמר אא"ז זצוק"ל

הלוך ילך ובכה, מי שעובד השי"ת  ו'(

משך הזרע, אבל בוא מתוך בכיה, נושא 

יבוא ברנה, מי ששב מתוך שמחה, נושא 

אלומותיו מקבל הרבה יותר השפעה, כן 

, )הובא בספר נר דוד, תשל"ב( אמר אא"ז בחנוכה

)הובא  זצוק"ל בשם הרה"ק בעל הפלאה

 . בדרשות חתם סופר, ז' אב תק"צ(

 

יעזור, שנזכה להארות נרות  והשי"ת

חנוכה, בנשמותינו, רוחותינו 

מותינו, ונזכה הן להאור של תורה ונש

והן להאור של מצות שבנרות חנוכה, 

וימלא ה' כל משאלותינו לטובה, ונזכה 

לביאת גואל צדק, ובא לציון גואל 

 במהרה בימינו, אמן. 
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 קידושא רבה
יאראסלאוויטש הי"ו לכבוד לידת הבת אצל הרב נפתלי )ברמ"מ(

  ימי חנוכה ממשמשים ובאים, ,הנה

אשר מצות נר חנוכה נר איש                

וביתו, והמהדרין נר לכל אחד ואחד, 

אור, ואא"ז הבעש"ט זצוק"ל אהב 

ולפעמים, כשהיה יושב עם תלמידיו, 

היה שולח תלמיד לקנות עוד נרות, 

 . שיהיה החדר מלא אור

 

דרך זה מברכים בעידן חדוותא,  ועל

, לא רק יודיש 'ליכטיגע יודיש נחת'

 יודיש נחת.  ע'ליכטיג'אלא נחת, 

 

 )עי' ש"ך על התורה, וישלח(בספה"ק  ואיתא

שהפך שמן של נס חנוכה, היה מהפכים 

שהעביר יעקב במעבר יבק.  קטנים

ומסר נפשו על פכים קטנים משום 

ממונם חביב עליהם יותר שצדיקים 

 ,)חולין צא.( מגופן, שלא נהנו מן הגזל

יך ערל'כל פרוטה ופרוטה היא שוהיינו 

, ועל כן מסר יעקב אבינו נפשו 'געלט

 על פכים קטנים. 

 

 'חנוכה געלט'שזהו ענין  ואפשר

חלקים להילדים, להראות החשיבות שמ

 '.ערליך געלט'ל ש

שייך לגדל דורות  'ערליך געלט'עם ורק 

 דאיתא בספה"ק אגרא דפרקאכישרים, 

עשיר לוקח חתן לפעמים , מדוע )אות קכ"ו(

ולבסוף אינו יוצא  לבתו, שהוא מצויין,

הטעם, משום שאין  וביאר ממנו מאומה. 

, וכשאברך 'ערליך געלטהעשיר 'כסף 

אוכל קעסט על שלחן חותנו, ואוכל 

שיתילדו בו ממעות הללו, הרי זה גורם 

 מדות רעות ונטיות רעות, עיי"ש. 

 

כן מסר יעקב אבינו נפשו על פכים  ועל

קטנים, כיון שהיה ערליך געלט, היפוך 

לבן הארמי, אשר החליף את גת הנה

 .משכרתו של יעקב עשרת מונים

 

העובדא, שפעם נכנס האריז"ל  ידועו

לבית המדרש להקשיב לדרשתו של 

האלשיך הק'. והאלשיך הק' עמד אז לע 

מה דכתיב ויחליף את משכרתו עשרת 

מונים, דהיינו מאה פעמים. והתחיל 

האלשיך לבאר כל האופנים שהחליף 

 יעקב אבינו. לבן משכרתו של 

 

בת שחוק על הדרשה, נראתה  ובשעת

ושאלוהו  הק' של האריז"ל. הרואים פניו
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רמי בעצמו פשר דבר, והשיב, שלבן הא

עוד כאן, ומסכים לכל הביאורים איך 

שרימה את יעקב אבינו, שכולם 

 אמיתים, שכן עשה באמת. 

 
 יעקב מבאר שבע וילך חרנה. ויצא

צריך  פירש"י ויצא, לא היה          

לכתוב אלא וילך יעקב חרנה, ולמה הזכיר 

יציאתו, אלא מגיד שיציאת צדיק מן 

המקום עושה רושם, שבזמן שהצדיק 

בעיר הוא הודה הוא זיוה הוא הדרה, יצא 

 משם, פנה הודה פנה זיוה פנה הדרה וכו'. 

 

פעם בישבו בביתו נאוה קודש, והנה, 

הקשה אא"ז זצוק"ל, שאחד מהטעמים 

לקת נרות חנוכה, הוא זכר של מצות הד

למנורת בית המקדש, ואם כן מדוע 

נוהגים להדליק בחנוכה במנורה בת ח' 

א במנורת בית המקדש היו ז' קנים, הל

והתירוץ הפשוט הוא משום  קנים.

 שהיה הנס לשמונה ימים. 

 

)או"ח סי' וידוע קושייתו של הבית יוסף 

, מה היתה הנס של יום הראשון. תר"ע(

ל כך, הוא שנס יום הראשון, והתירוץ ע

היה מציאות הפך, ואחר כך נתמלא השמן 

 או בקרב הפך.  בהמנורה

 איפה מצאו הפך הרבה דיעותיש , הנהו

שמן שנעשה בו נס חנוכה. יש אומרים 

ויש אומרים אותו תחת המזבח, שמצאו 

תחת בית קודש שמצאו הפך שמן 

 ויש עוד דיעות. הקדשים, 

 

פי המעשה לומר בעז"ה, על  ואפשר

אא"ז זצוק"ל מספר מאא"ז שהיה 

הבעש"ט זצוק"ל באחרון של פסח. ותוך 

המעשה, כשבא העשיר להראות המקום 

שמשנה למלך עובד הצלם, ראה העשיר 

)עי' שם הוי"ה באותיות של אש בשמים 

 .אמירה נעימה, אחרון של פסח(

 

הביא אא"ז בהקדמה לספר מקור  עוד

 הק' הברכה, דכשלמד אא"ז המגיד

עם אביו הרה"ק ר'  זצוק"ל מזלאטשוב

, ראה זצוק"ל יצחק מדראהביטש

 קדשו האותיות מצוחצחות יוצאות מפי

 בשעת הלימוד. 

 

שיש סוג מיוחד ומעולה של  נמצא

אותיות, שהם למעלה מהאותיות 

)עי'  הפשוטות, שאותם ראו הצדיקם הללו

 . בהקדמה למקור הברכה, שהאריך בביאור ענין זה(

 

בנס חנוכה ראו החשמונאים  שגם ואפשר
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ועל ידי זה נתגלה להם אותיות של אש, 

 מקום שגנוז שם הפך שמן. 

 

בספה"ק  דאיתאלרמז בעז"ה,  ואפשר

, ויצ"א ראשי )בפרשתינו(מגלה עמוקות 

תיבות ו'ירא י'עקב צ'ורת א'ותיות. 

ו אז ראשולדרכנו הכוונה לנס חנוכה, 

מקום צורת אותיות, ועל ידי זה ידעו 

 היה גנוז שם.  שהפך

 

מבאר שבע, היינו  יעקבויצא ועוד, 

של מציאת הפך, שהיה  משום הנס הזה,

בכחו של יעקב אבינו שמסר נפשו 

מבאר  יוצאיםלהחזיר הפכים קטנים, 

שבע, שאין המנורה של חנוכה בת 

שבעה קנים, אלא בת שמונה קנים, וילך 

חרנה, היינו שיעקב אבינו מסר נפשו 

ף, לעבור מעבר ללכת למקום חרון א

 יבק, להחזיר הפכים קטנים. 

 

, )תנחומא ויצא ג'( כן איתא במדרש ועל

לך  הכי מלאכיו יצו ויצא יעקב, הה"ד

לשמרך בכל דרכיך, שיעקב אבינו 

, כשעבר לקחת הוצרך לשמירה יתירה

, , ומכחו מצאו הפך שמןפכים קטנים

רנה, שימי אותיות ח'  ,וזהו ילך חרנ"ה

 , ודו"ק. נניםשמונה קבעו שיר ור

לשמחת לידת הבת אצל הרב וזוכים 

שהוא ובית אבותיו, נפתלי הי"ו, 

מוסרים נפשם שיהיה כל פרוטה רק 

בבית  שייך שיתגדלוובכן ערליך געלט, 

נפתלי  הרב, ויראים ושלמיםכזה, דורות 

עוסק באמונה בפכים קטנים, למלאות 

החסרון של ילדים בקריאה, שימלאו 

 הפכים הקטנים. 

 

, 'לעכטיגע יודישע דורות'לזכות ל דיוכ

, צריכים 'אויסגעלאשענע דורותח"ו 'ולא 

והוא  .כשר געלטליזהר שיהיה הממון רק 

בשעת דינו  השאלה הראשונה ששואלים

, )שבת לא.(של אדם, נשאת ונתת באמונה 

כי רק על ידי העסק באמונה, יש לזכות 

 וכן כתיב. 'לעכטיגע יודישע דורות'ל

והיה אמונת עתך, ואמרו חז"ל  '()ישעיה ל"ג ו

אמונת זה סדר זרעים, שכאשר )שבת שם( 

באים לפרשת הזרע, צריך להיות אמונת, 

 היינו עסק בפרנסה באמונה. 

 

וילך חרנה,  ויצא יעקב מבאר שבע וזהו

שהמנורה יצאה מלהיות מנורה בת שבה 

ונעשה בת שמונה נרות, וילך חרנה, נרות, 

 ם קטנים. על ידי שמסר נפשו על פכי

 

יעזור, שנזכה כולנו לשמחות  והשי"ת
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וללעכטיגע יודישע דורות, וימלא ה' כל 

משאלותינו לטובה ונזכה לביאת גואל 

במהרה בימינו,  צדק, ובא לציון גואל,

 אמן. 
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 סעודה שלישית

  וילך שבע מבאר יעקב ויצא

 שם וילן במקום ויפגע ,חרנה            

 וישם המקום בנימא ויקח השמש בא כי

פירש"י . ההוא במקום וישכב מראשתיו

 באיזה הכתוב הזכיר לא ,במקום ויפגע

 ,אחר במקום הנזכר במקום אלא ,מקום

 את וירא בו אמרשנ המוריה הר הוא

 שתקן ולמדנו וכו', ויפגע. מרחוק המקום

 כתב ולא הכתוב ושנה ,ערבית תפלת

 וכו'.  הארץ לו שקפצה ללמדך ,ויתפלל

 

לתת טעם שנזכר בפסוק  בזהרש"י  כוונת

, וכמו שכתב רש"י להלן, לשון ויפגע

שעבר על מקום שהתפללו בו אבותיו, 

ואמר אפשר עברתי על מקום שהתפללו 

בו אבותי ולא התפללתי, יהיב דעתיה 

למיהדר, מיד קפצה לו הארץ, וכאן תיקן 

תפלת ערבית. והגם שמבואר הלשון 

מוריה פגיעה, כיון שהיה באופן שבא הר ה

. עדיין צריכים תבלין, להבין גדר לנגדו

  תפלה שנקראת פגיעה

 

 לו היה ,השמש בא כיכתב רש"י, עוד 

 בא כי שם וילן ,השמש ויבא לכתוב

 חמה לו ששקעה משמע ,השמש

 .שם שילין כדי בעונתה שלא פתאום

זה, יעקב אבינו התפלל תפלת  ולפי

ערבית בזמן של בין השמשות, שהוא 

)עי' שו"ע  הקת נרות חנוכמצות הדל זמן

 . (, ובנו"כ שםאו"ח סי' תרע"ב סעיף א'

 

כתב  )בפרשתינו(רץ צבי בספה"ק א הנה,ו

ויפגע במקום, אין וזל"ק, ענין נפלא 

פגיעה אלא תפלה, שיעקב תיקן תפלת 

, דתפלת )ח"ב קל.(, בזוה"ק )ברכות כו:(ערבית 

ערבית רשות, דליכא מאן דיכיל לאתקנא 

ך להבין למה תפלת לה כיעקב. וצרי

שחרית ומנחה יוכל כל אדם לבוא לזה, אף 

ום אברהם ויצחק, ואילו תפלת נשתק

 ערבית ליכא דידע לאתקנא לה כיעקב. 

 

)מגילה להקדים מה דאיתא בש"ס  ונראה

, שחסר ליעקב מן החשבון י"ד שנה יז:(

שהולך )בראשית כ"ה י"ז ד"ה ואלה( עי' רש"י ]

יעקב אבינו, ואיך  ומונה סדר שנות חיי

שהיה י"ד שנה בבית חשבון שמגיעים ל

[, ולכאורה למה אינו מבואר בתורה עבר

להדיא, דאותן י"ד שנים היה בבית עבר, 

 ואפילו רמז ליכא על זה בקרא, ולמה זה. 

 

שבא לרמז דתורתו של יעקב  ונראה

היתה כל כך בסתר והצנע לכת, עד 
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ששום נברא בעולם לא היה יודע מזה 

, ואפילו מלאכי מעלה לא ידעו מזה

 מזה, רק השי"ת לבדו. 

 

ששמעתי בשם הרה"ק ר' חנוך  כעין

העניך זצ"ל מאלכסנדר וכו', דאיש 

 ישראל צריך ללמוד כל כך בהצנע

שאפילו שרפים ואופנים לא ידעו מזה, 

 . ]של הרה"ק מאלכסנדר[ עכלה"ק

 

נטמן לגמרי, ואין שום רמז בתורה  ולכן

מז רהיה בבית עבר, ללאותן י"ד שנים ש

שהיה טמון ונחבא בשפריר חביון ונעלם 

 מעין כל, ולא נתגלה אפילו בתורה. 

 

מתאים למה שדברנו בליל שבת  ]וזה

קודש, שתורה היא מלמעלה למטה 

שהוא השפעה שהקב"ה משפיע לבני 

 ישראל, בבחינת מימינו אשדת למו

, ועלינו מוטלת רק להיות )דברים ל"ג ב'(

תור, ואם כן שפיר שייך כלי קיבול לה

ענין לימוד התורה באופן זה, שילמוד 

אדם תורה בהצנע גמור, שהרי כאילו 

אינו עושה פעולה, אלא מגלה שפעת 

 התורה מן השמים[. 

 

אחר כך נתגלה זה בתורה שבעל פה,  אך

מחמת שכל מעשה אבות הם לצורך 

הבנים ורצו חז"ל להמשיך המעשה 

י שיתפשט בר, כדלדורות, על כן גילו הד

 הדבר הזה גם לנו.

 

הוא היפוך התפשטות, שנשאר  והסתר

רק במקורו ואינו מתפשט לחוץ כלל. 

אבל כשרוצים שיתפשט הדבר ויושפע 

יתפשט שגם לדורותיו, צריך לגלותו 

 ויתגלה הדרך הזה גם לנו. 

 

קן יויפגע במקום, העלם שת ,כך ואחר

תפלת ערבית, רומז גם כן לזה שתהיה 

י ומכל חונעלמת מכל  התפלה מכוסה

בריה, ולזה הרמז לתפלת ערבית, כאילו 

]ואילו  החושך יכסנו ואין אדם יודע מזה

היה עומד ביער ומתפלל בערבית, בשעה 

שחושך יכסה ארץ, לא היה שייך שאף 

 חד יראנו או ידע שהוא מתפלל כלל[.א

 

השי"ת אשר עושה אשר ידע מה  רק

, "ב()דניאל ב' כבחשוכא, ונהורא עמה שרא 

ומעיקרא עשה כן בהעלם בתורה, 

כשנטמן י"ד שנים בבית עבר, ועל ידי 

 זה בא אחר כך לתפלה גם כן באופן זה. 

 

מתורה באים לתפלה, כמבואר כי 
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, ר' אמי ור' אסי, אף על )ברכות ח.(בגמרא 

בטבריא, גב דהוו להו תליתר בי כנישתא 

ולא מצלו אלא ביני עמודי היכא דהוו 

 (ברכות פ"א ה"א)בירושלמי  גרסי. גם מצינו

לעמוד בתפלה מתוך דברי תורה וכו', הרי 

 שבאמצעות תורה באים לתפלה. 

 

, כי מחודשיםהירושלמי הללו  ]ודברי

בדרך כלל מפרשים, שעל ידי התפלה 

זוכים לתורה, וכאן כתב להיפוך, שעל ידי 

בגמרא תורה מגיעים לתפלה, וכדאיתא 

אלא מתוך אין עומדים להתפלל  )ברכות לא.(

 כי ,פסוקה הלכה דמי והיכיהלכה פסוקה, 

 החמירו ישראל בנות זירא רבי דאמר הא

 דם טיפת רואות שאפילו עצמן על

 [. נקיים שבעה עליה יושבת ,כחרדל

 

שלומד בקדושה  דלפי האופן ,ומיניה

גם התפלה  ,וטהרה ובדחילו ורחימו

אחר כך היא כן. על כן אחר שלמד י"ד 

ע, בא אחר כך שנים בתכלית ההצנ

למדריגה זו גם בתפלה, והיה יכול לתקן 

תפלת ערבית, שתהיה התפלה מכוסה 

 וטמיר ונעלם משום בריה. 

 

דמשום הכי  ,מה שאמר בזוה"ק וזהו

דליכא דידע  ,תפלת ערבית רשות

לאתקנא לה כיעקב, להיות התפלה כל כך 

בהצנע, דהיינו להיות עבודתו בתכלית 

דה, ואיזו ההסתר, כי תפלה במקום עבו

היא עבודה שהיא בלב, הוי אומר זו תפלה 

, עכל"ק שלא כל אדם זוכה לזה )תענית ב.(

 . של הארץ צבי

 

הרה"ק מבארדיטשוב דרכו של , והנה

זצוק"ל, שהיה מתפלל בקול רעש גדול, 

התפלה תחת  ולפעמים מצאו אותו אחר

, מרוב תנועותיו הספסל בבית המדרש

 . הנלהבות בשעת תפלה

 

כו של אא"ז הרבי א כך היתה דרל אמנם

לא ר' ברוך'ל ממעזבוז זצוק"ל, כי אצלו 

היה ניכר עליו שום התפעלות חיצוני 

בשעת התפלה, ולא היה עושה שום 

 תנועות משונות. 

 

היה דרכו בקודש של אא"ז זצוק"ל,  וכן

ניכר בחיצוניות האש  כל כך שלא היה

קודש שלהט בקרבו בשעת תפלתו, ולא 

תנועות משונות, רק  היה עושה שום

היה עומד לפני הכותל ומתפלל, ובמשך 

התפלה היה עושה רק איזה תנועה קלה. 

והיינו שהיה מתפלל כדרכו בקודש של 

 הרבי ר' ברוך'ל זצוק"ל. זקנו 
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שער הסיפורים, ) ליקוטי אמרי פינחס בספרו

ז המגיד הק' "שאא ,מובא (ח"אות ע

ק ר' "ל, נחלק על הרה"זצוקמזלאטשוב 

משום שלא ראה  ,ל"פינחס מקאריץ זצוק

ק "הרה שלח אליותפלותיו עולה לשמים. 

ר' פינחס, טעמא דמילתא היא משום 

, יתשגם מלאכים ושרפים אין רואים עבוד

לבד, ואין אף ו אלא הוא מתבודד עם קונ

. ש כל הסיפור"אחד שמשיג תפלותיו, עיי

שהתפלה היא והיינו על דרך הנ"ל, 

בפנימיות, שלא נודע מהתפלה לשום 

 בריה ולשום מלאך או שרף. 

 

ל "ק מרוזין זצוק"התנהג הרה וכן

 אותולא ראו , שמעולם התורה בלימוד

לומד, ומעולם לא חטפו אותו עם ספר. 

יש הרי הן אצל תפלה, והן אצל תורה, 

בחינה כזאת של העלמה שלא נודע 

 .לשום בריה

 

 נחזור להמשך דברי הארץ צבי: תהמע

והנה, יש פלוגתא בתפלת שמונה עשרה 

ו, והפוסקים יאם צריך להשמיע לאזנ

, דאף דמצות )או"ח סי' ק"א ס"ק ב'( בוכת

ע מיישא שלו ינהיתפלה בלחש, 

, עמיהשל יךצרו צמלעל אב, יםחרלא

, איכא דאפילו לאזניו )ח"א רי.(ובזוה"ק 

ג, "ובמגן אברהם שם סקלא ישמיע ]

"ק לנגלה, שגם כוונת הזוהמפשיר בין 

באופן הזוה"ק הוא שישמיע לאזניו 

ש ", עיישרק הוא ישמע, ולא איש אחר

 [. ובמחצית השקל שם

 

דענין תפלה בלחש היא רמז לכל ונראה 

עבודת האדם להשי"ת, כי תפלה במקום 

עבודה כנ"ל, שתהיה בחשאי ובהצנע, לבל 

 יוודע לאיש ולא תהיה לו פניה בעבודתו. 

 

דמטעם זה אין הש"ץ חוזר  לומר ויש

התפלה בערבית בקול רם, וזה טעם 

הפוסקים שלא ישמיע לאחרים, 

דלעצמו לא שייך זה. אמנם הזוה"ק 

מחמיר יותר, לבל ישמיע אפילו לאזניו, 

דרך יותר פנימי בעבודה, שלא  והוא

 ירגיש כלל שעושה מאומה. 

 

עבודת האדם הוא אמת לאמיתה וכו'  ואם

אחר  נכנע מאד לשם שמים, אז נעשה

העבודה, וכל עבודתו אינה נחשבת בעיניו 

 .כלל, ותמיד מוצא בה מגרעת וחסרון

 

ק "ספה)דרך שכתב רבי מלובלין זצ"ל  על

וזה לך י"ב(  )שמות ג'סוק על הפ( דברי אמת, נח

כי מחמת שאמר  לאות כי אנכי שלחתיך,
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, )שם פסוק י"א(כי אנכי כי אלך על פרעה 

מראה הסנה, מ אה לו גיאות כללולא ב

א ראיה שהוא מסטרא דקדושה מזה גופ

לבד ואנכי שלחתיך, עכדה"ק ודפח"ח, וכן 

כתוב בספר זאת זכרון בהנהגות, דכל כמה 

שהאדם יותר בקדושה הוא מרגיש יותר 

 בברירות החסרונות שלו, עי"ש.

 

תפלה היא יותר באמת שהבזה, כל  וכן

לאמיתה, בתכלית הזיכוך בלי שמץ 

פניה, על ידי זה אינו מרגיש כלל 

נה, כי עבודתו, ואינו מתפעל כלל ממב

טוב ממנו כל איש ישראל  נדמה לו כי

ועובד יותר בבר לבב ממנו, וזה הרמז 

 שלא ישמיע אפילו לאזניו. 

 

, כתיב )ט"ז י"ז(בפרשת אחרי מות  ,נההו

וכל אדם לא יהיה באהל מועד, כתב 

, אפילו אותן (ה"ה ה"פ)יומא הירושלמי 

דכתיב בהן ודמות פניהם פני אדם, 

שרמז כנ"ל, שעבדות אז היתה  ונראה

בתכלית האמת לאמיתה לשם שמים, 

ובהצנע כל כך, ואשר אפילו מלאכי 

מעלה לא ידעו מזה, כמו שאמר הרה"ק 

 מאלכסנדר זצ"ל, הנ"ל. 

 

היה דוקא ביום הכיפורים, בשעת  וזה 

עבודתו לפני ולפנים, כי שמעתי בשם 

הרה"ק מקאצק זצ"ל, דשום אדם לא 

ת האמת, רק הכהן הגיע לתכלית נקוד

גדול ביום הכיפורים בהיותו לפני 

ולפנים, כי אז נתקבצו אצלו כל נקודות 

הקדושה של עולם שנה ונפש, לפני 

המקום היותר מקודש  אולפנים הו

בעולם, ויום הכפורים הוא הזמן היותר 

מקודש בשנה, וכהן גדול הוא הנפש 

 היותר מקודשת מכל ישראל, עכלה"ק. 

 

לית נקודת האמת, היה בהגיעו לתכ ואז

ד כל כך בזיכוך הלב ובהצנע, בויכול לע

 עד שאפילו מלאך לא ידע מזה. 

 

משנתו אחר כך בפסוק וייקץ יעקב  והנה

וכו' ויצק שמן על ראשה, כתב הרמב"ן 

, שנזמדן (ה"פרק ל) דרבי אליעזרבשם פרקי 

לו שמן בנס. ויש לומר שזה בא לו בשכר 

שרצה להצניע מעשיו ולהסתירם בתכלית 

תר, לעומת זה ניתן לו מן השמים אור ההס

 גדול, היפוך החושך. 

 

, העם )ישעיה ט' א'(דרך זה יש לפרש  ועל

ההולכים בחושך ראו אור גדול, היינו מי 

שמסתיר מעשיו כאילו עושה בחושך 

לבל יוודע לאיש, נותנים לו אור גדול, 
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היפוך החשוך, ועל כך לרמז זה נזמדן לו 

 ר וכו'. לאו זשמן בנס, כי שמן מרמ

 

לומר דזה הטעם שחלה תמיד  שוי

פרשת ויצא בחודש כסלו, כסל"ו 

נוטריקון כי"ס ל"ו, שיהיה מסתיר 

מעשיו הטובים כמו בכיס, כמו שעשה 

יעקב י"ד שנה בבית עבר ובתפלת 

 .ערבית, שרמז על הסתרת מעשיו

 

שאז בא בשכרו שבא לו שמן מן  וכמו

השמים עבור זה, כמו כן בסוף חודש 

וכה לאור חנוכה, ונזדמן להם גם כסלו ז

 שמן בנס דומיא דהתם. כן 

 

בעולם ברא קשת ( ו"ה מט"פ)יצירה  ובספר

וכסלו בשנה, יש לפרש דבקשת כל מה 

שמושך יותר המיתר לעצמו הולך בכח 

)עי' בראשית מ"ח יותר, ותפלה נקראת קשת 

, לרמז גם כן שכל כ"ב ובתרגום אונקלוס שם(

כמה שמושך העבודה לתוך עצמו שלא 

ראה לאחרים, על ידי זה הולך יותר ית

 .למעלה לעומק רום יותר

 

, כי גם סלוועל כן יש לקשת שייכות לכ

מרמז על הסתר, כיס לו, על כן  סלוכ

קשת בעולם ירה, וברא כתב בספר יצ

הארץ צבי של ק עכל" וכסלו בשנה,

 . בתוספת ביאור

 

דרך זה איתא בספה"ק על ל וקרוב

ים, הפסוק כחצים ביד גבור כן בני הנעור

ודת ימי הנעורים דומה למי שעב

מיתר של קשת, וכפי שמכניס שמושך 

מגיע עבודתו כך כח בימי הנעורים, 

   יותר למרחוק כשמתגדל.

 

לנו מדברי קדשו, יסוד גדול בגדר  ויוצא

תפלת ערבית, שהוא תפלה כזאת, 

המדריגה המעולה של תפלת ערבית ש

גנוז כל כך בקרב עצמו, היה באופן שהוא 

שגם מלאכים ושרפים לא ידעו עד 

שגם הוא עצמו לא  ועוד יותר,שיתפלל, 

דע שיתפלל, עד כדי שלאחר התפלה, י

יהיה אפשר לשאול את האדם מה עשית, 

 . והוא עצמו יענה שאינו יודע שהתפלל

 

תפלת ערבית  :(ברכות כז) אמרו זה ועל

רשות, דכיון שהתפלה היא באופן זה, 

יב אדם להתפלל תפלה אי אפשר לחי

כזאת, שהרי גם האדם עצמו לא ידע 

התפלל, הוא תפלה בגדר פגיעה, ש

שמגיע אליה מבלי שיזדמן עצמו 

 .להתפלה
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שנכתב רש"י, ששקעה חמה  וזהו

פתאום שלא בעונתה, שכך היתה 

התפלה הזאת, תפלת פתאומית, עד 

שלא ידע כלל שעומד להתפלל, רק 

 .אחר שהתפלל ידע שאכן התפלל

 

שהתפלה היא כל כך בהעלמה  וכיון

בכחה לפעול יותר, ועל כן אמר הרה"ק 

קען 'ל שבתפלה ערבית, "זצוק מצאנז

ועל . 'מען פועל'ן פייגעלע מילעך

תפלת ערבית זאת, אמר יעקב אבינו 

 אכן יש ה' במקום הזה ואנכי לא ידעתי. 

 
היתה תוצאה של לימודו של יעקב  וזה

אבינו בבית שם ועבר, שהיה כל כך 

 .שלא ידע ממנה שום בריהעד בהסתרה, 

 

שאין כן לימודו עם יוסף הצדיק,  מה

 שמרומז להדיא בפסוק, במה דכתיב

ם "כי בן זקנים הוא לו, זקני (ז ג'"בראשית ל)

נ'שים ראשי תיבות ז'רעים ק'דשים 

  .(בעל הטורים שם)י'שועות מ'ועד 

 

אודות שני סוגי לימוד הללו, כבר  ועל

 (ב"היג "פהלכות תלמוד תורה )  כתב הרמב"ם

 היגע שכל כרותה ברית חכמים אמרו

 הוא במהרה לא המדרש בבית בתורתו

 בצנעה בתלמודו היגע וכל, משכח

 וכל, חכמה צנועים ואת שנאמר מחכים

 תלמודו תלמודו בשעת קולו המשמיע

 בלחש הקורא אבל, בידו מתקיים

 .שוכח הוא במהרה

 

שהלומד תורה בצנעה, מסוגל  הרי

להיות מחודד וחכם יותר, והלומד 

פרסום, מסוגל יותר לזכירת במקום 

 . והבן, התורה

 
  איתא בספה"ק מנחם ציון הנה,

מהרה"ק ר' מנחם מענדיל                 

, לבאר (בפרשתינו) ל"זצוק מרימאנוב

הגדר של שלשה תפלות שחרית מנחה 

שאברהם יצחק ודאי  הנה,ד .ומעריב

עקב, כולם התפללו כל השלשה וי

ה ומעריב, וכמו חרית מנחש תפלות

אברהם קיים  :(יומא כח)ל "זשאמרו ח

 כל התורה כולה עד שלא ניתנה. בינו א

 

מה שאברהם תיקן תפלת שחרית,  אבל

 ה"ע אבינו אברהם כי והואהכוונה בזה, 

 שאינם תבל יושבי בכל והתבונן כשראה

 את דעת למד, כלל בוראם את מכירים

 עיני והאיר, חסד אהבת במדת העם

 ותשוקה רבה באהבה לעבדו איך הבריות
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יתה ותפלתו ה, אש רשפי רשפיה יתירה

 בהתפשטות של מדת החסד. 

 

כשראה יצחק הרבבות שגייר  אמנם

 לא, חסד אהבת במדת אברהם אבינו רק

 קיום לו אין בלבד זה דבר כי, בעיניו ישרו

 מדת לזה לשתף צריך אבל, הרבה לזמן

 להרהר ושלא מפניו ליבוש איך ,היראה

 האדם רצון משלים אינו אם אחריו

 .ומלכות עול לסבול צריכין, ותפלתו

 

 למען זו למדה אדם בני הדריך כן ועל

 זה דבר ועל, פניהם על יראתו תהיה

 שמתחיל ,ערב מנחת לעת התפלל

 מדת ומתעורר ולבוא למשמש החושך

  וכו'. בעולם היראה

 

 זמן וקבע ה"ע אבינו יעקב בא ואחריו

 רב חשכות יש שכבר, בלילה תפלתו

 .ותרדימה שינה האדם על שנופל בעולם

 

 מולדתו מארץ כצאתו ההוא לעת כן ועל

 אצל לחרן לילך וחפץ שבע מבאר

 הארמי לבן ולבית שפלים אומות

 על מורה חרן ושמם, בשקר האחוזים

ע'  ר"ב) עליהם שהיה ת"השי של אף חרון

 ולכן, לפניו יכון לא שקרים דובר כי (י'

 ירא כי ת"להשי התפלל, במקום ויפגע

 בשקריהם יטמע שלא מאוד לנפשו

 , עכד"ק. תאמ מדת על והתפלל

 

 אברהם, :(ברכות כו)איתא בגמרא  הנה,ו

 וישכם שנאמר ,שחרית תפלת תקן

 עמד אשר המקום אל בבקר אברהם

 יצחק וכו', תפלה אלא עמידה ואין .שם

 יצחק ויצא שנאמר ,מנחה תפלת תקן

 שיחה ואין ,ערב לפנות בשדה לשוח

 תפלת תקן יעקב וכו', תפלה אלא

 ,שם וילן במקום ויפגע שנאמר ,ערבית

  כו'. ו תפלה אלא פגיעה ואין

 
להתבונן, מדוע נזכרו שלשה לשונו  ויש

אחרות אצל שלשת האבות, לרמז על זה 

 שתיקנו תפלה. 

 

זהו משום ה, ש"ל בעז"דרכנו נ ובלכת

אופן תקנת השלשה תפלות היו ש

בשלשה בחינות אחרות, שתפלת שחרית 

היתה בתכלית הגילוי, תפלת ערבית 

בתכלית ההסתרה והצניעות,  וכדברי 

 ץ צבי, ותפלה מנחה ממוצע ביניהם. האר

 

וישכם  כן בתפלת שחרית כתיב, ועל

אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד 



 אמירה                                        נעימה ויצא כי תשא

 

 כב

 בעמידה ובקביעותשם, והיינו שהתפלל 

היא ההיפוך של שובהתפשטות החסד, 

תפלת ערבית בהסתרה והעלמה מעיני 

 כל חי. 

 

תפלת מנחה, כבר אינו בהתגלות  אמנם

וידוע מה שאמר אא"ז הרבי ר'  ,כל כך

, כשאדם ל"זצוקממעזבוז  ברוך'ל

מפסיק מעסקיו, ונזכר שצריך להתפלל 

עושה נחת רוח גדול מנחה, זה עצמו 

, גם אם אין עצם התפלה הקב"ה לפני

   כל כך בכוונה.

 

 תפלת מנחה נלמד ממה דכתיב,לכן 

לא  ם שלשוח בשדה לפנות ערב,  יצחק

נזכר שם לשון עמידה, אלא שיחה, ואין 

הלשון של שיחה מתפרש דוקא על 

תפלה, כי צריכים לדרשת חז"ל 

 להודיענו שהתפלל, וכמו שאמרו חז"ל

שיחת חולין של תלמידי חכמים  :(ז יט"ע)

ריכים לימוד להודיענו צריכה לימוד, שצ

 שהכוונה של שיחה הוא לתפלה. 

 

היה בשעה שהלך יצחק להחזיר הגר וזה 

לאברהם אבינו, ואז נפגש ברבקה על 

ותפול מעל ( ד"ד ס"בראשית כ)הדרך וכתיב 

ואז היתה שיחה זאת של יצחק הגמל, 

אבינו, שהיא תפלת מנחה, הרי שלא 

היה כל כך בהתגלות כמו שהיה אצל 

 שחרית של אברהם אבינו. תפלת 

 

ערבית נאמר בו ויפגע במקום  ותפלת

שהוא יותר לשון עראי ודרך מקרה, 

שמבלי שידע שהגיע העת להתפלל, 

קצפה לו הארץ, ואז התפלל, והיינו תפלת 

ערבית, שהיא תפלה כזאת, שהיא בלחש 

ובהסתרה, ואין בה אפילו חזרת הש"ץ, 

והיא כל כך בלחש, עד שיש בחינה שהוא 

 צמו לא ידע שהתפלל. ע

 

זה נאמר וייקץ יעקב משנתו ויאמר  ועל

אכן יש ה' במקום הזה ואנכי לא ידעתי, 

 ,משנתו (ט ז'"סר "ב)ואיתא במדרש 

היינו שנתחדש ליעקב אבינו,  .ממשנתו

שכמו שיש בחינה של תורה, שאף אחד 

ע מזה, כך יש בחינה כזאת של לא יד

, וכיון שתפלתו היתה באופן של תפלה

ותיכף נפלה עליו ויפגע במקום, 

תרדמה, עכשיו שנתעורר נתחדש לו, 

שכמו שיש אלקות בתורה שלמד באופן 

זה של הסתרה, עד שאף אחד לא ידע 

עבודת התפלה כזאת גבוה  כן יששלמד, 

מעל גבוה, ועל זה אמר, ואנכי לא 

שגם בתפלה יש אלקים במקום  ידעתי,
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הזה, תפלה כזאת, שאין גם למלאכים 

 . , הבןשגה בזהושרפים ה

 

 מצות  היא הדומה לזה, והמצ

הדלקת נרות חנוכה, אשר                     

מצותה משתשקע חמה, בזמן חושך, 

 ובזמן תפלת ערבית. 

 

ספר ) הרה"ק מקלויזענבערג זצוק"לואמר 

, שהדליקו (ט ענף ב'"שפע חיים לחנוכה, סימן ס

אור הגנוז, ולאו כל אחד  עםנרות חנוכה 

זוכה לראות אור הגנוז, ובכן בנס חנוכה 

ות דולקות, ושאר רק הצדיקים ראו הנר

כל העם לא ראו נרות דולקות כלל. כי נס 

חנוכה היתה בבחינת כזאת, שזכו לאור 

בדרך נס, אבל הנס היה כל כך בהסתרה, 

 עד שרוב העם לא ידעו מזה כלל. 

 

הדבר שנס זה נעשה דוקא וטעם 

על פי מה דהביא במנורה הטהורה, 

דברי המדרש ( תצוה)ק פנים יפות "בספה

 אלא צריכה המנורה, (תנחומא תצוה ז')

 ,הארון אצל הפרוכת מן לפנים להנתן

 ,הפרוכת מן מבחוץ נתונה והיא

 .לאורה צריך שאינו להודיעך

 

שתפלת הכהן  דברי הארץ צבי, והבאנו

גדול ביום הכיפורים בבית קודש 

הקדשים, היתה בבחינת כזאת, שגם 

מלאכים ושרפים לא ידעו מתפלתו, כך 

נס חנוכה היתה באופן זה, שאף מלאכים 

ושרפים לא ידעו מהנס, והיא עדות 

 שהשכינה שורה בישראל. 

 

ת, תפלת ערבישבנוסף לנמצא כן  ואם

זמן שמסוגל ביותר לזכות לתפלה 

כזאת, שהיא כל בהסתרה ובהעלמה, 

, שהן היא בשעת הדלקת נרות חנוכה

 עובדיה א')אורו של יעקב אבינו, דכתיב 

יעקב אש ובית יוסף  והיה בית (ח"י

, שהן התפלות שמתפללים בפה, להבה

התפלות שמתפללים בשעת הדלקת  ןוה

הנרות, שעצם מעשה ההדלקה היא 

 .מעשה תפלה בחשאי

 

הובא )ל "וקז זצ"על דרך שאמר אא והיינו

דלקת נרות שבה  (ח", תשכבספר נר דוד

חנוכה, יש בה אור התורה והאור 

המצות, ומבין שניהם יוצא האור של 

תפלה, אשר הוא עת רצון לקבלת 

מדליקים הנרות חנוכה ועל כן התפלות, 

כנגד י"ג מדות של רחמים, א'ל רחום 

 וחנוך ארך אפים ורב חסד ואמת וכו'

 . (ד"ח חנוכה ופורים פ"ח שער ר"פע)
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בבין נר חנוכה זמן מצות הדלקת כן  ועל

בשעה שהחושך יכסה השמשות ובלילה, 

ומצותה עד דתכלה רגלא דתרמדאי, ארץ, 

היינו הדלקה כזאת שאין לאף אחד השגה 

בו, והדלקת נרות חנוכה, היא קיום מצוה 

בבחינת פגיעה, והוא באותו זמן של 

תפלת ערבית ]ומהאי טעמא כבתה אין 

, כי מצותה גם כשאין :(שבת כא) זקוק  לה

 אים כלל הנרות והאור[. רו

 

הדלקת הנרות, נוכל לזכות  ובשעת

אותן התפלות שלא ידענו כלל לקבלת 

שהתפללנו, היינו התפלות שעברו 

מא, גם הם במוחינו בדרך סקירה בעל

 .מתקבלים ברחמים וברצון

 

גם למלאכים ושרפים אין השגה  כי

בהתפלה של נרות חנוכה, וכמו שאמרנו 

ס מקאריץ, גם שהרה"ק ר' פינח

המלאכים והשרפים לא היה להם השגה 

בתפלתו, כיון שהתפלות שלו היו 

בבחינת צהר תעשה לתיבה, כלשון 

הנורא שכתוב שם בספר, שבתיבות 

 התפלה שלו, יש 'גאט אליין'. 

 

יעזור, שנזכה לכל הבחינות של  והשי"ת

תפלה, שחרית מנחה ומעריב, הן תפלת 

ובת שחרית, שהוא בהתפשטות ובהתלה

גלויה, והן לתפלת ערבית, שהיא 

 בחשאי ובהעלמה. 

 

יעזור, שנזכה לעשות הכנה  והשי"ת

הראויה להיום טוב של חנוכה שנזכה 

שתי הבחינות להכניס בלבבו ובמוחינו 

תגליא והן של תפלה, הן תפלה בא

וימלא שלפנים ושלפני ולפנים, תפלה 

ה' כל משאלותינו לטובה, ובא לציון 

 אמן.גואל במהרה בימינו, 

 

 



 אמירה                                        נעימה תוכן קצר
     

 כה

 תוכן קצר
 

 

 

 שבת קודשליל 
המקבל עולה אל  -המשפיע יורד להמקבל, מצוה  -תורה ד"ה ויחלום, 

 המשפיע והמקבל נפגשים יחד. -המשפיע, תפלה 

ענין עליית נשמה, וחשש שתשאר הנשמה למעלה מחמת ד"ה עוד, 

 איזה פגם. 

 עליית נשמה, בבחינת מתנה על מנת להחזיר.והנה, ד"ה 

שני סוגי עליית נשמה, א( החיות רצוא ושוב, ב( מתנה על ד"ה יוצא, 

 מנת להחזיר. 
 

 קידושא רבה
מנהג חנוכה געלט, להורות ששורש הנס של חנוכה, הוא ד"ה הנה, 

 שיהיה לו לאדם מעות כשרות. 

החשמונאים ראו אותיות מאירות שגילו להם מקום מטמון ד"ה ויצא, 

 הפך שמן.
 

 סעודה שלישית
דרגא הנפלאה של תפלת ערבית, שגם המתפלל עצמו אינו ד"ה ויצא, 

 יודע שהתפלל. 

תפלת שחרית בתכלית ההתגלות, תפלת ערבית בתכלית "ה הנה, ד

 ההסתרה, תפלת מנחה ממוצע ביניהם. 

בכח נרות חנוכה מתקבלים גם תפלות כאלו, שלא ידע ד"ה מצוה, 

 האדם כלל שהתפלל. 



 

 נפלאות מתורתך

 [סדר תחנון]                                                                        :דרך תשובה הורית

 המלך דרך ,בידו ממחה ואין דרך לו לעשות פורץמלך , )סנהדרין כ:(איתא במשנה 

 . שיעור לו אין

 וישמע דכתיבבמנשה המלך, מאי  )שם קג:(ויש לרמז בעז"ה למה שאמרו חז"ל 

 כמין הוא ברוך הקדוש לו שעשה מלמד ,ליה מיבעי לו ויעתר ,לו ויחתר אליו

 היתה ,הדין מדת . פירש"יהדין מדת מפני בתשובה לקבלו כדי ברקיע מחתרת

 מחתרת הוא ברוך הקדוש ועשה, בתשובה מנשה פני להקביל שלא מעכבת

 .הדין מדת ידיעת בלא וקבלו ידו ופשט ברקיע

לו דרך ואין ממחה בידו, היינו שמנשה  תוזה הרמז במה שאמרו מלץ פורץ לעשו

המלך פרץ לו דרך לשוב בתשובה, וגם מדת הדין לא היתה למחות בידו, אלא 

 הקב"ה פשט יד לקבלו, בלי ידיעת מדת הדין. 

 ,אמה עשרה שש הרבים דרך, )צט:(ויש להוסיף בעז"ה, דבמשנה בבא בתרא 

לו שיעור, היינו שיעור  . הרי שהכוונה במה שאמרו איןשיעור לה אין המלך דרך

 ברוחב הפרצה שהמלך פורץ לעצמו, כמבואר בגמרא שם. 

ורמז יש בזה, שלפעמים יש בעל עבירה שקשה לו לשוב בתשובה בפירצה 

ועל זה  שיוכל להכנס בתשובה בניקל ובנחת,דחוקה, וצריך לדרך רחבה כדי 

, שיכול לפרוץ גדר ולעשות לו דרך שהיא רחבה אמרו דרך המלך, אין לו שיעור

 עד כמה שהוא צריך. 

רצה דייקא, על פי מה שכתבו המקובלים שאורך רומז לספירת ונרמז ברוחב הפ

 חכמה, ורוחב רומז לספירת בינה, ועולם הבינה היא עולם התשובה. 

ועל זה מודים להקב"ה, ודרך תשובה הורית, היינו שהורית לנו דרך רחבה וקלה 

לשוב בתשובה ונוכל לשוב בתשובה באופן שמלך פורץ גדר לעשות לו דרך ואין 

 בידו,  ודרך המלך אין לו שיעור.  ממחים

 ה

 

 

 



 

 פתגמא דמלכא

 [נ"ז א'ישעיה ]                                           :לב על שם איש ואין אבד הצדיק

)אגרת הקודש, פרק כ"ז( יש לומר בדרך צחות, על פי מה דאיתא בספה"ק תניא 

 , עכל"ק. מבחיוהי יתיר עלמין בכלהו אשתכח דאתפטר דצדיקאוזל"ק, 

גם כשהצדיק אבד  א, היינוד'ין ב'יך א'ראשי תיבות  אב"ד, וזה הצדיק אבד

ונסתלק מן העולם, הוא עדיין מכריז ואומר 'איך בין דא', כלומר שאני עדיין 

נמצא בעולם, ואין איש שם אל לב, שגם לאחר פטירתו הצדיק נמצא אתנו 

   כבחיים חיותו. 

 ה

 



 

קֶ  דֹוֶלה הּוַמשְׁ  

פניני אמירה נעימה ב'יודיש'
 

או   צֵּ ֲעֹקב י ֵּ ר י  אֵּ ע ִמב ְּ ב  ָׁ  :ש 

 יעקב אבינו איז ארויסגעגאנגן פון באר שבע.

אז די נס פון די ערשטע טאג פון חנוכה איז  בית יוסף,עס שטייט אין 

בוימל, מיט וואס פון טהור'דיגע געוועהן אז מ'האט געפונען די קריגעלע 

 די נס איז געשעהן. 

עפונען די קריגעלע בוימל, מ'האט גאפשר קען מען זאגן א פשט ווי אזוי 

הייליגע זיידע די בעל שם טוב זכותו פון דער לויט א חלק פון די מעשה 

 אחרון של פסח. מיר פארציילן  ואסו ,יגן עלינו

די משנה למלך האט פאר'מסר'ט די יודישע עושר, אז ער האט געגעבן 

פאר די סולטאן מצות וואס האבן אין זיך יודישע בלוט. האט די עושר 

ס האט דיר דאס געזאגט דינט דער צלם ]וואס איז געזאגט, אז דער ווא

 טא אין יענער צייטן אין טערקיי[.געוועהן א הארבע ח

ער גייט ארויס אינדערויסן, און  וויהאט מען געוויזן פאר די יוד אין חלום, 

אין פייערדיגע אותיות אין דער אייבערשטערס נאמען י'ה'ו'ה' זעהט 

און ער איז נאכגעגאנגן די שם, ביז עס האט עהם געוויזן ווי דער הימעל, 

 משנה מלך דינט דער צלם. 

און אזוי איז טאקע געוועהן, אינדערפרי האט ער געזעהן אין הימל די   

פייערדיגע אותיות פון דער אייבערשטערס נאמען, און אזוי האט ער 

 געפירט די סולטאן צום פלאץ ווי דער משנה למלך דינט דער צלם. 

ע יגגעזעהן ליכטאפשר קען מען זאגן, אז דא אויך, האבן די חשמונאים 

 .ל פון בוימל איז געוועהן באהאלטןאותיות ביים פלאץ ווי דער קריג

ירא ו'ראשי תיבות ויצ"א , ותהייליגע ספר מגלה עמוקס שטייט אין די 

ם פון אותיות, ע'ותיות, יעקב אבינו האט געזעהן די פאראורת צ'עקב י'

ד.ה. די קינדער פון יעקב האבן געזעהן אותיות ביים פלאץ פון די ריינע 

קריגל בוימל, מבאר שבע, מיט דעם האבן זיי קעגענט צינדן די מנורה 

 [ידושא רבאק]                             זיבן רערן.  -וואס האט געהאט שבע 

 



ֶלה קֶ  דֹו הּוַמשְׁ  

 

 :חנוכה געלט
ומען פון חרן, האט ער זיך מוסר נפש ווען יעקב אבינו איז צוריקגעק

געוועהן, איבערצוגיין מעבר יבק אליינס, צוריק צוברענגן קליינע 

 קריגעלאך. 

די גמרא זאגט די טעם וואס יעקב אבינו האט זיך צוריקגעקערט, איז 

ווייל ביי צדיקים איז זייער געלט זייער באליבט צו זיי, וויבאלד זיי האבן 

 ושלום. קיין גזילה און גניבה חס עס באקומען ערליכערהייט, און 

לע פון די נס חנוכה, איז ט אין ספרים הקדושים, אז די קריגעעס שטיי

 געוועהן פון די קריגעלאך וואס יעקב אבינו האט געראטעוועט. 

הייליגע צדיק, , בשם די הייליגע ספר אגרא דפירקאעס שטייט אין די 

מאל זעהט מען, א א .נוב זכותו יגן עלינונדל פון רימארבי מנחם מע

, וואס עושר נעמט עהם פאר אן איידעם, א תלמיד חכם  חשוב'ע בחור

ער וואקסט נישט אויף  ר בחור גארנישט, פון דעאון נאך די חתונה ווערט 

 אס מ'האט געהאפט ער גייט ווערן. די תלמיד חכם און גדול בישראל  וו

גיבט נישט גענוג אכטונג צו  יז, וויבאלד די עושרדי טעם דערפאר א

ן אין די פארדינען זיין געלט אן קיין עבירות, און פאלט נעביך אמאל אריי

עבירה פון גניבה א.ד.ג. קומט אויס, אז ווען די איידעם שטייט איין ביים 

 געלט ווערט און פון נישט כשר'ע פון נישט כשר'ע געלט,שווער, עסט ער 

פארשפאפט זיין הארץ און זיין מוח, און ער קען שוין נישט וואקסן א 

 מיד חכם. תל

ן דעם, אין די יום טוב פון חנוכה, וואס איז געשעהן וועגן יעקב וועג

זאל האבן נאר כשר'ע געלט,  אז ערקייט נאבינו'ס גרויסע אפגעהיטע

גיבט מען פאר די קינדער חנוכה געלט, ווייל אויב מען וועט זיך פירן מיט 

ווי יעקב אבינו, וועט מען זוכה זיין צו הייליגע נזערע געלט אזוי או

 [קידושא רבה]                                                                                    .  ליכטיגע קינדער

 


