
 

 

 

  

ה  ָּ ח ! -ֲחֻנכ  תַּ ֶּ פ  ַּ אֹור ב   הָּ

  וישבפרשת 
 גתשפ"
  141גיליון 

ִבים  ּוָבִאים   ם ְקרֵּ  ִהנֵּה  הֵּ
י  ַהֲחנָֻכה  ַהְמִאיִרים.    ְימֵּ
 

 ִליםאֹורֹות ָרִמים ִנְשָגִבים ְוַנעֲ                        
אִשית ְגנּוִזים.                         י ְברֵּ ת ְימֵּ שֶׁ  ִמשֵּ

 

ְדִשים ית ַהקֳּ ת ַהנֵּרֹות ִמבֵּ  ְבַהֲעֹלְתָך אֶׁ
י ַהַחְשמֹוָנִאים. ָחָדש ִנְקְבעּו ִבימֵּ  מֵּ

 

י הֹוָדָאה  ְלָיִחיד ּוְלַרִבים                             ְימֵּ
 ֲעשּוַע עֹוָלם ַהָבא ְלעֹוָלִמים.שַ                        

 

ר ַעל ְפנֵּי ְתהֹום ְך ֲאשֶׁ  ִמַמְלכּות ַהְיָוִנים - ַהֹחשֶׁ
ץ ְוַלָדִרים. –ֲעִליָמם ְבאֹור ַהְמנֹוָרה נַ  ִאיר ָלָארֶׁ  ַהמֵּ
 

ר ְבִשיִרים ּוְרָנִנים            ה ַלנֵּרֹות ְנַזמֵּ  ָסמּוְך ְוִנְראֶׁ
 ָהָרצֹון ַנְגִביר ְבְכִמיָהה ְוִכיּסּוִפים. ַהָאַרת             

 

ָהאֹורֹות ַהנֱֶׁעָלִמים  ל"ו נֵּרֹות מֵּ
ילֹות ַהֲחנָֻכה ַהְמִאיִרים. ם ְבלֵּ  ַנְדִליקֵּ

 

ֲעָשָרה ְטָפִחים              ַהְשִכיָנה  ַנְמִשיְך ְלַמָטה  מֵּ
ל לַ        ִהיִקים.ְמִאיִרים ּוַמבְ  -ל ּוְרשּות ָהַרִבים יִ ֹאפֶׁ

 

 ּוִמנֹוַתר ַקְנַקִנים ַנֲעָשה נֵּס ְלשֹוַשִנים
 ִנְזֹכר ְבָכל ַהַמָצִבים, ַהְזַמִנים ְוָהִעִתים.

 

 ָכל ָשָנה ְוָשָנה ִמְתַחְדִשים ַהִנִּסים ַהְקדּוִמים        
ֱחִיינּו' ַגם ַבְזַמן ַהזֶׁה ְכַתָקַנת ַהֲחָכמִ            הֶׁ  ים.'שֶׁ

 

י ַהְנָחִלים ימֵּ  ְל'ַהְדִליק  נֵּ'ר  ֲח'נָֻכה ּוְלַהְמִשיְך מֵּ
ַע ַהְשזּוִרים ִבְסָפָריו ַהְקדֹוִשים. ל ַהַנַחל נֹובֵּ  אֹורֹו שֶׁ

 

ם ַבְזַמן ַהזֶׁה ַנְמִשיְך ִנְפָלאֹות ְוִנִּסים.      ַכָיִמים ָההֵּ
ילֹות ְוַליָ     ְך ַללֵּ  ִמים ַהָחְרִפִיים.ִלְהיֹות מֹוִסיף ְוהֹולֵּ

 

ת ָיִמים  שֶׁ  ַהְמָשַכת ַהִשְמָחה ַגם ִלימֹות ַהֹחל שֵּ
י ַהֲחנָֻכה  ְכתּוִבים ּוְמבּוָאִרים. - ְבסֹוד ְימֵּ

 

ר ְב"יֹום ַהִכפּוִרים" ַמְעִתיִרים          ְסַלח ָנא... ֲאשֶׁ
ל  ַח'ְסְדָך  ְו'כַ  ר  ָנ'ָשאָת ַלֲעֹון ָהָעם ַה'זֶׁה ְכ'ֹגדֶׁ  -ֲאשֶׁ

 פֹוֲעִלים.
 

ַעל ַהַמִקיִפים ר מֵּ  אֹור ְסִפיַרת ַה'ִביָנה' ֲאשֶׁ
י ֲחנָֻכה  ֹזאת  ַמִשיִגים.  ִבְשמֹוַנת  ְימֵּ

 

 ַעזּות ִדְקדֹוָשה ִבְגבּוַרת ַהַחְשמֹוָנִאים              
ת ַהְיצָ                   מֶׁ  ִרים.הֹוָרָאה ְלדֹורֹות ְבִמְלחֶׁ

 

 ִניםוָ תֹוָרה ַמַאוַית ָחְכַמת ַהיְ ִשְכַחת הַ 
ל  ַצִדיִקים.  ִהְתַבְטָלה ְבֹכַח תֹוָרָתם שֶׁ

 

 יֹום יֹום ַבֲאִמיַרת ַהלֵּל להקב"ה ִמְתַחְבִרים         
ץ ּוַבָשַמִים.      ַבַדַעת ִמְתַגלֶׁה ָבָארֶׁ  ְואֹור ָהַאֲהָבה שֶׁ

                    

 ְבח' ַהָיִמים ח' ִמדֹות ַרֲחִמים מי"ג ְמִאיִרים 
ְך ִתקּונֵּי ַהִמדֹות ִנְשָלִמים ְמשֵּ  .ּוְב'ֹזאת ֲחנּוָכה' הֶׁ

             

לּו ְטמּוִנים           ר ְבָיִמים אֵּ ין סֹוף ֲאשֶׁ  אֹורֹות אֵּ
ר ְלטֹוָבה ָבִאי           .םִנְזכֶׁה ְלַהְמִשיָכם ְלָיִמים ֲאשֶׁ
 
 

עכ   ָּ אַּ לֶּ ב  ער שַּ  תִטיגֶּ
  

ה ָּ ֲחֻנכ   אֹור הַּ
הנה נכנסים אנו לאור ימי חנוכה הקדושים אורם 

 וסגולתם חופפים עלינו בהכריזם; חנוכה בפתח....
היה זה בעת ששח האי גברא רבא הרה"ח ר' לוי    

יצחק בנדר זצ"ל בימי החנוכה הקדושים, עת היה 
התבטא  –בשיעוריו לעדרים שומעי לקחו  משקה

 ,ועומדים אנו כעת בימים, בשעותבערגה: נמצאים 
וברגעים של ימי חנוכה הקדושים, אורם  בדקות

 הגדול מאירים כעת, הבה וננצל זאת...
הנה כי כן ימי החנוכה הקדושים מאירים באורם     

 הזוהר, אורם מבהיק במלוא עוצמתו בחשכת הגלות
הארוך והמר בכלליות ובפרטיות כמבואר באריכות 

רביה"ק  בדברי הרב והתלמידמאירים ובספרי אמת 
  מוהר"ן מברסלב זיע"א ותלמידו הגדול רבי נתן.

 

 היאך נזכה לאור החנוכה ?
"רבים אומרים מי יראנו טוב", איך זוכים בעיתים   

הללו לאור החנוכה שיאיר את מחשכי הנפש, ואם 
פעמים  -עברו עלינו בימי חיינו 'ימי שמונה'  כבר

יראנו טוב שבזאת  מי –רבות ולא זכינו לאור זה 
 במחשכים אור נהיר ובהיר?! השנה יאיר

ועוד זאת, איך במרחק אלפי שנים תתעורר הנפש     
 לחוות מחדש הניסים והתגלות נפלאותיו שנעשה

לאבותינו בימים ההם כאילו נעשו בזמן הזה, ומנין 
 ניקח עוז להאיר בנפשנו?!

 

     ימי הוד אלו והשפעת להאמין בסגולת

עלינו לבאר  -ישב הדעת ולתת משיב לנפש בכדי לי  
 ;, כפי אשר מובא זאתזאת בשני פנים

להאמין שאף אם לא  -א. אמונה זכה ותמה אופן    
כאן  הם נמצאים –רגשי ההתעלות  חווים ומרגישים

שפיע מופיע ומ םהכללי והפרטי! אור בעולמנו
בכלליות לעם ישראל, ובפרטיות לכל אחד מתיקוניו 

 .אור הגנוז - והבהיר ומאורו הזך
האורות הנשגבים הטמונים בימי הוד אלו, מאירים   

 מחדש בכל שנה אורות של הוד, של ניצחון וגבורה,
הודאה והלל, אור התורה והמצוות ועוד עניינים 
 רמים ונשגבים, וכמו שאנו מברכים בשם ומלכות:

 "שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה".
'קומה שלימה' כידוע מהאר"י  ימי השנה הינם   

הק', ורבי נתן מרחיב על כך את הדיבור, כל חג 
את קומת השנה בעוד מדריגה ונדבך; וכמו  משלים

שבגשמיות אי אפשר לעלות למדרגה גבוהה 
לעלות בקודמותיה, כך זה  ש"בסולם" מבלי

משולבים הם  -ברוחניות שכל מהלך ימות השנה 
בל כל חג יחסר ומבלי שנק החגים להשפיע מאורם,

 לנו מדרגות מאותו סולם להתעלות ולהתקדם.
וכך מסופר על האי חסידא רבא הרה"ח ר' שמואל    

 –שכבר עם סיומו של כל חג ומועד  –שפירא זצ"ל 
ומר את התפילות מ"ליקוטי תפילות" על החג ל החל

הקרב ובא, כהכנה אליו וקשירת החוליה לשרשרת 
 ה'. מועדים כמקשה אחת של עבודת של
מאמינים אנו שבעצם קיום תקנת חז"ל במצוות    

 .בתום ובפשטות ככל משפטו וחוקתו -נר חנוכה 
עים אנו מאורות המועדים השייכים לימים מושפ

 קדושים אלו, אף אם איננו מרגישים עילוי. כי הרי 

ימי הוד אלו היוו חלק מהבניין של עם ישראל  עצם
 ם והעיתים.להאיר ולנווט את דרכם במכלול הזמני

 (חיי מוהר"ן פ"ט)וכבר ידוע דברי קדשו של רביה"ק    
 ממה שבכל חג עם סיום החג הוא בדרגה גבוהה ביותר 

 ן.שהיה לפני כ
ובוודאי דברים אלו אמורים ללמד ולהאיר בנו   

גם אם לא  קדושת החג שמרומם ומגביה את האדם
 .חשים ומרגישים זאת

 

 אלולהתחבר ככל יכולתנו למהות ימים 
בהתחברותנו ביתר שאת לפנימיות ימי חג  :'באופן ה   

כין נפשנו ברצונות שנ :בכך ,החנוכה הקדושים
האף אומנם שימי החנוכה מאירים לכל  –וכיסופים 

שהם למטה מעשרה  ישראל בכל דרגתם אף לאלו
טפחים, אך זאת הוא בצמצום כדי חיונו. אולם מידה 

יח ולו להרומימי חנוכה א טובה מרובה כאשר אפשר
אור גדול שיאיר לו אור החנוכה בתורה ובמצוות 

להוציא נפשנו  ובעבודת הבורא אור גדול מאד
ממחשכיה, דבר זה הוא לכל אחד כפי שהוא מכין עצמו 

דרבה של תפילות  לימי זוהר וקדושה אלו, הן בהכנה
וכיסופים, לימוד עניני החג ומהותו הפנימית, הכל 

לקבלת אור נשגב זה  כניםמשולב בכיסופים ורצונות 
שיאיר בנשמתו ולבבינו להרגיש ולהתרגש מאור ימים 

 נעליים ומרוממים אלו.
כלל הדברים: להאמין שימים אלו עושים את השינוי    

 אפילו אם לא חשים ומרגישים! וכל זאת בהכנה של
רגשי אש קודש להמשיך אורות החנוכה לצעוד 

 ולהתקדם, מוסיף והולך... 
הימים, ובנוסף נרצה  אמין בסגולת אלוככל שנ    

נשתוקק ונכסוף לקבל השפעתם, יהיה לנו כלים 
לקבל יותר  - להמשיך אור גדול זה הגנוז משמי רום

מקדושתו ומעלתו, וכמו שאנו אומרים בחנוכה: 
קבועים  "וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו..." ימים אלו

הם! חכמינו כבר לשנה הבאה קבעוה להאיר לארץ 
 ים עליה לשעה ולדורות עולמים. ולדר

הבה וננצל אלו הימים להאיר לנו  ;בשער חנוכה   
, ננצל זאת םוהדר וםזיום לכלל ימות השנה באור

להמשיך הארה זו לשעות לימים  במלוא חופנים
 ולחדשים הבאים עלינו לטובה.

 

 

ֵרי    פ  אכ  יאַּ הלַּ ָּ  ן ֲחֻנכ 
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 )ל"ז א'(  "וישב יעקב בארץ כנען"
וזהו . "אין ישיבת חו"ל עולה מן המנין" :)יבמות ס"ד( הםע"פ דברי אפ"ל

. לומר: "ארץ ישראל" – ארץ כנען"יחד עם " וישב"שהכתוב כותב לשון "
 ."ארץ ישראל"איש ישראלי אינו אלא ב  -שעיקר הישיבה של יעקב 

 

 )ל"ז, ג'( "כי בן זקנים הוא לו
עם ) "בן רחל היה" טריא:בגימ, (עם הכולל של התיבות)בן זקנים הוא לו" "

 ועוד, מהטעם;, בן זקנים הוא לו"וזהו: וישראל אהב את יוסף כי ", (הכולל
 "בן רחל היה". -כי הרי 

 

 )ל"ז, ג'(  "כי בן זקנים הוא לו ועשה לו כתנת פסים"
וזהו:  ',וישב' נוהיוצא בפרשת"נר חנוכה"  שרמוז כאן ענין הדלקת אפ"ל

 . "לו""בית שני"ימי  –אחרית הימים רומז על  "בן זקנים הוא לו", בן זקנים
"מתתיהו בן יוחנן  :עולה בגימטריא"כתנת פסים"  .נרות דחנוכה 'ל"ו'אלו ה
 ל"ו נרות דחנוכה. -", שע"י ובזכותו נעשה נס כ'הן ג'דול –כ"ג" 

ע"פ הפסוק:  אור החנוכהל אשר מרמז ע יוסףוכל זה קשור במהותו של     
 'ליקוטי הלכות'כידוע. וכמובאר בובית יוסף ללהבה"  "והיה בית עשו לקש

 יוסף.שהוא בחינת  הצדיק האמתהיה ע"י  נס חנוכהשעיקר 
 

וזהו: ישראל ל"ו צדיקים שבדור שמגינים על הדור. : שזה סובב על או יאמר
ים שבדור בניו החביבים צדיק ל"ו". אלו הלואהב את יוסף "כי בן זקנים הוא 

 כסות ובגד המגינים על הדור." כעין כתונת פסיםשל מקום והם ה"
בכתונת ש" 'המלאך המגיד' בשם "בית יוסף"ואפשר להסמיך דברי ה   

קיבל את  ',תפארת'המידת  יעקב", שהאבות הקדושים" מרומזים כל פסים
. ". חסד וגבורהפס לבן, ופס ארגמן - , כי כתונת פסים הם'גבורה'וה 'חסד'ה

 . על כלליות הצדיקים וזהו רמז:
 

 )ל"ז, ד'( "וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום"
שלא "לא יכלו דברו לשלום" נובעת מכך ש"שנאה ומריבה" לא פעם 

עם אמירת שלום אחת מדברים ומקדימים שלום, לא מאירים פנים לחבר. 
"הוי  )אבות כ"ט( נבאבות דר", וכן הוא אפשר למנוע הרבה מחלוקת ומריבה

 . זהיר בשאילת שלום בין אדם לחבירו ואל תבוא לידי מחלוקת"
 

 י"א(  )ל"ז, "ויספר אל אביו ואל אחיו ויגער בו אביו... ויקנאו בו אחיו"
זו הכתובה לאחר סיפור חלומותיו מה טיבה? הרי  האחים  קנאהלכאורה 

ם עיקר הקנאה וא. ם כן מה יש להם לקנאות בוא ,לחלומותיולא האמינו 
 לידפסוק זה למה לא נכתב  - כמובא במפרשיםהייתה על ה"כתונת פסים" 

 ששם קנאו בו אחיו ושנאו אותו. ,שקיבל מאביו כתונת הפסים
)ב"ר נד. מ( וכן:  "התוכחה מביא לידי אהבה"אולם אפ"ל ע"פ דבריהם    
שכן שלמה מפרש: "ולמוכיחים  -מנין שכל המקבל תוכחה זוכה לברכה "

 )ח' תנינא( 'ליקוטי מוהר"ן'וב )דב"ר ו'(. יונעם ותבוא עליהם ברכת טוב"
שעיקר קנאת האחים  ולכן אפ"לגודל מעלת התוכחה מהצדיקים האמיתים, 

. ולפי"ז לאהבה ולברכהשעי"ז זכה נבע מכך שזכה לתוכחה וגערה מאביו 
 ". ויגער בו אביו" ל"ויקנאו בו אחיומובן הסמיכות של "

 

 )ל"ז, י"א( אחיו" "ויקנאו בו
, מאחיו. הרי כל הפרשה מדברת אחיו -לכאורה מה הדגש על קנאה זו של 

ו כפל לשון זה של "אחיו"? אך מכאן אפשר ראיה למאמרם )ב"ב ק"ה:( המ
את לאביו ", ולכן על אף שסיפר בכל אדם מתקנא חוץ מבניו ותלמידיו"

 ."אביו" לאהמשיכו לקנאות בו ומדגיש הפסוק שרק "אחיו" חלומותיו 
 

  ל"ז ל'() "ויאמר הילד איננו"
, או 'וסף'י" ולא בשמו "ילדיש להבין למה רק כאן קראהו התורה בשם 

 , כפי שכתוב בפסוקים הקודמים.'נער'
, כי הרי ילדלכך דווקא קראהו  שיוסף איננושכאן שהתברר  אולם אפ"ל   

ת יעקב אלה תולדוכדבר הכתוב: " של יעקב הם יוסף "תולדותיו"עיקר 
, )ליקו"מ א'( ולכן כאן שיוסף איננו, ויעקב ויוסף כחדא חשיבי –יוסף" 

 .של יעקב איננו "תולדותיו"ש – "הילד איננו"הזכיר ואמר 
 

של מסכנותו " שבשעת טוב ילד מסכן וחכםע"פ הפסוק " עוד אפ"ל    
, כעת שנעלם ואיננווהרי עיקר סכנתו של יוסף היה  .ילדהוא נקרא  -האדם 

 ."הילדך כתוב בכאן "לכ
 
 

 )יח ב( 
", הרי כבר רץ "מפתח האהללכאורה קשה, למה מדגיש הכתוב שהוא    

. ואפ"ל בהקדם ע"פ המובא )מכילתא ישב בפתח האהלכתוב שהוא 
, תרי"ג מצוות הם כנגד רמ"ח איברי האדם ושס"ה גידיםועוד(: ש

כאן הוא היה חולה, ולא היה לו , והרי דהמצוות נותנים כוח לאדם
שבאהל הוא קיים  -", מפתח האהלכוחותיו, לכך הדגיש שהוא רץ "

  מצוות, ובזכותו נמשך לו כוח לרוץ.
 

 )י"ח ה'( 
 הדיבורהוא לפי  השפע' )ל"ד( שעיקר ליקוטי מוהר"ןע"פ המובא ב'   

, נו שורש מידת החסדהכנסת אורחים של אברהם אביולכן במצוות 
תלויה העשייה כי עיקר זכות  כאשר דברת תעשה כן"אמרו לו המלאכים 

 . בדיבור

 )י"ח, ה( 
לישוב חדש הכוונה מצער ש במסכת שבת )י:(, וגם רש"י מביאו   

 שו,להחיות את נפ –, ולכן רצה אברהם לנוס לשם שעונותיה מועוטין
 כדברי הפסוק. 

' שאם האדם נמצא אפשר להביא מכאן אסמכתא לדברי ה'רמב"ם   
 בסביבה רעה ומשפיע עליו יש לו לעזוב מקום זה. 

ִאיִריםיסִ  ִרים מ  ו   פ 

 
 רי פרשה במשנת רביה"ק מוהר"ן מברסלב ותלמידיו זי"עסיפו

 

ה  ָּ ש  ר  ַּ ִניֵני פ   פ  

צֹאן"  (ל"ו בבראשית ) "ָהָיה ֹרֶעה ֶאת ֶאָחיו בַּ
 

 ! ארץערנהַ טֶׁ מסירותו והשפעתו של הגה"ח רבי אברהם ש
הנודע כבר בגאונותו  ח, בהגיע עת דודים נערכה שמחת החתונה של החתן"תרל בקיץה זה הי

 ,ע רם ונישאזמג נהארץהגדולה וצדקותו המופלגת הלוא הוא הגאון החסיד רבי אברהם שטער
צעיר עב"ג בתו של  -הרה"ק הרב מטשעהרין רבי נתן מברסלב מצד אמו, ונכד ל נינו של הרה"ק

 רבי יוסף יונה. -בניו של מוהרנ"ת 
כמה ימים למען  התקרב מועד חופתו חסרו לו עודזמן החתונה, אך ב, נקבע בהגיעו לשנת הט"ז   
 פ בקשתו את זמן החתונה לשבועיים.דחו ע"ו - - -כל לסיים בשנית את כל הש"ס יו

ומחוצה   רבה הייתה שמחת הנישואין, בה נטלו חלק אישים חשובים, רמי מעלה מהעיר ברסלב   
חתן מוהר"ר נחמן לטו סב היפו לה משנה הדר. ביניהם בסווה בנוכחותםזו  לה, שפיארו שמחה

רבה של העיר טשעהרין, אחיו מוהר"ר חיים רבה של ברסלב. ועמם רבנים ודיינים, חסידים 
    מוהרנ"ת.  צאצאיו שלשבאו לקחת חבל בשמחת  –ואנשי מעשה מאנשי שלומנו חסידי ברסלב 

ותשתפך  במשך שעות רבות.כולם ששו אתם משוש בשמחה וברננה, ורקדו ריקודים נלהבים     
 חדוות הקודש עלי חוצות זמן רב.

 ברכות. ארץ בכבוד ובהתרוממות משך כל ימי השבעהרנעהשמחה בבית משפחת שט נמשכהכה   

שכן לצד מצוות שמחת חתן וכלה מרם הייחוס,  ,כאמור כפולה ומכופלת הייתה השמחה     
ס כולו. עוז "ת כל השביום זה סיים החתן דנן אשלגמרה של תורה שמחת התורה  - בנוסף לכך 
בקרב הנאספים, גדולים ותלמידי חכמים שחשו עצמם  היא אשר גם נתנה אותותיה  –וחדווה זו 

ם בענוות מם קרובים לשמחה מעין זו. ובצדק, שכן היה החתן רבי אברהם משתעשע עבינישוש
 חן במשאם ומתנם של תלמידי חכמים המנעימים זה לזה בהלכה בפלפול ובאגדה.

לי תפר מולדתו, מקום מגורי אביו רבי נברכות חזר רבי אברהם לעי ום ימי שמחת השבעעם ת   
ברסלב. בה קבע מושבו תוך שהוא מתפנה מכל טרדות העולם. כאן הוסיף להקדיש  –הירץ זצ"ל 

יתה באמנה אתו מימים ימימה. יעתותיו במשנה מרץ, ולהתמסר כליל לתורה ועבודה, כאשר ה
 לתורה ויראת שמים. כשכל רגעיו קדושים הם

באותם ימים שלאחר נישואיו, הגיע רבי אברהם לפרשת דרכים. עליו היה להחליט עתה על     
אחד הוצעו לו הצעות רבניות נכבדות, לדון ולהרות בתוככי  הליכות חייו ודרכו בעולמו. מצד

ראל קהילות ישראל, כפי שנהגו זקנו ואבי זקנו ולמעלה בקודש, שכולם הורו הוראה ביש
 גם את רבי אברהם, שהיה מוכשר לדבר בעטרה זו חפצו בני המשפחה לענוד בקהילות גדולות.

 וציפו להסכמתו. -זה עד מאוד 

שמאידך, מקובל היה לו מבית רבו הנהגת מוהרנ"ת, שאם כי כוחו רב היה לו לקבל משרה  אלא   
כל הצעה שהוא ממין סא לשבת עליו, בכל זאת התרחק מירבנית, ואף כי חותנו הועיד לו כ

 כולו למען ענינו של רבינו בעולם. המשרה, והתמסר

זקנו אליו,  דרך יהלך. והנה הגיע דבר איפה על פרשת דרכים, ולא ידע באיזה רבי אברהם ניצב   
והורה לו את הדרך אשר ילך ואת המעשה אשר יעשה. זקנו הרב מטשעהרין מגדולי מעתיקי 

בהכירו את תכונותיו וכישוריו המבורכים חזה בו עתיד  –השמועה וממשפיעי חסידי ברסלב 
 בשטח הנהגת אנ"ש חסידי ברסלב, להם יוכל להאיר נתיבות ולהועיל הרבה בימים יבואו. מזהיר

אברהם עמו על תכליתו בין השאר אמר לו: ", ושוחח קרא הרב מטשעהרין לנכדו רבי אברהם    
ע ל  אר א  ן פ  י'ן אּובאר'ן ר  ער פ  אדינ  ב   יסט א  ב   ענטש. דּומ   נס א  י'בעם ר  ד   יסטב   ז דּוא   ויסןו   טאלסז  

שהנך איש חילו של רבינו,  אברהם, דע לך" – ! יי אין תפילה"ן ס  ורה אּותין יי א  ייט, ס  ערע ל  נז  אּו
 ך משמש לרבינו ולכלל אנ"ש הן בתורה הן בתפילה" !אתה הינ

צעות של רבנות לא שעה. מאידך ולה ,לשית עצה בנפשורבי אברהם שמע את הדברים וכבר ידע     
בלבו לכל ימי חייו. ואכן  שביתה קלט היטב את מימרות זו האחרונה של זקנו הגדול, שקנתה

לא הצטמצם בד' אמות של הלכה בלבד, אלא קיים גם חובתו זו באמונה לשרת את אנ"ש  מני אז
וסגולת  וכישרונותי לעצמו בלבד, מיטב בפינת ביתו ולא החזיק טובה חסידי ברסלב. לא הסתגר

בהיותו עול ימים האיר את הלבבות וחיזק את  נפשו הוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. וכבר
ל נובע מקור חאת מימיו המפכים של הנ ושאב מעינוהנפשות. ביתו פתוח לרווחה לכל דורש, ומ

 .זו כשכל מתמסר למשימת קודשחכמה. 

 את שומעי לקחו  והלהיב ,שימש כמשפיע וכבעל תפילה כל ימיו -ם שנה ועד לפני  כיותר משישי   
לשגשוגה  -הודות לכך זכו גם הדורות הבאים עד דורנו אנו   ותלמידיו זי"ע. בתורתו של רבינו הק'

  )ע"פ מבועי הנחל(   . בכמות ובאיכות ופריחתה של חסידות ברסלב

 
 

 

ִחים ּוְמֻרָגִשים, ִהנֵּה ַמִגיַע ַהָימִ   ְיָלִדים ְיָקִרים !  ָאנּו ָכל ָכְך ָאנּו ְמאֹוד ְשמֵּ ִחים, ַהָיִמים שֶׁ ים ַהְשמֵּ
ל ְוִשיִרים, ִלְהיֹות ְבַיַחד, ְועֹוד, ְועֹוד. –אֹוֲהִבים  י ֲחנָֻכה. ַהנֵּרֹות, ַהְזִמירֹות, ַהֻּסְפָגִניֹות, ַהלֵּ  ְימֵּ

ְפָשר ָלחּוש ָבֲאוִ     ל ֲחנָֻכה ואֶׁ ת ַהְמִתיקּות ְוָהאֹור שֶׁ ַחג ְמיָֻחד  ֻכָלנּו –יר אֶׁ ִחים מֵּ ְקַטִנים ּוְגדֹוִלים ְשמֵּ
ְחָמד.  ְוָגדֹול זֶׁה. זֶׁה ַחג ָכזֶׁה ָנִעים ְונֶׁ

ם בַ     ינּו ַבָיִמים ַההֵּ ָעָשה ִנִּסים ַלֲאבֹותֵּ ת ַהְבָרָכה "שֶׁ ָאנּו ְמָבְרִכים אֶׁ ם ָהֲאִר"י ַהָקדֹוש, שֶׁ ְזַמן ָכתּוב ְבשֵּ
ָכל ַהִנִּסי –ַהזֶׁה"  ָהיּו ָאז שֶׁ ם"  –ם ַהְגדֹוִלים שֶׁ ִאיר ְבַחג ַהֲחנָֻכה  –"ַבָיִמים ַההֵּ הֵּ ָכל ָהאֹור ַהָגדֹול שֶׁ

ן  –ָהִראשֹון  מֶׁ ת ַהִנִּסים ַהְגדֹוִלים, ַבִמְלָחָמה, ּוְבַפְך ַהשֶׁ ת ַהיֹוִנים, ְוָראּו אֶׁ ִנְצחּו אֶׁ ִאיר  –ְלַאַחר שֶׁ מֵּ
לּו  ת ַבֲחנָֻכה  -שּוב ְבָיִמים אֵּ ָכעֵּ ת ַהְבָרָכה "ַבְזַמן ַהזֶׁה", שֶׁ ָאנּו ְמַסְיִמים אֶׁ ַמִגיַע ַחג ַהֲחנָֻכה, ְוזֶׁה שֶׁ ְכשֶׁ

ם. –זֶׁה ְכמֹו ָאז  –זֹו   ַבָיִמים ַההֵּ
ָחָדש     ל ֲחנָֻכה ְבָכל ָשָנה מֵּ נֶׁת ַהִהְתַרְגשּות ְוַהִשְמָחה שֶׁ ן מּובֶׁ ִאיר שּוב ָהאֹור ַהָגדֹול ִכי ַבחֲ  –ְוָלכֵּ נָֻכה מֵּ

ִני". ג' ֲאָלִפים תרכ"ב י ַהַחְשמֹוָנִאים. ִמְתַחְבִרים ָאנּו ְלַחג ַהֲחנָֻכה ָהִראשֹון. ִבְזַמן "ַבִית שֵּ  .ְכמֹו ִבימֵּ
ן ַהָטהֹור'      מֶׁ ר ְל'ַפְך ַהשֶׁ י ַהֲחנָֻכה ָאנּו ְיכֹוִלים ְלִהְתַחבֵּ ת אֹוָרה ְל'תוֹ  –ִבימֵּ ָרה ַהְקדֹוָשה', ָלחּוש אֶׁ

ְך ָבעֹוָלם. ִביאּו ֹחשֶׁ הֵּ ַהיֹוִנים שֶׁ ְך מֵּ פֶׁ  ְנִעימּוָתּה ּוְמִתיקּוָתּה. ָאנּו ִמְתַחְבִרים ְל'אֹור ַהִמְצֹות' ַההֶׁ
ל ְרשּות ָהרַ     ַתח שֶׁ ֲעָשָרה ְטָפִחים, ָסמּוְך ְלפֶׁ ה נֵּרֹות ַהֲחנָֻכה ַמְדִליִקים ְלַמָטה מֵּ ָכל זֶׁה ַמְראֶׁ ִבים, שֶׁ

י ַהֲחנָֻכה ַבֲהָלכֹות ּוְבִמְנָהִגים, ְוַנְמִשיְך ָהאֹור ְלכָ  ת ְימֵּ ל אֶׁ ִאיר ְלֻכָלם, ְנַנצֵּ ָהאֹור ַהָגדֹול מֵּ  ל ַהָשָנה.ָלנּו שֶׁ
 

ם... –ֲחנָֻכה     ַכָיִמים ַההֵּ
ת והדליקו נרו 

 בחצרות קדשיך
 

נאיר את ימי חנוכה 
 הקדושים

 לקרובים ולרחוקים
 לבנים ולצאצאים
 .לקטנים ולגדולים

 


