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"ויהי מקץ שנתיים ימים" (א ,מא)
באברהם אבינו כתוב "ואברהם זקן בא בימים וה' ברך את אברהם
בכל" – דהיינו שאברם הגיע לגיל זקנה עם ימים מלאים בתורה
ועבודת ה' ולא ביטל יום אחד בלא תורה ועבודת ה' ,אך אוי לו לאדם
שמגיע בסוף חייו ורואה שבסך הכל מכל שנותיו הגיע בקושי עם כמה
ימים ,וזהו "ויהי" – לשון צער – "מקץ שנתיים" שאוי לו לאדם שלאחר
שנתיים "ימים" – מגיע בסך הכל עם כמה ימים.

ימי חנוכה:
"חנוכה" – נוט' חנו כ"ה ,דהיינו שביום זה היה חניה ומנוחה לחשמונאים
ממלחמתם עם היונים לאחר שניצחום ,ואפשר לומר שמלחמת
החשמונאים עם היונים וניצחונם מרמז על מלחמת יצר ,וביום כ"ה
בכסלו יש לו לאדם מנוחה מהיצה"ר ואפשר להתחיל בימים אלו
התחלה חדשה.

"הנרות הללו קודש הם"
נרות רומז לתורה ,עדה"כ "כי נר מצוה ותורה אור" ,ומי שעמל בתורה
כמו שצריך " -הנרות הללו" ,אזי זוכה ל"-קודש" שיתנהג במשך חייו
בקדושה וטהרה .ועל קדושה נאמר "כי קדוש אני" – שזוכה להתדבק
בהשי"ת ,אך בתנאי ש"-הם" – אותיות מ"ה רומז לענוה ,שע"י קדושה
וענוה מתדבק בהשי"ת ,מפני שעל הגאה אומר השי"ת" :אין אני והוא
יכולין לדור במדור אחד".

עומדים אנו לקראת סוף חג
הנרות ,ימים בהם מציינים את
ניצחון האור על החושך ,ניצחון
התורה – "חכמה פנימית" נגד
היוונים – "חכמה חיצונית".
ולכן ימים קדושים אלו בהם
אפשר לקנות מתיקות התורה,
להרגיש חיות בעבודת ה' ולמלא
את היום בדברי תורה" ,ובהם
נהגה יומם ולילה".
והנה דבר זה מתחלק בג'
חלקים :הכלי מרמז על האדם,
שיכין את עצמו ויעשה עצמו
כלי .שמן רומז לתורה כידוע
בספרים" .פתילה" – אותיות
"תפילה" – שכדי שיהיה הגמרא
מתוק ושנוכל לעמוד בלא
הפרעה ושתרצה תורה להיכנס
במעינו ,על זה צריך להוסיף
תפילות בלי סוף.
וכידוע המעשה מכ"ק ה"ישועות
משה" זצוק"ל ,שישב לילה אחד
בעזרת נשים ולא הבין את דבר
התוס' ,הניח ידיו על ראשו ובכה
ללא הפוגה ,עד שעזרו השי"ת
ונפתחו מוחו וליבו והבין.
מעשה זה מלמדנו שכתב תורה
מונח בקרן זוית וכל מי שרוצה
יכול להתעטר בו ,ולזה אפשר
לזכות ע"י ריבוי התפילות ,ובפרט
בימי חנוכה אלו שמסוגלים לזה.
יעזור השי"ת שבכח התורה
וקיום מצוותיה יעזרנו השי"ת
ויחיש לגאלינו ויביא לנו משיח
צדקנו ,ויקוים במהרה הפסוק "כי
מציון תצא תורה ודבר ה'
מירושלים" ,אכי"ר.
העורך

"הנרות הללו קודש הם"
בשעת יציאת מצרים קיטרגו המלאכים ואמרו הללו עובדי ע"ז והללו עובדי ע"ז ,ולכן אמר להם השי"ת
שמוציאם על מה שעתיד להיות בהר סיני ,שאז יקבלו תורה ויקיימוה .וזה מה שרמוז כאן" -הנרות" –
נרות חנוכה אלו הם הוכחה וטענה נכונה על טענת המלאכים ש"-הללו" והללו עובדי עכו"ם ,והראיה
שהיונים ניסו להורידנו מקדושתינו והגיעו החשמונאים ומסרו את הנפש על קדושת יהדותם ,נמצא אם
כן שאכן כלל ישראל "קודש הם".

"מזמור שיר חנוכת הבית"
הקב"ה "עוז וחדוה במקומו" – והרוצה לידבק בהשי"ת ושתשרה עליו השכינה הקדושה ,חייב להיות
בשמחה תמידית .ואפי' שלפעמים נופלים בלא לרצות ,אך עיקר רצון היצה"ר הוא לא בעבירה עצמה,
אלא בעצבות שלא המ"כ ,והחכם עיניו בראשו ומשנן לעצמו ללא הרף" :לא משנה מה יעבור עלי ,אני
אהיה תמיד בשמחה" ,עי"ז זוכה שתשרה עליו שכינה כל הזמן ואיש כזה וודאי ינצח היצה"ר בסוף.
וזה מה שרמוז בפסוק "מזמור" – הרוצה "לזמר" – מלשון לעקור ,שהרוצה לנצח היצה"ר הכלל הוא
"שיר" – להיות תמיד בשמחה ,ואזי זוכה ל"חנוכת הבית" – שבונה לעצמו את בית המקדש הפרטי ,ואז
"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" – "בתוכו" לא נאמר ,אלא "בתוכם" – בתוך כל אחד ואחד.

"כי שם ציווה ה' את הברכה חיים עד העולם"
חנוכה הוא זמן חינוך לגאולה השלימה כידוע מספרים הקדושים .וזה מה שרמוז בפסוק "כי שם ציווה
ה' את הברכה" – רומז לחנוכה ,שאז הוא זמן "הברכה" – מלשון נטיעה ,ועדה"כ "מבריכון את האילון" –
שאז נוטעים ומכינים את עצמנו ב"חיים עד עולם" – חיים עד העולם ,רומז לגאולה ,שאז יחיו חיי נצח.

"מעוז צור ישועתי"
לפעמים כשרוצה היצה"ר להפיל את האדם ,מכניס לו בלב ענוה פסולה ואומר לו מי אתה בכלל שתלך
לעשות מצוה כזאת וכו' וכו' ,ואז צריך האדם להתלבש בגאוה דקדושה ,הן אני חלק אלוק ממעל ,חלק
מהאין סוף ,והקב"ה יש לו נחת רוח ממני יותר ממלאך ,ועי"כ יוכל להתפלל כראוי ולפעול ישועות ,וזהו
"מעוז צור" – ע"י שנתלבש האדם ב"מעוז" בגאוה דקדושה ,ומחזיק עצמו כ"צור" – ואינו נותן לעצמו
ליפול למרמס תחת רגלי היצה"ר ,עי"ז "ישועתי" – זה בעצמו הישועה חוץ ממה שפועל עוד בתפילתו.

"זקן אהרון שיורד על פי מידותיו"
אמרו חז"ל" :בראתי יצה"ר בראתי לו תורה תבלין" – דהיינו שבכח לימוד התורה זוכה האדם לנצח
היצה"ר ,דהיינו לשבר המידות הרעות ולהשליט המוח על הלב" .לא נברא האדם בעולם אלא לשבר
הטבע".
וזהו מה שרמוז בפסוק "זקן אהרון" – אין זקן אלא מי שקנה חכמה ,אהרון רומז לתלמיד חכם היושב
והוגה בתורה" ,שיורד על פי מידותיו" – שע"י עמל התורה זוכה להוריד מעליו המלבושים הצואים
ומתלבש במידות טובות.
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הבטחת הרה"ק משינווא שעשתה מבטלן לגביר
הרה"ק רבי יחזקאל משינווא זי"ע בעל ה'דברי יחזקאל' יומא דהילולא ו' בטבת (תרנ"ט)

פעם ישב הרה"ק רבי יחזקאל משינווא בעל ה'דברי
יחזקאל' זצ"ל בסעודת פורים ,וסביבו חסידים רבים
הכמהים ומייחלים להשפעות טובות ,כי כן אמר
הרה"ק משינווא שאף הקב"ה מקיים את המצוות
והוא מקיים מצות משלוח מנות "איש"  -זה הקב"ה
כמו שנאמר ה' איש מלחמה" ,לרעהו"  -הם בני
ישראל בכך שהוא מעניק להם מחילה סליחה וכפרה
בני חיי ומזוני רווחי.
והואיל ואין שמחה אלא ביין והיין כלה מן החמת,
הכריז ה'דברי יחזקאל' שכל מי שיביא כמות של מי
דבש (ניין טעפ מעד) יזכה בעשירות.
בין החסידים ישב עני ואביון אחד ,איש תם ובטלן ור'
אבא'לע מפשיזאווא שמו .כשמעו את הדברים קם
מהשולחן ,הלך ולקח את תיק הטלית ותפלין שלו
ויצא לשוק.
הוא נכנס לבית מזיגה וביקש שיתנו לו בהקפה כמות
זו של מי-דבש ,והוא מוכן למשכן עבורה את הטלית
ותפלין שלו .שחק בעל בית המזיגה עני מרוד ו"בטלן"
ביש גדא ,והוא מבקש כמות כה רבה של משקה -
כלום חושב הוא שהכסף יורד מן השמים ,על סמך
מה הוא קונה בהקפה? סירב להקיף לו.
הלך ר' אבא'לע לבית מזיגה אחר שוב ,עמד כעני
בפתח והציע את הטלית והתפילין כמשכון ,שוב
דחוהו והוא המשיך לכתת את רגליו ,עד שהגיע
לבית מזיגה אחד ,והמוכר נכנס עמו בדברים" :לשם
מה לך כמות כה גדולה?"
"להעמיד יין על שלחן הרבי"! ענה ר' אבא'לע.

"ראו נא כזה גביר אתה  -מעמיד יין עבור כל
החסידים?" ...אכן כן השיב ר' אבא'לע בתמימותו.
"היה אהיה לגביר .הרבי הבטיח עשירות למי שיעמיד
יין .ולכשאתעשר  -אוכל לבא ולפדות את הטלית
והתפילין שלי מידך"...
צחק בעל בית המזיגה ואמר :אם על הבטחת הרבי
אתה סומך ,כי אז עתיד אתה להתעשר כפי שר'
יעקב הגביר התרושש...
המעשה בר' יעקב אירע שנים רבות לפני כן ,הרה"ק
רבי אלימלך מרודניק זצ"ל ביקש להתרימו לפדיון
שבויים ור' יעקב העיז כנגדו את פניו .בתגובה
הענישו רבי אלימלך בלטותא דרבנן ,שירד מנכסיו,
באמרו לו" :כי הוא אמר ,ויהי"  -השי"ת אמר ונהיית
לעשיר" ,הוא ציוה ויעמוד"  -עכשיו הוא יצווה
והעשירות תיפסק ...והנה עברו שנים רבות ועשרו של
ר' יעקב הלך וגדל...
חפו פניו של ר' אבא'לע ,והוא שב לשלחן הרבי
משינווא בידיים ריקות .פנה אליו רבינו ושאלו:
"אבא'לע היכן המשקה?
השיב רבי אבא'לע" :סירבו לתת לי בהקפה ,ביקשתי
מהם לסמוך על הבטחת רבינו להתעשרותי ,אבל הם
אמרו שאני עתיד להתעשר כפי שר' יעקב הגביר
התרושש עקב הבטחת הרבי ר' אלימלך מרודניק"...
כאשר שמע הרה"ק משינווא את הדברים נשתנה
צורתו הקדושה ופניו חוורו כסיד .כך מספרים אחר
מיטתן של תלמידי חכמים ומוציאים לעז על
הבטחתם?! אם כן מחויב אני לספר לכם מה אירע
לקללתו של הרבי ר' אלימלך מרודניק זצ"ל.
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המשך - - -
דעו לכם כי כאשר הוצרכתי לנסוע למדינת רוסיה
עם בני הר' משה'לה כדי לחלוץ לאלמנת בני הר'
נפתלי זצ"ל  -ונסיעה כזו עלתה הון רב  -בקשתי מר'
יעקב הגביר שיסור אלי .הוא בא ,ואני בקשתי ממנו
שילווה לי את הסכום הנחוץ לי לנסיעתי.
ענה ר' יעקב ואמר :את האמת אומר ,הרבי לא היה
צריך לקרא לי ,משום שאני חשבתי בלאו הכי לנסוע
אליו  -בידוע ,שיש עלי לטותא מר' אלימלך מרודניק,
ולהווי ידוע לרבי שמאז אותו יום הלכו נכסי הלוך
וחסור .הגלגל נהפך עלי ,ורכושי יורד לטמיון .אמנם
כלפי חוץ מחשיבים אותי כולם לעשיר נכבד ,וכל מי
שיש אצלו ממון  -נדוניה של כלות ודמי מזונות של
אלמנות  -כולם באים ומפקידים את ממונם בידי כדי
שאשקיעו בעסקי .כסף זה מכסה ומחפה על הפסדי,
אבל כפי שהעניינים מתגלגלים הריני עומד להפסיד
גם אותו ,ולגרום למשפחות רבות אסון נורא עד
מאד .רבי ,אני עומד בפני פשיטת רגל ולסחוף עמי
דמי יתומים ואלמנות! מה אעשה כיצד אוכל להיחלץ
מקללת חכם? אם הרבי יוכל להושיעני  -כי אז אעניק
לו את הסכום המבוקש במתנה ולא רק כהלוואה!
אך אם לאו  -יסלח לי הרבי על כי לא אוכל להלוותו
את הכסף ,שכן עסקי עומדים על עברי פי פחת.
עניתי לו  -המשיך הרבי משינווא לספר  -שעלי
להתיישב בדבר.
למחרת קרא לו הרה"ק משינווא ואמר לו ,שבוודאי
היה רבי אלימלך מסכים עתה שהוא ישאר ויתמיד
בעשרו  -שכן רבי אלימלך נסע אז לצרכי פדיון
שבויים ,והלטותא שלו היתה על כך שר' יעקב מיאן
ליטול חלק במצוה חשובה זו .ואילו הנסיעה
המתוכננת לרוסיה כדי להתיר בת ישראל להנשא -

אין לך פדיון שבויים גדול מזה .ולהציל את כספם
של המוני היתומים והאלמנות והמשפחות שהפקידו
את כספם בעסקיו אף זה בגדר פדיון שבויים הוא,
ומשום כך תוסר הלטותא ממנו.
ואמנם ,ר' יעקב נתן לרבינו את כל הסכום הדרוש,
ומאז הלכו עסקיו והצליחו ועשרו הלך וגדל.
סיים הרה"ק משינווא את דבריו באמרו" :כל אותן
שנים שמרתי את הדבר בלבי .אך עתה כאשר
מספרים אחר מיטתן של תלמידי חכמים ,מוצא אני
לנכון לגלות שהלטותא של רבי אלימלך אכן חלה
על ר' יעקב ,ואני הוא שחילצתי אותו ממנה .ואילו
אתה ר' אבא'לע מכיון שכוונתך היתה רצויה ,הרי
העשירות המובטחת תחול עליך במלואה.
וכך הוה ,רבי אבא'לע "הבטלן" נעשה לגביר גדול.
והשתדך ברבות הימים עם הרה"ק רבי משה משינווא
זצ"ל ועם עוד מגדולי דורו.
כך השיג הרה"ק משינווא את הכסף הנחוץ לנסיעתו,
והגיע לטשרקאס כדי לערוך את החליצה.
אגב  -במושב בית הדין ישבו שם רבינו משינווא בנו
הרה"ק רבי משה וגיסו הגה"ק רבי מרדכי דוב
מהורנוסטייפל בעל עמק שאלה [חתן הרה"ק ה'דברי
חיים' מצאנז] .היה שם דיון הלכתי והתפתח פלפול
בין הנוכחים .ורבי מרדכי דוב לא נטל בו חלק ולא
התערב בו אלא היה מכונס בעצמו ומפליג
במחשבותיו ,משנשאל על ידי הרה"ק משינווא
לסיבת הדבר ,ענה שבעת הדיון ראה את רבי נפתלי
ניצב בפינת החדר ופניו מאירות כזוהר החמה,
ולפיכך לא היה יכול להתרכז במה שדובר שם.
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