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יהודי < תשע"ד 23 | 22עולם 

יום שני ג’ באייר תקצ”ג. 
הרב הישיש הגאון הקדוש רבי אריה לייב צינץ זצ”ל המכונה רבי 
לייבוש חריף מפלאצק, שרוע על ערש דווי. קבוצת תלמידיו הנאמנים 
מסביב,  עומדים  זצוק”ל  מגור  הרי”ם’  ‘חידושי  בעל  הגאון  ובראשם 

כשהמחשבות הקשות מתרוצצות במוחם ללא הרף. 
היו אלה הדקות האחרונות במחיצתו של רבם הנערץ, ולבבותיהם 
הלמו בקצב השעון שאין ממנו מנוס. הדמעות שנקוו בזוויות העיניים 
החלו לעשות את דרכן במורד הלחי, עוד מעט יתחילו באמירת הווידוי, 
בעוד דקות מספר תהדהד כאן זעקת “שמע ישראל” כשנשמתו של שר 
וגדול תחזור לכור מחצבתה. מתח של קדושה עמד בחלל האוויר והוא 

התערב בשתיקותיהם.
לפתע החלו שפתיו של רבם למלמל. קולו היה חלוש. ניכר היה 
בצליל של המילים שזה מאמץ אחרון, משום כך כרו אוזן כדי להאזין 

לדברים:
“אין כל הבדל אם לומדים כאן או לומדים שם”, כך אמר והדברים 
של  מבטים  ביניהם  החליפו  הנוכחים  שניות,  לכמה  כחידה  נותרו 
נהירים  היו  לא  הדברים  של  ומשמעותם  המילים  של  פשרן  תמיהה, 

דיים.
האור העמום בחדר השרה על המקום אווירה של עוגמה. לפתע 
ביקש הרב הישיש “הביאו לי את נסר העץ העומד כאן בסמוך”, כשהוא 
של  קמטים  נחרשו  בפניו  מיקומו.  לעבר  אחרונים  בכוחות  מצביע 
מאמץ כשחרט בשארית כוחותיו את הצוואה: “מי שישתדל בהדפסת 
ואז החלה הנשמה הגדולה להיפרד  יהיה לו המחבר למליץ”,  ספריו 

מהגוף. 
דקות מספר לאחר מכן עבר לעולם שכולו טוב.

בבית העלמין בוורשה נראו המוני המלווים. מילות הצוואה נצרבו 
של  מילותיה  נחרטו  המצבה  על  התלמידים.  בתודעת  אש  כמכוות 
אותה צוואה. אותה מצבה שרדה עד עצם היום הזה, בבית העלמין 

הגדול בוורשה, בירת פולין.
בישועה  שחפצו  ורבים  ההבטחה  התפרסמה  היום,  אותו  מאז 
ורפואה ומילוי משאלות לבם, נהגו במהלך השנים להדפיס את אחד 
מסדרת חיבוריו וחידושיו. רבבות ראו בעיניהם במרוצת השנים את 

הפלא הגדול, איך יש “מליץ יושר בעולם העליון”.

סגולה לכל הצרות
גדולי עולם מהדורות הקודמים עד הדור האחרון, המליצו בכל פה 
על הבטחה זו וייעצו למחפשי ישועה והצלחה בענייניהם, כי ישתדלו 

בהפצת תורתו של מהרא”ל וייטב להם. 
לנדא  יחזקאל  רבי  הגאון  של  בהסכמתו  להקדים  ראוי  תחילה 
זצ”ל מפראג בעל ה’נודע ביהודה’ בהסכמתו לספרו הראשון של רבנו 

“יעלת חן”:
“האמנם גדר גדרתי מסיבה כמוסה עמדי שלא ליתן הסכמה על 
ספר חדש שעדיין לא היה לעולמים, אולם אדעתא דהאי גברא רבה 

לא נדרתי, עברתי רצוני לעשות רצונו”.
ואילו הרה”ק רבי צדוק הכהן מלובלין זצוק”ל כותב:

“הרי הבטיח הגאון רבי לייבלי פלאצקער זצ”ל )כינוי לרבנו זיע”א( 
שיעשה טובה לכל המשתדלים והמסייעים בהוצאת חיבוריו לאור, וכן 

היה באמת שעשה טובה לכולם”
יעקב  רבי  הגאון  הסטייפלר  מרן  זה  היה  האחרונים,  בדורות 
ישראל קנייבסקי זצ”ל בעל ה’קהילות יעקב’, שהיה מגדולי התומכים 
והמעודדים. מעניין להבחין בדבריו של בעל ה’קהילות יעקב’ שאמר 
“וזאת סגולה לכל סוגי הצרות, ולהרבה זה הועיל!” הסטייפלר מספר, 

בנו  גם  שגם הוא עצמו הדפיס מספרי המהרא”ל צינץ כשחתנו היה חולה. 
מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי התבטא בפני ראשי המכון “שזו סגולה בדוקה 

לישועות מדורי דורות”.
כאשר הובאו ספרי מהרא”ל צינץ במהדורה החדשה לפני הגר”ח, אורו 
ביקש מנכדו,  הוא  גדול’ על הספרים.  כוח  ‘יישר  ברכת  וביקש למסור  פניו 
לסדר לו את הספרים על הארונית הסמוכה למקומו, תוך שהוא נוטל לידו 

את ההגדה של פסח ומתעמק בה בחביבות.
מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ”ל אף התבטא בגדולת רבנו זיע”א במכתב 
הסכמה ודברי ברכה ששלח למכון, ואף בירך אישית את התומכים והמסייעים 

בהוצאת הספרים. 
גם מרן הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן התבטא: “הדפסת ספרי הגאון רבי 

לייבוש חריף, היא סגולה מפורסמת כבר כמה דורות”.

שאלטר שמדליק את האור
הגה”ק  של  דהילולא  ביומא  התבטא  מפרמישלאן,  האדמו”ר  כ”ק  ואילו 
מהרא”ל צינץ זי”ע, כי הוא מעיד בעדות קרובה, כי “כשיעצתי לאנשים את 
הסגולה המיוחדת של השתתפות בהדפסת ספרי המהרא”ל צינץ, מיד לאחר 
זה  כי  והוסיף  האדמו”ר,  אמר  מופלאה”  “ישועה  במהירות  הגיעה  התרומה 
מועיל מיד ממש כמו ‘שאלטר שמדליק את האור כך תורמים ומיד נושעים’ 
וציין, כי אף הוא אישית משתתף בממונו בהדפסת הספרים, על ידי המכון 

להוצאת ספרי המהרא”ל צינץ זי”ע באשדוד וראה ישועות נפלאות.
רבים וטובים ניסו את כוחם מאז ההבטחה במילוי רצון אותו צדיק. משום 
כך עדים אנו להדפסות כה מגוונות של ספריו ולעתים של חלקים בודדים 
וייחודי  בין מדפיס לרעהו, מה שיצר מגוון מוזר  שהודפסו אף ללא תיאום 
לזכות  המדפיסים  של  השתוקקותם  מרוב  לעתים  צינץ.  המהרא”ל  לספרי 
בישועה, הם לא שמו לבם לזוטות הדפוס או גודל האותיות וכדומה, כאשר 

הסובלים העיקריים היו כמובן הלומדים.
וכאן אנו מגיעים אל מכון ההוצאה לאור של ספרי המהרא”ל צינץ ששם 
לו למטרה להקל על הבנת דבריו של אותו גאון כדי שאכן יהיה מליץ יושר, 

כפי שהם מספרים בעצמם: 
של  בזכותה  להיוושע  המבקשים  כי  הבחנו  זו,  בסגולה  הרהרנו  “כאשר 
אותה סגולה יעילה, אמנם מקיימים את דבריו של המהרא”ל צינץ, אך קשה 
לומר כי רצונו מושלם במלואו. הרי עיקר מטרתו בהבטחתו הייתה כי דברי 
תורתו יתפזרו בעולם, ותלמידי חכמים שבכל אתר ואתר יהגו בספריו. אולם, 
שבורות  אותיות  בעלי  היו  השנים,  במהלך  לאור  שיצאו  שהספרים  מאחר 
וקשות ללימוד, לא היו רבים שלמדו בספרים, וכך בעצם רצונו וחפצו יושמו 

רק באופן חלקי.
“זה היה הרגע שהביא להקמת המכון. היוזמה שלנו הייתה הוצאת ספריו 
רצונו  את  למלא  מנת  על  ומתוקנות,  נאות  במהדורות  צינץ  המהרא”ל  של 
הטהור, אותו - יש לזכור - הביע דקות ספורות טרם הסתלק לעולמו, ואשר 

נחרת על מצבתו”.

אין מחיר לספר
בשנת תשס”א, אז הוקם ‘מכון מהרא”ל צינץ’ על ידי שני תלמידי חכמים 
מובהקים אלמוניים מאשדוד, ששמו להם למטרה להפיץ, ככל האפשר, את 

דברי תורתו של אותו צדיק. 
היצירה  בתחום  לחידוש  שהיה  צינץ’,  מהרא”ל  ‘מכון  ויוצר  פועל  מאז 
התורנית. הרעיון שעמד בבסיס הקמת המכון, ונראה אז, לפני עשר שנים, 
אין  חינם  וחלוקתם  הספרים  בהוצאת  הכבדות  העלויות  בשל  מעט  יומרני 
כסף – הצליח להגשים את עצמו והפתיע גם את הספקנים הגדולים ביותר. 
לאור,  להוציא  הצליח  ספריו,  את  מחדש  להוציא  למטרה  לו  ששם  המכון, 
במהדורות נאות כפי שלא היו מעודן, 25 כרכים מספריו של אותו גאון. וכל זה 
בעזרת השותפים במכון אשר רצו לזכות בהבטחתו של הצדיק ע”י שותפות 

קבועה מדי חודש בחודשו, ואכן מעידים על עצמם כי ראו ישועות רבות.
לכל  הגיע  וקדוש  גאון  אותו  אחריו  שהותיר  העצום  הספרותי  הפריון 
שמעו  כך  החריפה,  ובהגותו  בדבריו  לפלפל  נהגו  במרוקו  אף  תבל.  קצווי 
ראשי המכון בביקור שערכו אצל האדמו”ר רבי דוד אבוחצירא, שנטל הספר 
ונישק בכריכה את צילום המצבה וכה אמר להם: “אשריכם,  שהגישו לידיו 
יש לכם זכות גדולה. הספרים של הצדיק המהרא”ל צינץ אנחנו למדנו את 

הספרים האלה עוד במרוקו... ראיתי שנסעתם לפולין לציון... בוודאי אשר 
התפילות יפעלו, אין שאלה, כל הישועות כל הרפואות”...

“איזה  הספר:  שבכריכת  מההידור  התפעלותו  הביע  הדברים  בהמשך 
פאר... רק מבחוץ אני כבר רואה מה מכיל הספר”... 

האדמו”ר סיפר לעורכים אודות אביו הקדוש הגה”ק רבי מאיר אבוחצירא 
זיע”א: “כשהגענו ארצה קנינו למורי אבי זכר צדיק לברכה את הספר תשב”ץ 
ושילמנו על זה שתיים וחצי לירות. אבא סיים את הספר, ואח”כ אמר לנו: 
אתם חושבים ששילמתם שתי לירות וחצי הללו על הספר? אתם שילמתם 
על הכריכה, כי על הספר אין מחיר שיכולים לשלם”. וכן גם אצלכם בעבודת 
המכון, עשיתם עבודה עצומה בספרי המחבר שהיה צדיק נשגב עבודה שאין 

לה ערך”.

עדיין בראשית הדרך
ראשי המכון מספרים בהקשר זה סיפור מעניין:

בילדים  להיפקד  זכתה  לא  בנהריה  כאשר משפחה המתגוררת  זה  “היה 
שנים ארוכות. בהיותם מבאי ביתו של האדמו”ר רבי דוד אבוחצירא, פנו אליו 
בני הזוג, על מנת לבקש את עצתו. רבי דוד אמר להם: “תשתדלו בהדפסת 

ספרי המהרא”ל צינץ”.
“הוא נדב סכום להדפסת אחד מספרי המכון, בהידור רב, והפצתו חינם 
בבתי מדרש. בני הזוג לא הסתפקו בכך, וזיכו איתם עוד כמה מבני המקום, 
שרצו גם הם בנטילת חלק בסגולה מופלאה זו. והנה הגיע היום הגדול: כעבור 
זמן לא רב מאז החלו בני הזוג לסייע למכון, הם נושעו בבן זכר. אנשי המכון 
השתתפו בשמחת הברית כאורחי הכבוד והאדמו”ר רבי דוד אבוחצירא כובד 

בסנדקאות. זה היה מרגש”.
 מה הם האתגרים העומדים בפניכם נכון להיום?

“האתגרים רבים הם”, אומרים ראשי המכון, “האתגרים רבים והפרויקטים 
מחמישים  למעלה  עוד  ויש  ספרים   25 יצאו  כה  עד  עצומים.  לפנינו  שעוד 
של  הגדול  הצוות  ידי  על  מחודשת,  בעריכה  להוציא  שעלינו   )!( ספרים 
תלמידי החכמים העצומים העושים במלאכה, דבר העולה הון עתק למכון. 
ובעולם,  בארץ  המדרשות  בתי  בכל  והפצתם  הספרים  של  הדפסתם  וכן 
אנו  כאשר  ישיבות,  וראשי  שיעורים,  מגידי  דיינים,  ולרבנים,  בספריות, 

מתכוונים להדפיסם בעשרות אלפי עותקים.
“אנו מקווים במכון להשלים את ההדרת כל ספרי הגאון רבי אריה לייב 
צינץ זצ”ל. אבל בזאת, כך מתברר, מלאכת הקודש לא תסתיים. אמנם הכרכים 
המהודרים שבהוצאת המכון יכולים להתפאר באותיות מאירות עיניים, לצד 
הערות וביאורים המסייעים מאוד ללימוד בספרים, אך במכון רוצים להביא 
להפצת תורתו של רבי אריה לייב צינץ, בקרב קהלים ואנשים שעדיין אינם 

לומדים בספריו.
“לכן אנו מתכננים להוציא בנוסף, סדרת ליקוטי פנינים מחידושי תורתו 
על התורה ומועדים ועוד כשהם מעובדים בשפה השווה לכל נפש. זו הסיבה 
שגם לאחר כל המלאכה שעשינו, אפשר לומר כי אנו עדיין בראשית הדרך. 
יהיה בעזרנו,  יש הרבה מה לעשות למען הפצת תורתו, ואנו מקווים כי ד’ 

במלאכה חשובה זו”. 
וזכות רבנו זיע”א יהיה למליץ יושר עבור כל המשתדלים בהדפסת ספריו. 

אמן.

"האתגרים רבים והפרויקטים שלפנינו עוד עצומים. עד כה יצאו 25 ספרים ויש עוד למעלה מחמישים ספרים )!( שעלינו להוציא בעריכה מחודשת"

“אהיה 
למליץ 
יושר 
בעולם 
העליון”

כך הבטיח המהרא”ל צינץ זי”ע רגעים 
מספר קודם שיצאה נשמתו בטהרה 
ומאז ועד היום המליצו גדולי עולם בכל 
פה על הבטחה זו וייעצו למחפשי ישועה 
והצלחה בענייניהם, כי ישתדלו בהפצת 
תורתו של מהרא”ל וייטב להם < ראשי 
מכון מהרא”ל צינץ מספרים
אריה בלום

מכון מהרא”ל צינץ 08-8648989
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