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 שלהבת שתהא ״עד אידן, יעדן אין
 איז פלאם דער ביז מאלי׳״, עולה

 זמן כל אליין. זיך פון אויפגעגאנגען
 דארף בריות די פון הוי׳״ ״נר דער

 אג־ אים זאל ער אהרן צו אנקומען
 תכלית צום נאך מען האט — צינדן

 זיין! דארף עבודה די דערגדייכט. ניט
 פלאם דעד ביז ליכט די אנציגדן

 ליכט די אליין! זיך פון אויף גייט
 אנצינדן, ניט מער שוין מען דארף
 פון שוין לייכט און ברענט זי ווייל
אליין. זיך

 בית אין מנורה די אנצינדן אין ג.
 דיניםי״). דריי פאראן זיינען המקדש

 ניט אויר בזר, כשרר, הדלקה א)
 די אנצינדן צו כשר איז כהן קיין

 צו־ דאם הנרות, הטבת ב) מנורה,
 א נאר טאן מוז נרות די גרייטן

 אנגע־ דער פון ארט דער ג) כהן,
 היכל אין דווקא איז מנורה צונדענער

 פארשטאנדיק איז המקדש. בית פון
 רוחניות׳־ די אנצינדן אין אויר אז

 באלייכטן אין ה. ד. מנורה, דיקע
 די פאראן זיינען נשמות, אידישע די

תנאים. דריי דאזיקע

בזר. כשרה הדלקה א)
 א אויף פועל׳ן פון עבודה די

 מעינות די פארשפרייטן און צווייטן
 פאר עבודה קיין ניט איז חוצה,
 דער איז דאם סגולה. יחידי בלויז
 ווי אידן, יעדן פון חוב און זכות

ס! יעדן צו זאגט משנה די דר  אי
 פון תלמידים די פון זיין זאלסט דו

 דארף איד איינציקער יעדער אהרן.
 הכר»ן, אהרן פון וועג דעם אין גיין
תורה. צו בריות די זיין מקרב צו
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 די צוגרייטן ״הטבה״, די אבער ב)
בהן. א נאר טאו קען דאם נרות,

 אז וויבאלד מיינען! דאר מ׳קעו
 א אויף פועל׳ן צו איז עיקר דער

 דורך עם ארט וועמען איז צווייטן,
 וועל איך ענין וועלכן מיט און וואם
 מסביר אים וועל איך באווירקן? אים
 מיין לויט תורה אין ענין אן זיין

 צוגעפאסט איז וואם הבנה אייגענער
 אויסקלייבן וועל איר הבנה! זיין צו
 צוגע־ איז וואס מצוות׳ אין דרך א

 וכדומה, אים, צו און מיר צו פאסט
 פועל׳ן איך וועל דעם דורך און

אנדערן. דעם אויף
 אז הוראה, די קומט דעם אויף

 דעם אריינטאן דאם ה. ד. הטבה, די
 זאכן די קנייטל, דעם און בוימל

 דעם אן מען צינדט זיי דורך וואס
 כהן. א דורך נאר זיין קען דאס נר,
 צו־ איז און קען איינער יעדער ניט

 צוגרייטן את אויסקלייבן צו געפאסט
 די אנצינדן צו וואס ט מי זאכן די

 קען כהן א בלויז אידן. פון ליכט
טאן. דאם

 ער אז איז כהן א פון ענין דער
 ונחלר״ חלק אייגענעם קיין ניט האט
 דער ווי און נחלתו״, הוא ״ה׳ נאר

ס! רמב״ם  רוחו נדבה ״אשר שרייבטי
 אפ־ איז וואס דער אז להבדל״, כו׳

ן און וועלט־ואכן פון געשיידט  די
 באהעפט דין צו איז ענין גאנצער

 דווקא דינען, צו אים אויבערשטן צום
 וואם מיט זאכן די צוגרייטן קען ער
 נשמה. דער פון ליכט די באלייכטן צו

 צו גרייט כהן דער ווי נאכדעם און
 דאן קנויט, דעם און בוימל דעם
ח אייף פליכט א ליגט ע  איינציקן י

 די פארשפרייטן צו — אנצוצינדן זיי
דרויסן. אין אויך קוואלן דאזיקע
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