
 

 

Rabbi Chaim Brovender 

rcb@atid.org 
 

 חנוכה�חנוכ�חנו�חנ�נחמ�  על  ח�נחמ�נח�רבי נ
 

  מהדורא בתרא סימן ז -ן "ספר ליקוטי מוהר
 

! ִ�י ִעְנָי  ֲחנ�ָ�ה ַ�ע ִ�י ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְ�ִפי ַמה ֶ���ֶכה ִלְפעֹל ַ�ָ�ָ�ת� ְ�י�.  ְוֶזה ְ�ִחיַנת ֲחנ�ָ�ה]יא[
ִ�י מֶ�ה ַרֵ�נ# ִ�ֵ�� .  ֲחנ�ָ�הֲעֶ)הִ�י ַעל ְיֵדי ְסַלח ָנא ַנ, ֵ�  ֵי� ל� ֲחנ�ָ�ה, ְ�ַהְינ# ַ�ָ�ַ�ת ְסַלח ָנא, ַהִ�$#ִרי!

ְרַ�  ֵ�ית ִלְוַעל ְיֵדי ֵחְטא ַהְ.ַרְ-, ַעל ֵחְטא ַהְ.ַרְ-ִלי!" ְסַלח ָנא ַלֲע�  ָהָע! ַהֶ�ה): "ד"ְ�ִמְדַ�ר י(  י! ָ-ְרמ# ח�
3ֶ7! ְ�ִכיֶת! ': ֶ�ַה5ֵ! ִיְתָ�ַר4ְ 1ַמר ָלֶה!, ) כטֲעִנית3ַ( ִזְכר�ָנ! ִלְבָרָכה  ְ�מ� 1�ְֶמר# ַר��ֵתינ#,ַהִ.ְקָ��

ֶ��� ֶנֱחַרב ַהֵ�ית  , ל 3ְִ�ָעה 1�ְב ָהָיהִ�י א�ת� ַהַ:ְיָלה ֵלי. 'ֲאִני ֶאְקַ�ע ָלֶכ! ְ�ִכ9ָה ְלד�ר�ת, ְ�ִכ9ָה ֶ�ל ִח8ָ! 5 

 ְיֵדי ֶזה ִ�י ַעל, י! ָ�ל ָהֲעו�נ�תִ�י ְ�ֶזה ַהֵחְטא ְוַהְ$ָג! 3ְל#ִי,  ֶזה ְסַלח ָנאל#מֶֹ>ֹה ַרֵ�נ# ִ�ֵ�� ַע, ַהִ.ְקָ��
 :ַהְ$ָג! ֶנֱחַרב ַהֵ�ית ַהִ.ְקָ��

#ֵפֵר� , "ֶצֶדק ָיִלי  ָ�<): "ְיַ�ְעָיה א(ְ�מ� ֶ�ָ�ת#ב , ָהִיינ# ְנִק9ִי! ֵמֲעו�נ�ת, ָ�� ָהָיה ַק9ָ! ַהִ.ְקית ֶ�ֵ�#ִבְזַמ 
 ָהַעְרַ�ִי! ָהָיה ְמַכֵ$ר ַעל ֲעֵבר�ת ֵ�י ְוָתִמיד ֶ�ל , י ִ�י 3ִָמיד ֶ�ל ַ�ַחר ָהָיה ְמַכֵ$ר ַעל ֲעֵבר�ת ֶ�ל ַלְיָלה"ַרִ�
ְלִפי -ֶֹדל ר#ָחִנ#9ָת! ְוַד�#ָת! ֵאי  ְיכ�ִלי  ִלָ>ֹֹא ֲעֵליֶה! ַהַ.ָ>ֹא ֶ�ל ָעו�  ; ִ�י ִיְ)ָרֵאל ַע! ָקד��. ל י�!ֶ� 10 

ַרב ֵ�ית #ֵמֵעת ֲאֶ�ר ָח. 9ְ�ֶַכֵ$ר ָעֵלינ# ְ�ָכל י�!, �ַעל ֵ�  1נ# ְצִריִכי  ֶאת ַהֵ�ית ַהִ.ְקָ�, ֲאִפ:# י�! ֶאָחד
ָעָליו , #מֶ�ה ַרֵ�נ#. ִ�י ֵאי  ִמי 9ְ�ֶַכֵ$ר ַ�ֲעֵדנ#, ֵאי  1נ# ְיכ�ִלי! ְלַנ��ת ַעְצֵמנ# ִמ  ָהֲעו�נ�ת, ִמְקָ�ֵ�נ#
ִ�י ָיַדע ', ַהֶ�ה ְוכ#ְסַלח ָנא ַלֲע�  ָהָע! : #ִבֵ��,  ַנְפ�� ַעל ִיְ�ָרֵאלרַעל ֵ�  ָמַס, 9ָ�ֶַדע ָ�ל זֹאת, ַה5ָל�!

ְרַ�  ַהַ�ִית ִמֶ�ה ַנֲעֶ)ה , #ְכֶ�ָ�ָכה ִלְפעֹל ַ�ָ�ָ�ת�. ל"ֶ�ה#א ��ֵלל ָ�ל ַהֲחָטִאי! 8ַ�ַ, ֶ�ְ�ֶזה ַהֵחְטא 3ָל#י ח�
ְרַ�  ַהַ�ִית, ְ�ִחיַנת ֲחנ�ָ�ה, ְ�ִחיַנת ֲחנ�ַ�ת ַהַ�ִית  15 :ֶהֶפ4ְ ח�

ְרַ�  ,  ְ�ִפי ַמה ��5ֶֶכה ִלְפעֹל ַ�ָ�ַ�ת ְסַלח ָנא ְ�י�! ַהִ�$#ִרי! ָ�ל ֶאָחדְוֵכ  ֶ�ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְת3ֵַ�  ְ$ַג! ח�
 ְוַעל , ל"ֵדי ְסַלח ָנא 8ַ�ַ ַנֲעֶ)ה ַעל ְיֲחנ�ָ�הִנְמָצא ֶ�. ְ�ִחיַנת ֲחנ�ָ�ה, ְ�מ� ֵכ  ַנֲעֶ)ה ְ�ִחיַנת ֲחנ�ַ�ת ַהַ�ִית, ַהַ�ִית

ִ�י ְסַלח ָנא ַלֲע�  ָהָע! ַהֶ�ה ְ�גֶֹדל , ֵצר#A ֲחנ#ָ�ה ַ�ָ$ס#ק ְסַלח ָנא, ָעָליו ַה5ָל�!, ֵ�  ָרַמז מֶ�ה ַרֵ�נ#
 :ל"8ַ�ַ' ִ�י ֲחנ�ָ�ה ַנֲעֶ)ה ַעל ְיֵדי ְסַלח ָנא ְוכ#, הה#א ָראֵ�י ֵתב�ת ֲחנ#ָ�' ַחְסֶ�4ָ ְוַכֲאֶ�ר ָנָ)אָתה ְוכ#

ִמיד ִ�י ִ�י ֵ�ית ַהִ.ְקָ�� ָ�ל#ל ִמְ�ִחינ�ת ֵ�  ְוַתְל, ל ��ָ:! ְ�ל#ִלי! ְ�ֵבית ַהִ.ְקָ��" ָ�ל ַהְ�ִחינ�ת ַה8ְַוֵכ  20 

ֶזה '  י�ְצ1ה ְלִיְ)ָרֵאלֶ�ִ.ֶ.#8 ה�ָר1ה, 9ָהָלָ.ה ִנְקָרא ְ�מ� ַהר ַה.�ִר'): ֲעִנית טז3ַ(ל "ז 1ְמר# ַר��ֵתינ#
"): ַעְרֵ)נ# ַרֲעָנָנה" :ִמְדָר� ִ�יר ַה5ִיִרי! ַעל ָ$ס#ק(ַ-! 1ְמר# ַר��ֵתינ# ִזְכר�ָנ! ִלְבָרָכה . ְ�ִחיַנת 3ְַלִמיד

 :ת ֵ� ֶזה ְ�ִחיַנ' ָלָ.ה ִנְקָרא ְ�מ� ֲחַדר ַהִ.�Bת ֶ�ַעל ָיד� ָ$ִרי! ְוָרִבי! ִיְ)ָרֵאל'
8ִ�ְֶמ4ְ�ָ ַעל ְיֵדי ְ�ָלִל#9ת ֵ�  , ֶזה ְ�ִחיַנת ַ$ְרָנָסה) ד"ְ�מ#ֵאל ב כ( ֵ�  ֵ�ית ַהִ.ְקָ�� ִ�ְמק�! ַה-ֶֹר  ְוַעל

8ִ�ְֶמ4ְ�ָ ,  ָהֲאִכיָלה ְוַהַ$ְרָנָסהִחיַנתֶזה ְ�, ְוֶזה ְ�ִחיַנת ֶלֶח! ַהָ$ִני! ֶ�ָהָיה ְ�ֵבית ַהִ.ְקָ��. ל"ְוַתְלִמיד 8ַ�ַ 25 

ִ�י א�ר , ל"ֶ�ֵה! ְ�ִחיַנת א�ר ַהָ$ִני! 8ַ�ַ, ֶ��� ִנְתַ-ֶ:ה א�ר�ת ַהַ.ִ�יִפי!, ַעל ְיֵדי ְ�ָלִל#9ת ֵ�  ְוַתְלִמיד
3ְִהִ:י! (ְוֶזה ְ�ִחיַנת . ַ�.#ָבא,  ֶהA�ֵ!ְ$ָעִמיע ה#א 3ֵ�ְי "ְוש, 9ָ�ַד#ַע, ע ְנה�ִרי "ַהָ$ִני! ֶזה ְ�ִחיַנת ש

ַהְינ# ֶ�ְ�ת�4ְ ָהֲאִכיָלה ִמְתַ-ֶ:ה ֶה1ַרת , "ְוֶלֶח! ְלַבב ֱאנ�� ִיְסָעד, ְלַהְצִהיל ָ$ִני! ִמ5ֶָמ ): "ד"ק
ְוַעל ֵ�  ִמְצַות ֲחנ�ָ�ה . ' ְוֶלֶח! ְוכ# ִמ5ֶָמְלַהְצִהיל ָ$ִני! : ְ�ִחיַנת, ַהַ.ִ�יִפי! ֶ�ה#א ְ�ִחיַנת א�ר ַהָ$ִני!

ֶ�ה ְ�ִחינ�ת ֶ�, ְוִנְתַ-ֶ:ה א�ר ַהָ$ִני!, ֶ�ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְמ4ְ�ָ ַ$ְרָנָסה, ִ�י ֲחנ�ָ�ה ה#א ְ�ִחיַנת ֲחנ�ַ�ת ַהַ�ִית. ְ�ֶ�ֶמ  30 

ָ$ָניו ' ָיֵאר ה): "ְ�ִמְדַ�ר ו(ְוֶזה ְ�ִחינ�ת . ל" 8ַ�ַ'ְוכ#" !ִני! ִמ5ֶָמ  ְוֶלֶחְלַהְצִהיל ָ$" : ְ�ִחינ�תֶלֶח! ַהָ$ִני!
Dָ8ֶ Dָ8ֶ'". ֵאֶלי4ָ ִויח� ' ְוכ#" ָניוָ$' ָיֵאר ה: "ְ�ִחיַנת, ֶ�ַעל ָיד� ִנְתַ-ֶ:ה א�ר ַהָ$ִני!, ֶזה ְ�ִחינ�ת ֲחנ�ָ�ה' ִויח�

 :ל"8ַ�ַ
ָ�ה ַעל ְיֵדי ֶ�ָ.ַסר ַנְפ�� ִ�ְ�ִביל ִיְ)ָרֵאל ְוָנַת  ִל�� ֲעֵליֶה! ְלִהְס3ֵַ�ל ְ�ָצָרָת! ִ�י  ַרֵ�נ# ָזָכה ְלס�ד ֲחנ�#מֶ�ה

ְוַעל  , ל"8ַ�ַ, ַחס ְוָ�ל�!,  ֶ�ל ֲעו�נ�תאְוִעָ�ר ָצַרת ִיְ)ָרֵאל ה#א ַהַ.ָ>. ל"ה#א ָהָיה ַרֲחָמ  #ַמְנִהיג ֲאִמ3ִי 8ַ�ַ 35 

ֶ�ְ�ֶזה 3ָל#י #�3ִ  , ְ�ִחיַנת ֲחנ�ַ�ת ַהַ�ִית, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעֶ)ה ְ�ִחיַנת ֲחנ�ָ�ה, ל"ֵ�� ֲעֵליֶה! ְסַלח ָנא 8ַ�ֵַ�  ִ�
 :ל"8ַ�ַ, ל"ָ�ל ַהְ�ִחינ�ת ַה8ַ

ִ�י ) ְ�מ�ת ג" (ַו9ְַרא ְיָי ִ�י ָסר ִלְרא�ת: "ִ�ְסֵליו ה#א א�ִת�9ת. ה ְ�ִכְסֵלו"ַהְינ# כ, ה" כE ֲחנ#ָ�ה ָחנ# ְוֶזה#
) א"ְמָלִכי! א כ('  ְל��  ָסר ְוָזֵע�Aתִ�י ָסר ִלְרא': ְוֶזה#. מֶ�ה ַרֵ�נ# ָנַת  ִל�� ְלִהְס3ֵַ�ל ְ�ָצָרָת  ֶ�ל ִיְ)ָרֵאל

ְוַה5ֵ! ִיְתָ�ַר4ְ ְ�ֶ�ָר1ה ֶ�ה#א נ�ֵת  ִל�� ַעל ֶזה . ל"8ַ�ַ, ַחס ְוָ�ל�!, ְוִעָ�ר ָצָרָת  ה#א ַהַ.>א ֶ�ל ֲעו�נ�ת 40 

8ָהִניִהְנ'" ַו9ֹאֶמר ִה8ִֵני, מֶ�ה מֶ�ה: "ְקָרא� ֵאָליו ַו9ֹאֶמר  ל"זְ�מ� ֶ�ָ�ְר�# ַר��ֵתינ# . 'ִהְנִני ְלַמְלכ#ת,  ִלְכה�
8ָהִהְנִני ִל'). ָ$ָרָ�ה ב,  ְ�מ�תַרָ�הִמְדָר� ( ִ�י מֶ�ה ִ�ֵ.� ְ�ִ�ְבַעת ְיֵמי , ֶזה ְ�ִחיַנת ֲחנ�ַ�ת ַהַ�ִית' ְכה�

ַ-! �ֵֹה  ה#א ְ�ִחיַנת ). ב"ְזָבִחי! ק" (מֶ�ה ְו7ֲהרֹ  ְ�כֲֹהָניו): "ט"3ְִהִ:י! צ (ת#בְ�מ� ֶ�ָ�, ַהִ.:#ִאי!
ְל��  ה�ָר1ה ֶזה ' ְלה�ר�ת'" ְלה�רֹת ֶאת ְ�ֵני ִיְ)ָרֵאל): "ַו9ְִקָרא י(ְ�ָלִל#9ת ֵ�  ְוַתְלִמיד ִ�י ְ�כֵֹה  ֶנֱאַמר 

ֶ�ַעל ָיד� , ל"ֶזה ְ�ִחיַנת ַמְלכ#ת ַה8ַ' ִהְנִני ְלַמְלכ#ת'. ְ�ִחיַנת ֵ� ,  ְלה�רֹת ְל��  ֵהָרי� !ַ-. ְ�ִחיַנת 3ְַלִמיד 45 

#ַמְלִ�י ֶצֶדק ֶמֶל4ְ ָ�ֵל! " ):ד"ְ�ֵראִ�ית י(ְוֶזה ְ�ִחיַנת . ל"ֶ:ה א�ר ַהָ$ִני! 8ַ�ֶַ��� ִנְתַ-, ִנְמ4ְ�ָ ַהַ$ְרָנָסה
' ה�ִציא ֶלֶח! ָוָיִי '. ֶזה ְ�ִחיַנת ַמְלכ#ת' ַמְלִ�י ֶצֶדק ֶמֶל4ְ ָ�ֵל!'". ְוה#א כֵֹה  ְלֵאל ֶעְלי� , ה�ִציא ֶלֶח! ָוָיִי 

8ָה 8ַ�ַ' ְוה#א כֵֹה '. ל"8ִ�ְֶמ4ְ�ָ ַעל ְיֵדי ַהַ.ְלכ#ת ַה8ַ, הַהְינ# ְ�ִחיַנת ַ$ְרָנָס ֶ�ה#א ְ�ִחיַנת , ל"ֶזה ְ�ִחיַנת ְ�ה�
 :ל"8ַ�ַ, ֶ�ִ.5ָ! ִנְמ4ְ�ָ ַהַ$ְרָנָסה ַעל ְיֵדי ַהַ.ְלכ#ת, ְ�ָלִל#9ת ֵ�  ְוַתְלִמיד
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