עורך דין ב'עליון'
תופעה :מה מניע אנשים רבים לתרום להדפסת ספריו של גאון מופלא
בשארית כוחותיו ,רגעי לפני הסתלקותו ,כתב
הגאו המלומד בנסי  ,הצדיק רבי אריה לייב צינ זי"ע,
רבה של פלוצק שבפולי ,על לוח ע את נוסח מצבתו:
"מי שישתדל בהדפסת ספריי ,אעמוד לו למלי יושר
בעול העליו" .רבני וחברי 'מכו להוצאת ספרי
מהרא"ל צינ' ,חושפי בשיחה מיוחדת את הרוחש
והמתרחש מאחורי הקלעי של ההדרת תורתו מחדש,
מגלי טפח ממסכת הישועות המופלאות שראו
התורמי להדפסת ספריו ומפתיעי בעדויות מדהימות
על הרבצת תורה חסרת תקדי.
חרדת קודש שררה בחדר .את המתח נית היה
למשש בידיי .סיעת תלמידי מובחרי ,ובראש בעל
'החידושי הרי"' מגור זצוק"ל ,מקיפי את מיטת רב
האהוב ,הצדיק הקדוש ,הגאו המלומד בנסי  ,רבי
אריה לייב צינ ,רבה של פלוצק שבפולי ,הידוע ג
בכינוי 'המהרא"ל צינ' ,שעוד בנערותו סמ ידיו 'הנודע
ביהודה' עליו בהתלהבות רבה ,ובישיבתו למדו רבי
מגאוני הדור ,כמו רבי אברה מטשכנוב ,רבי יעקב
גזונדרהייט ועוד.
ביתו התפרס כתל תלפיות לכל מבקש ישועה ומזור
ורבו מאוד הנסי והנפלאות שסופרו בפי הע על
התקיימות כל הבטחותיו וברכותיו.
והנה הגיע הרגע .נר אלוקי טר יכבה .הצדיק
הישיש על ערש דווי .האווירה הקודרת הופרה למראה
פני הצדיק המאירות כמלא אלוקי ונהרה של זיו שלא
מ העול הזה נסוכה על פניו.
לפתע מרי הצדיק את קולו החלוש ,ומפיו נשמעות
מילי רבות משמעות" :כמו שלמדתי כא בעול הזה,
ג ש אמשי ללמוד!" ומיד הוא מחווה באצבעו על
לוח ע שנח בפינת החדר ,ומבקש שיביאוהו אליו.
התלמידי הנרגשי חשי שה עדי למעמד
היסטורי .רב כותב ,בשארית כוחותיו ,על לוח הע את
נוסח מצבתו ,והוא מבקש ומבטיח" :מי שישתדל
בהדפסת ספריי ,אני אעמוד לו למלי יושר בעול
העליו".
מעיניו הטהורות לא נעלמו מבטי התימהו ,ההל
וההתרגשות שאחזו בסובבי .הלוא אי זה דבר ריק.
הבטחה כה מקיפה וגורפת ,אותה הוא מבקש לחרוט
באב לעד ולדורי דורות ...והנה פיו הקדוש ,אמר אז
במילי ברורות" :א אד תולה שלט על חנותו ,אות
הוא כי יש לו מה למכור!".
מיד לאחר מכ עלתה נשמתו בסערה השמימה ,ועל
ציו הקודש נחרט הנוסח שכתב הצדיק .אותה מצבה
שרדה עד עצ היו הזה ,בבית העלמי היהודי הגדול
בוורשה ,בירת פולי.
מאז אותו היו ,התפרסמה ההבטחה ורבי שחפצו
בישועה ורפואה ומילוי משאלות לב  ,נהגו במהל
השני להדפיס את אחד מסדרת חיבוריו וחידושיו,
המוני למעלה מ 30ספרי  .רבבות ראו בעיניה
במרוצת השני את הפלא הגדול ,אי יש "מלי יושר
בעול העליו".
להגשים את היעד המקורי

אלו הפרטי העולי מתו שיחה שקיימנו ע שני
מייסדי וראשי המכו ,על הדר הארוכה שעשו על מנת
להגשי את רצונו של אותו גאו וצדיק.
"הבטחתו של המהרא"ל צינ היתה ידועה לנו שני
רבות ,טר הקמנו את המכו הנושא את שמו .אפשר
היה למצוא בעשרות השני האחרונות את ספריו של
המהרא"ל צינ ,לפחות חלק מה  ,בבתי מדרש שוני ",
אומרי ראשי המכו" .שכ ,ההבטחה של המהרא"ל
עשתה את שלה ובמהל השני היו אנשי שוני
שביקשו ישועה לעצמ ולש כ הדפיסו את אחד
מספרי הגאו במהדורה נוספת ,מתו רצו שהדפסתה
תעלה 'רפואה' לצורכיה .בדר כלל היו הספרי
מחולקי בבתי מדרש ובישיבות.

"אלא שכאשר הרהרנו בסגולה זו ,הבחנו כי
המבקשי להיוושע בזכותה של אותה סגולה יעילה,
אמנ מקיימי את דבריו של המהרא"ל צינ ,א קשה
לומר כי רצונו מושל במלואו .הרי עיקר מטרתו
בהבטחתו היתה כי דברי תורתו יתפזרו בעול ,ותלמידי
חכמי שבכל אתר ואתר יהגו בספריו .אול ,מאחר
והספרי שיצאו לאור במהל השני היו בעלי אותיות
שבורות וקשות ללימוד ,לא היו רבי שלמדו בספרי,
וכ בעצ רצונו וחפצו יושמו רק באופ חלקי.
"זה היה הרגע שהביא להקמת המכו .היוזמה שלנו
היתה :הוצאת ספריו של המהרא"ל צינ במהדורות
נאות ומתוקנות ,על מנת למלא את רצונו הטהור ,אותו 
יש לזכור  הביע דקות ספורות טר הסתלק לעולמו,
ואשר נחרת על מצבתו".

עדויות מכלי ראשון
עדויות רבות הצטברו ,במהל השני ,ב'מכו מהרא"ל צינ ' ,על אנשי שנושעו ,שלא כדר הטבע ,ברפואה ,פרנסה ,שידוכי
ובכל סוגי המצוקות ,לאחר שנדבו מממונ לטובת הדפסת ספרי המהרא"ל צינ  .לא את כל העדויות האישיות נית לפרס ,עקב
צנעת הפרט .הנה כמה סיפורי מופת ,הממחישי את כוחה העצו של סגולה זו.
רבי דוד כובד בסנדקאות
משפחה המתגוררת בנהריה לא זכתה להיפקד בילדי שני ארוכות .בהיות מבאי ביתו של האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא ,פנו
אליו בני הזוג ,על מנת לבקש את עצתו .רבי דוד אמר לה" :תשתדלו בהדפסת ספרי המהרא"ל צינ ".
הזוג נדב סכו להדפסת אחד מספרי המכו ,בהידור רב ,והפצתו חינ בבתי מדרש .בני הזוג לא הסתפקו בכ ,וזיכו אית עוד
כמה מבני המקו ,שרצו ג ה בנטילת חלק בסגולה מופלאה זו.
והנה הגיע היו הגדול :כעבור זמ לא רב מאז החלו בני הזוג לסייע למכו ,ה נושעו בב זכר .אנשי המכו השתתפו בשמחת
הברית כאורחי הכבוד והאדמו"ר רבי דוד אבוחצירא כובד בסנדקאות.
הבטחה מיוחדת ביום ההילולא
משפחת ת' הממתינה ג היא שני רבות לזרע של קיימא ,שמעה על דבר הישועה ,ונדרה בג' באייר – יו ההילולא של מהרא"ל
צינ  ,סכו נכבד להדפסת ספריו .נערכה עבור תפילה מיוחדת ליד ציונו הקדוש של המהרא"ל בוורשה .בחור שלאחר יו
ההילולא התבשרו כול על לידת הבת ,בשעה טובה ומוצלחת.
בני הזוג סיפרו כי לאור כל התקופה שלפני לידת בת ,ה חוו נסי גלויי .לדבריה ,חשו כי יש לה מלי יושר מלמעלה,
הדואג לה לאור כלה דר.
אל מול בעלי הקשרים
עובד באחת הרשויות הממשלתיות עשה שני רבות את מלאכתו נאמנה לשביעות רצו הממוני עליו .אט אט התקד בסול
הדרגות ושא להגיע לתפקד מסוי ,לתפקיד זה לטשו עיניי עוד רבי שהתחרו עמו על קבלת המעמד הנכס ,מאחר ולחלק
היו 'הקשרי הנכוני' ,סיכוייו של האיש לא היו רבי.
לאחר ההתחבטויות רבות ,החליט להגיש ג הוא מועמדות לתפקיד ,במקביל לתרומת סכו נכבד ל'מכו מהרא"ל צינ ',
שהוקדש כסיוע להדפסת הספרי .באופ מופלא במיוחד ,שאר המועמדי 'נשרו' בדר זו או אחרת .ואילו חסר הקשרי
והמרפקי זכה בתפקיד.
עורך דין ב'עליון'
ש' א' הוא איש עסקי מוכר היודע להשתמש נכונה במתנת העושר בה חונ משמי .ידו פתוחה לצדקה והוא מבור בעיני
אלוקי ואד .והנה אחד מעסקיו הסתב משפטית ע עסק אחד שבאמצעות עוק מתוחכ העמידו בסכנת הפסד של סכו
עתק העלול להגיע לעשרות מיליוני ,שכר טרחת עורכי הדי שנשכרו לטפל בעניי הגיע למאות אלפי.
אלא שאז החליט ש' לגייס 'עור די' נוס ,כזה שדבריו נשמעי למעלה ועושי פרי למטה ...הוא נטל על שכמו אחוז נכבד
מעלויות הדפסת ספר חדש שעמד להופיע באותה עת בעריכה חדשה ,כשהוא משל מיידית את התחייבותו.
כל כ מהר התרחשו הדברי .באופ פלאי התביעה נמחקה ,מי שזממו לנשלו מרכושו נסוגו בבושת פני כשה מחויבי
בהוצאות משפט בסכו גבוה במיוחד.

המכו ,שש לו למטרה להוציא מחדש את ספריו,
הצליח להוציא לאור ,במהדורות נאות כפי שלא היו
מעוד ,חלק נכבד מספריו של אותו גאו .השאר  בדר.
דרכה ארוכה שעדיי לא הסתיימה.

פעוטה בת שלושה חודשי נדבקה ל"ע בחיידק הטור ואושפזה בבית החולי ,במחלקת טיפול נמר  ,במצב לא קל .הרחק
מהמכשירי וטובי הרופאי הרוחשי סביבה ,נמצא לפעוטה מושיע.

עשרות כרכי שיצאו לאור מחדש ,אלפי ישועות,
עשרות אלפי עותקי  ,הרבצת תורה בקנה מידה ענק.

הוריה של הפעוטה תומכי בקביעות ב'מכו מהרא"ל צינ ' ושמ מוזכר מעת לעת בתפילות הנערכות על הציו הקדוש .בני
המשפחה התפללו לישועה בזכות הצדיק והילדה הבריאה.

חייה של הפעוטה ניצלו

