
סְגֻלָּה לִפְִרי בֶּטֶן
וְיַחְׁשֹב  דּוֹלֶקֶת  הַחֲנֻכִּיָּה  עַל  יִסְתַּכֵּל  בֶּטֶן  לִפְִרי  זָכָה  ׁשֶלֹּא  אָָדם 
בְַּדעְתּוֹ “רִבּוֹנוֹ ׁשֶל עוֹלָם כְּמוֹ ׁשֶזָּכִיתִי לְהְַדלִיק ׁשְמוֹנָה יָמִים נֵרוֹת חֲנֻכָּה כָּךְ תִּזְכֶּה אוֹתִי 

ְמִינִי לָמוּל אֶת בְּנֵי וְזַכֵּנִי בְּבֵן זָכָר” לְיוֹם הַּשׁ

סְגֻלָּה לְפַרְנָסָה
וּמַעֲלוֹת  גְּדוֹלוֹת בְּיוֹתֵר  זְכוּיוֹת  יֵׁש בָּזֶה  פַּרְנָסָה  וּמִתְפַּלֵּל עַל  ׁשֶמִּסְתַּכֵּל עַל הַנֵּרוֹת  אָָדם 

נִשְׂגָּבוֹת גְּדוֹלוֹת וַחֲׁשוּבוֹת בְּיוֹתֵר.

סְגֻלָּה לְתִקּוּן פְּגָם הְָראִיָּה
ַת הָעֵינַיִם וְהָיָה מְטַמֵּא אֶת עֵינָיו בִּדְבִָרים לֹא טוֹבִים, בָּא לִפְנֵי  אָָדם ׁשֶהָיָה פּוֹגֵם בִּקְֻדּשׁ
מו”ר זְקֵנִי רַבִּי מֵאִיר אַבִּיחֲצִיָרא זצוק”ל וְאָמַר לוֹ ׁשֶהוּא בְּצַעַר גָּדוֹל וְהוּא רוֹצֶה לְהַתְחִיל 
ֹ. הוּא בִּקֵּׁש ׁשֶכְּבוֹד הָרַב יִתֵּן לוֹ עֵצָה כֵּיצַד יַעֲבֹד  ַת עֵינָיו ׁשֶפָּגַם בִּצְעִירוּתו לְתַקֵּן אֶת קְֻדּשׁ

עַל עַצְמוֹ וְאֵיךְ יִטְהַר אֶת עֵינָיו מִכָּל הְָראִיּוֹת ׁשֶּטָמֵא אֶת עֵינָיו.
יְֵדי  ׁשֶעַל  תַּבִּיט”  בְּעֵינֶיךָ  “ַרק  בַּתְּהִלִּים  כָּתוּב  זצוק”ל  אַבִּיחֲצִיָרא  מֵאִיר  רַבִּי  לוֹ  אָמַר 
ׁשֶמִּסְתַּכְּלִים בִּדְבִָרים קְדוֹׁשִים אָז הָאָָדם מְתַקֵּן אֶת הְָראִיּוֹת הָאֲסוּרוֹת. וְעַל נֵרוֹת חֲנֻכָּה 
ְרׁשוּת לְהִׁשְתַּמֵּׁש בָּהֶם אֶלָּא לְִראוֹתָם בִּלְבַד” ׁשֶהְָראִיָּה ׁשֶל נֵרוֹת חֲנֻכָּה  כָּתוּב “אֵין לָנוּ 
ֶּׁשֶת, מְרוֹמֶמֶת וּמְזַכֶּכֶת אֶת הָאָָדם עַל הְָראִיּוֹת הָאֲסוּרוֹת ׁשֶָראָה. אָמַר לוֹ רַבִּי  הִיא מְֻקד
ֵּל לְהִסְתַּכֵּל בָּהֶם וְזֶה תִּהְיֶה  מֵאִיר אַבּוּחֲצִיָרא זצוק”ל כַּאֲׁשֶר נֵרוֹת חֲנֻכָּה דּוֹלְקִים תִּׁשְתַּד

ַת הָעֵינַיִם. הַהַתְחָלָה ׁשֶל זִכּוּךְ וְתִקּוּן מָה ׁשֶפָּגַמְתָּ בִּקְֻדּשׁ
ֵּל הָאָָדם  לָכֵן בְּלֵיל הַאַחֲרוֹן ׁשֶל חֲנֻכָּה -זֹאת חֲנֻכָּה ׁשֶמַּעֲלַת יוֹם זֶה עֲצוּמָה בְּיוֹתֵר יִׁשְתַּד
הְָראִיּוֹת  אֶת  לְתַקֵּן  רוֹצֶה  ׁשֶהוּא  בְַּדעְתּוֹ  וִיכַוֵּן  ׁשֶאֶפְׁשָר  כַּמָּה  חֲנֻכָּה  בְּנֵרוֹת  לְהִסְתַּכֵּל 
הָאֲסוּרוֹת. וְיִסְתַּכֵּל בְּדָבָר קָדוֹׁש לְתַקֵּן אֶת הַּטָעוּיוֹת ׁשֶפָּגַם בְּעֵינָיו. יְהִי ָרצוֹן שהקב”ה 

יִזְכֶּה אֶת כֻּלָּנוּ לְזַכֵּךְ אֶת נַפְׁשֵנוּ לַעֲלוֹת וּלְהִתְעַלּוֹת.

סְגֻלָּה לִזְכִירַת דִבְֵרי תוָֹרה
רַבּוֹתֵינוּ הַקְּדוֹׁשִים אוֹמְִרים ׁשֶכַּאֲׁשֶר רוֹאִים אֶת נֵרוֹת חֲנֻכָּה הַכֹּחַ ׁשֶל ְראִיַּת נֵרוֹת חֲנֻכָּה זֶה 
ָה וּבְטָהֳָרה  זִכָּרוֹן, הָאָָדם מְחַזֵּק אֶצְלוֹ אֶת כֹּחַ הַזִּכָּרוֹן. עַל יְֵדי ׁשֶאָָדם מִתְבּוֹנֵן בְּנֵרוֹת בַּקְֻּדּשׁ
ָה וְטָהֳָרה וְאֶת הָאוֹר הַזֶּה מַכְנִיס בְּנַפְׁשוֹ אָז הוּא זוֹכֶה שהקב”ה מְחַזֵּק  וְחוֹׁשֵב עַל קְֻדּשׁ
אֶצְלוֹ אֶת כֹּחַ הַזִּכָּרוֹן “לְִראוֹתָם בִּלְבַד בִּכְִדי לְהוֹדוֹת לְׁשִמְךָ וְעַל נִסֵךְ וְעַל נִפְלְאוֹתֶיךָ” וְאָז 
ְראִיַּת נֵרוֹת חֲנֻכָּה מַחֲזֶקֶת אֶת הַזִּכָּרוֹן -לִזְכֹּר מָה הוּא לוֹמֵד לִזְכֹּר דְּבִָרים טוֹבִים, לְהָבִין 
אֶת הַתּוָֹרה. וְכַמּוּבָן לִזְכֹּר אֶת הַנִּסִּים שהקב”ה עָשָׂה אִתָּנוּ כִּי יֵצֶר הַָרע דּוֹאֵג תָּמִיד לְאַחַר 
ׁשֶנַּעֲשָׂה לְאָָדם נֵס וְהָאָָדם הִתְחַזֵּק מִכָּךְ אַחֲֵרי זְמַן קָצָר מַׁשְכִּיחַ מֵהָאָָדם אֶת נִסּוֹ וְגוֵֹרם 

לוֹ )לְאָָדם( לִהְיוֹת כְּפוּי טוֹבָה.
וְעַל יְֵדי ְראִיַּת נֵרוֹת חֲנֻכָּה אָָדם זוֹכֵר לִהְיוֹת בַּעַל הַכָּרַת הַּטוֹב וּבְנוֹסָף זוֹכֵר אֶת הַתּוָֹרה 

אֶת הַמִּצְווֹת וְאֶת הַּטוֹב.

סְגֻלָּה זֶַרע קֶֹדׁש ׁשֶל קָיְמָא
אִיׁשָהּ ׁשֶלֹּא נִפְקְָדה בְּבֵן זָכָר אוֹ אִיׁשָהּ ׁשֶלֹּא נִפְקְָדה בְּהֵָריוֹן )גַּם בְּנֵי מִׁשְפָּחָה אוֹ 
קְרוֹבִים( כַּאֲׁשֶר מְַדלִיקִים אֶת נֵרוֹת חֲנֻכָּה בְּעִקַּר הַיּוֹם בְּנֵר ׁשְמִינִי ׁשֶל חֲנֻכָּה בְּסִיּוּם 
“וַתִּתְפַּלֵּל  בַּסּוֹף  וִיכַוְּנוּ  חַנָּה...”  וַתִּתְפַּלֵּל   “ חַנָּה  תְּפִלַּת  תֹּאמַר  וְהַבְּרָכוֹת  הַהְַדלָקָה 
לִפְִרי בֶּטֶן וּבְעֶזְרַת הקב”ה יִפְקֹד הָעֲקָרוֹת  חַנָּה...” לְהִתְפַּלֵּל בְּעַד אֲנָׁשִים ׁשֶלֹּא זָכוּ 

וְיִפְקֹד אֶת כְּלָל עִם יִשְָׂראֵל בִּפְִריָּה וּרְבִיָּה.
יְדוּעָה מֵרַבּוֹתֵינוּ הַקְּדוֹׁשִים ׁשֶאָָדם ׁשֶנִּמְצָא ב” מָָרה  סְגֻלָּה לָצֵאת מֵעַצְבוּת - סְגֻלָּה זוֹ 
יַקְפִּיד לְהִסְתַּכֵּל הַרְבֵּה כַּמָּה ׁשֶאֶפְׁשָר יוֹתֵר בְּנֵרוֹת  דִּכָּאוֹן  ַּאֲגוֹת אוֹ  ׁשְחָֹרה” בְּעַצְבוּת, ד
וְאוֹר  ׁשָלֵם  אוֹר  ׁשֶהָאוֹר הוּא  חֲנֻכָּה  ׁשֶל  הָאַחֲרוֹן  יוֹם  ׁשֶהַיּוֹם  ַּאי  בְּוַד ׁשֶדּוֹלְקִים  חֲנֻכָּה 
הַמַּקִּיף הָאָָדם )ׁשֶבְּעַצְבוּת ( יַקְפִּיד לְהִסְתַּכֵּל עַל הַנֵּרוֹת לְפָחוֹת חֲצִי ׁשָעָה וְיֵׁש בַּדָּבָר 

מִמַּסְגֵּר  “הוֹצִיאָה  מֵעַצְבוּת  הָאָָדם  אֶת  וּלְהוֹצִיא  וּלְחַזֵּק  לְרוֹמֵם  גָּדוֹל  כֹּחַ  הַזֶּה 
ִׂיג הַּשָׂגוֹת גְּבוֹהוֹת וְלָצֵאת מִמְּקוֹמוֹת נְמוּכִים  נַפְׁשִי לְהוֹדוֹת אֶת ׁשְמֶךָ” לְהַּש

ׁשֶהַנֶּפֶׁש נִמְצֵאת ׁשָמָּה.

 הָאַדְמוֹ”ר  

רַבִּי יֹאׁשִיָּהוּ פִּינְטוֹ 
ׁשְלִיטָ”א

רֹאׁש מוֹסְדוֹת “ׁשוּבָה יִשְׂרָאֵל” הָעוֹלָמִי

ֻגּלֹות  ל ַהּסְ  ּכָ
ה  ל ֲחֻנּכָ ִמיִני ׁשֶ ְלֵנר ׁשְ

ה ֹזאת ֲחֻנּכָ
בְּׁשִעוּר מְיֻחָד, לִקְַראת יוֹם “זֹאת חֲנֻכָּה”, פֵֵּרט 
הָאַדְמוֹ”ר רַבִּי יֹאׁשִיָּהוּ פִּינְטוֹ שליט”א, אֶת ׁשְלַל 
הַסְּגֻלּוֹת הַמּוּבָאוֹת בַּקַּדְמוֹנִים, בְּמַעֲלַת הַתְּפִלּוֹת 
וְהַיְּׁשוּעוֹת הַּטְמוּנוֹת בְּיוֹם “זֹאת חֲנֻכָּה”. בִּדְבָָריו 

אָמַר הָאַדְמוֹ”ר: 

ה אֵלּוּ יָמִים קְדוֹׁשִים  “יְמֵי חֲנֻּכָ
מְרוֹמְמִים וְנִשְׂגָּבִים. יָדוּעַ ׁשֶהַיּוֹם 
הַאַחֲרוֹן ׁשֶל חֲנֻכָּה - זֹאת חֲנֻכָּה 
מַעֲלָתוֹ גְּדוֹלָה וְרָמָה בְּיוֵֹתר. יֶׁשְנָם 
סְגֻלּוֹת נִפְלָאוֹת לְלַיְלָה עָצוּם זֶה.”



סְגֻלָּה לְהוֹצִיא אֶת הָאָָדם מֵאֲפִילָה וּמִכָּל דָּבָר ַרע
גְּדוֹלָה  בִּפְָרט מַעֲלָה  ׁשֶל חֲנֻכָּה  ׁשְמִינִי  וּלְנֵר  בִּכְלָל  לְנֵרוֹת חֲנֻכָּה 

וַעֲצוּמָה בְּיוֹתֵר לְהוֹצִיא אֶת הָאָָדם מֵאֲפִילָה וְכָל דָּבָר ַרע.
יָדוּעַ מָה ׁשֶאוֹמֵר “הָאִמְֵּרי נֹעַם” ׁשֶהָיָה קָדוֹׁש עֶלְיוֹן הוּא אוֹמֵר כָּךְ עַל הַפָּסוּק “וְיָבוֹא 
ִּיק לַבַּיִת לַעֲשׂוֹת מְלַאכְתּוֹ זֶה הָיָה  הַבָּיְתָה לַעֲשׂוֹת מְלַאכְתּוֹ” אוֹתוֹ הַיּוֹם ׁשֶבָּא יוֹסֵף הַצַּד
יוֹם ׁשְמִינִי ׁשֶל חֲנֻכָּה וְאֵיזֶה מְלָאכָה בָּא לַעֲשׂוֹת? הוּא בָּא לְהְַדלִיק נֵרוֹת חֲנֻכָּה וְהֵיכָן 
נֵרוֹת  וּבִזְכוּת  לְהַחְטִיאוֹ  פּוֹטִיפַר  אֵׁשֶת  בָּאָה  מִכֵּן  לְאַחַר  בַּחַלּוֹן,  חֲנֻכָּה?  נֵרוֹת  מְַדלִיקִים 
יוֹצֵא בַּגִּמַּטְִריָּה 497  וְאוֹמֵר מְלַאכְתּוֹ  נֹעַם”  הַ”אִמְֵרי  וּמַמְׁשִיךְ  נִצַּל.  ִּיק  יוֹסֵף הַצַּד חֲנֻכָּה 
נֵר  וְזֹאת חֲנֻכָּה )ׁשֶזֶּה נֵר ׁשְמִינִי ׁשֶל חֲנֻכָּה( גַּם יוֹצֵא בַּגִּמַּטְִריָּה 497 כְּלוֹמַר ׁשֶיֵּׁש בְּכֹחַ 

ִּיק לֹא לַחְטֹא עִם אֵׁשֶת פּוֹטִיפַר. ׁשְמִינִי ׁשֶל חֲנֻכָּה לְהַצִּיל אֶת יוֹסֵף הַצַּד
ְּיוֹקָנוֹ ׁשֶל אָבִיו נְִראֲתָה לוֹ”, בַּחַלּוֹן. חַלּוֹן יוֹצֵא ל”ו בְּגִימַטְִריָּה 36,  וְאָמְרוּ חֲזַ”ל ׁשֶ”דְּמוּת ד
ְמִינִי יוֹצֵא 36 נֵרוֹת ׁשֶל חֲנֻכָּה ׁשֶהֵם בְּכֹחַ  וְזֶה מִנְיָן הַנֵּרוֹת ׁשֶמְַּדלִיקִים בַּחֲנֻכָּה, בְּיוֹם הַּשׁ
הַחַלּוֹן ׁשֶהֵם 36 נֵרוֹת ׁשֶל חֲנֻכָּה וְחַלּוֹן מִלְּׁשוֹן : ח נֻכָּה לוֹ 36- נֵרוֹת חֲנֻכָּה בִּזְכוּת זֶה נ 

ִּיק מֵאֵׁשֶת פּוֹטִיפַר. יֻצַּל יוֹסֵף הַצַּד
וְכָךְ אָנוּ אוֹמְִרים בַּתְּפִלָּה “וּפְֻרקָן כְּהַיּוֹם הַזֶּה” וְאִם נִסְתַּכֵּל מָה כָּתוּב עַל יוֹסֵף “וַיְהִי כְּהַיּוֹם 
ּ, ׁשֶהַכֹּחַ ׁשֶל ׁשְמוֹנַת יְמֵי חֲנֻכָּה עָזַר לְיוֹסֵף ׁשֶלֹּא לְהִתְדְַּרדֵּר וְלַחְטֹא עִם אֵׁשֶת  הַזֶּה” הַיְנו
ׁשֶכָּתוּב  כְּמוֹ  הַנֵּרוֹת  עַל  מִסְתַּכֵּל  חֲנֻכָּה,  בְּנֵרוֹת  ׁשֶמַּקְפִּיד  אָָדם  גָּדוֹל  יְסוֹד  וְזֶה  פּוֹטִיפַר. 
בַּסְּפִָרים הַקְּדוֹׁשִים וְלוֹקֵחַ כֹּחַ מִנֵּרוֹת חֲנֻכָּה הוּא יָכוֹל בַּכּוֹחוֹת הַלָּלוּ לְהִנָּצֵל מֵעֲָריוֹת וּמִכָּל 
ָה וְהַדְּבֵקוֹת וְהָאוּר הַגָּדוֹל ׁשֶמֵּאִיר לְנֶפֶׁש מֵהָאוֹר ׁשֶל נֵרוֹת חֲנֻכָּה. וְגַם  דָּבָר ַרע מֵהַקְֻּדּשׁ
ִּיק הַכֹּחַ ׁשֶהוּא לָקַח לְהִנָּצֵל מֵאֵׁשֶת פּוֹטִיפַר זֶה מֵהַכֹּחַ ׁשֶל הַחַׁשְמוֹנָאִים לֶעָתִיד  יוֹסֵף הַצַּד

ִּיק לְהִנָּצֵל מֵאֵׁשֶת פּוֹטִיפַר. לָבוֹא ׁשֶהִׁשְפִּיעַ לְמַפְֵרעַ וְזֶה הִׁשְפִּיעַ עַל יוֹסֵף הַצַּד

סְגֻלָּה לְהֶאָרַת מְקוֹמוֹת חֲׁשוּכִים בְּנֶפֶׁש הָאָָדם
אֶחָד הַדְּבִָרים הַקָּׁשִים וְהַמִּגְָרעוֹת בְּנֶפֶׁש הָאָדָם ׁשֶהוּא רוֹאֶה ַרע בְּכֻלָּם וְלֹא אֶת ָרעָתוֹ לָאָדָם 
קָׁשֶה לְהוֹדוֹת בְּטָעוּיוֹתָיו. הוּא בּוֹנֶה מֵעֵין חוֹמָה גְּבוֹהָה סְבִיב נַפְׁשוֹ ׁשֶאֶת דְּבָָריו הַפְּגוּמִים 
וְהַפְּסוּלִים הוּא אֵינוֹ מַצְלִיחַ לְהָבִין וְלִרְאוֹת. אָדָם בּוֹנֶה חוֹמוֹת וּבִנְיָנִים ׁשְלָמִים ׁשֶהוּא צוֹדֵק 
בְּכָל דָּבָר. כָּתוּב בַּסְּפִָרים הַקְּדוֹׁשִים רַבּוֹתֵינוּ הַקְּדוֹׁשִים אוֹמְִרים ׁשֶעַל יְֵדי ׁשֶאָדָם מִסְתַּכֵּל 
הֲבָנָה  וְנוֹתְנִים לוֹ  בִּמְקוֹמוֹת הַחֲׁשוּכִים בְּנַפְׁשוֹ  בְּאוֹר נֵרוֹת חֲנֻכָּה, אוֹתָם נֵרוֹת מְאִיִרים לוֹ 
לְהִסְתַּכֵּל בִּפְגָמָיו ע”י ׁשֶאָדָם מִתְבּוֹנֵן עָמֹק בְּנֵרוֹת חֲנֻכָּה הוּא מַתְחִיל לְהָאִיר לְנֵרוֹת חֲׁשוּכִים 
בְּנֶפֶׁש ׁשֶלּוֹ ׁשֶבְּמֶׁשֶךְ ׁשָנִים הוּא אֹטֵם וחוֹתֵם אוֹתָם ׁשֶכְּלוּם לֹא יַחְדֹּר בִּפְנִים. וְכָךְ הוּא מִתְנַהֵג 
חַיִּים ׁשְלֵמִים ׁשֶהוּא אָטוּם חָתוּם וְסָתוּם וְלֹא מוּכָן לְהָבִין אֶת טָעוּיוֹתָיו עִקֵּׁש בַּמַּחֲׁשָבָה 
ׁשֶהוּא צוֹדֵק. וְכָךְ הוּא מִתְמַרְמֵר עַל הָעוֹלָם ׁשֶלֹּא מִתְנַהֲגִים אִתּוֹ בְּסֵדֶר. עַל יְֵדי הִתְבּוֹנְנוּת 
וְהִסְתַּכְּלוּת בְּנֵרוֹת חֲנֻכָּה מְאִיִרים אֶת אוֹתָם מְקוֹמוֹת חֲׁשוּכִים בְּנֶפֶׁש וְהָאָדָם מַתְחִיל לִרְאוֹת 
אֶת הַחֹסֶר וְלִכְלוּךְ בַּחֶדֶר הַזֶּה בְּנֶפֶׁש וְאָז הוּא מַתְחִיל לְנַקּוֹת אֶת הַמָּקוֹם הַזֶּה וְלַחֲזֹר לְדֶרֶךְ 
ּ. לָכֵן לְהִסְתַּכֵּל בְּנֵרוֹת חֲנֻכָּה  טוֹבָה לְהָבִין אֶת טָעוּיוֹתָיו וּלְהַתְחִיל לְסַדֵּר וּלְנַקּוֹת פְּגָמִים אֵלּו
זֶה מֵאִיר בְּנֶפֶׁש בִּמְקוֹמוֹת לֹא טוֹבִים. לָכֵן יִׁשְתַּדְּלוּ כָּל אֶחָד בְּנֵר ׁשְמִינִי ׁשֶל חֲנֻכָּה ׁשֶכָּל 

חֲנֻכִּיָּה ֻמׁשְלֶמֶת וְיֵׁש בָּהּ אֶת כָּל הַנֵּרוֹת מַעֲלָתוֹ ׁשֶל יוֹם זֶה הִיא גְּדוֹלָה בְּיוֹתֵר.

מַדּוּעַ קוְֹראִים לְיוֹם זֶה זֹאת חֲנֻכָּה
ָה  ז זֶה 7 בְּגִמַטְִריָּא זֶה מִסָּמֶל אֶת הַ”טֶבַע”, אֶת -זֶה מא’ עַד ת’ הַיְנוּ ׁשֶהַתּוָֹרה הַקְֻּדּשׁ

מֵעַל הַּטֶבַע. – וּבְזֹאת חֲנֻכָּה אָָדם יִתְבּוֹנֵן בְּנֵרוֹת ׁשֶל חֲנֻכָּה וְיָאִיר אֶת מַחֲׁשַכֵּי נַפְׁשוֹ 
לְהִתְקָרֵב וּלְהִתְעַלּוֹת וּלְהִדָּבֵק בהקב”ה וְלִמְצוֹא אֶת הַמְּקוֹמוֹת הַחֲׁשוּכִים ׁשֶהָיוּ חֲתוּמִים 

אֶצְלוֹ לְהָאִיר וְיַתְחִיל לַהֲבִינָם וּלְתַקְּנָם.

סְגֻלָּה לִׁשְלוֹם בַּיִת
אֶחָד.  לְמָקוֹם  חֲנֻכָּה  נֵרוֹת  הְִדלִיק  בָּהֶם  הַפְּתִילוֹת  כָּל  אֶת  הָאָָדם  יְקַבֵּץ  חֲנֻכָּה  בְּסִיּוּם 
הַפְּתִילוֹת.  מֵעַל  וְאִׁשְתּוֹ  הוּא  לַעֲבֹר  ְּלוּ  יִׁשְתַּד הָאֵׁש  ׁשֶתִּכְבֶּה  לְאַחַר  בָּאֵׁש  וְיְַדלִיקֵם 

וְכָתוּב בְּסִפְֵרי הַקַּבָּלָה ׁשֶהַדָּבָר הוּא סְגֻלָּה לִׁשְלוֹם בַּיִת וְלִבְרָכָה וְטוֹב בַּבַּיִת.
הקב”ה בְּעֶזְרַת ה’ יַׁשְפִּיעַ ׁשֶפַע גָּדוֹל מִמָּרוֹם עַל כֻּלָּנוּ ׁשֶנִּזְכֶּה לְהַצְלָחָה וּלְאוֹר 

.ּ וְלִיׁשוּעָה גְּדוֹלָה בְּרוּכִים תִּהְיו


