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הארי החי
פנינים נפלאים מתורתו של הגאון
רבי אריה לייב צינץ זיע"א
מפלאצק "המהרא"ל צינץ"

הבטחת רבינו,
מי שישתדל
בהדפסיו
ספריו יהיה
לו המחבר
למליץ

גיליון ס"ב ,פרשת נשא תש"פ

גם המפקיד צריך להתוודות...
ׂוּ (ה ,ז).
ׁשר ָעש
אתם ֲא ֶ
ַדוּ ֶאת ַח ָּט ָ
וְ ִה ְתו ּ
מדוע נאמרה כאן לשון רבים ,בעת שכל הפרשה מדברת בלשון
יחיד" :והשיב"" ,ונתן"?
ברם ,מצינו בגמרא שהמפקיד ממון אצל חברו ללא עדים
הריהו עובר על "לפני עור לא תתן מכשול" ,לפי שעל ידי כך הוא
מביא את הנפקד לידי הכחשה (ראה בבא מציעא דף עה) ,יוצא
איפוא שגם המפקיד יש לו חלק בחטא זה של הנפקד המבקש
לגזלו ,ולכן גם עליו להתוודות על חטאתו...
מלא העומר

בפרשת נזיר טמונים עניינים גבוהים ונסתרים
ֶדר נָזִ יר ְל ַה ִּזיר ַלה' (ו ,ב).
ַפ ִלא ִלנְ ּדֹר נ ֶ
ׁשה ִּכי י ְ
יש אוֹ ִא ָּ
ִא ׁ
רבותינו דרשו את הקשר בין פרשת סוטה לפרשת נזיר
שנסמכה לו ,ואמרו כי הרואה סוטה בקלקולה ,ראוי שיזיר עצמו
מן היין ,כיון שהיין מביא לידי קלות ראש ועלול להכשיל את
האדם להגרר אחר יצרו.
אולם גם אם טעם זה הוא אמת ,מכל מקום כמו כל מצוות
התורה ,יש בפרשת נזיר עניינים נגלים ועניינים גבוהים ונסתרים.
ַפ ִלא" ,גם "איש" החשוב והשלם ,שאינו
יש ִּכי י ְ
"א ׁ
לכן אמרה תורהִ :
חושש פן יילכד בעצת יצרו" ,כי יפליא"  -לשון מופלא ונסתר
"ל ַה ִּזיר ַלה'" ,ראוי שיקבל על עצמו נזירות לשם ה' ,ולא רק כדי
ְ
להינצל מיצר הרע.
ְעד זָג לֹא
"מ ַח ְר ַצ ִּנים ו ַ
האות והסימן לכך הוא איסור התורה ֵ
ֹאכל" והרי לכל גלוי כי חרצנים וזג אינם מביאים לידי שכרות.
י ֵ
לכן ביקשה התורה ללמדנו ,שלא נטעה ונחשוב שכל פרשת נזיר

נאמרה אך ורק כדי להרחיק מהשיכרות וקלות הראש.
ואם נחשוב ונטעה שאיסור אכילת חרצנים וזג הוא רק למשנה
ַפׁשֹת ֵמת לֹא ָיבֹא",
ְעל ָּכל נ ְ
זהירות מיין ,הוסיפה התורה לאסור "ו ַ
והרי ברור כי ענין זה גורם ליתר הכנעה כאשר זוכר אדם את
יום המיתה ומציל אותו מקלות ראש .אף על פי כן נאסר הנזיר
בטומאת מת ,ללמדנו שאין עיקר הטעם משום הרחקה מקלות
ראש.
ֹאשוֹ
ַעבֹר ַעל ר ׁ
"ת ַער לֹא י ֲ
נוסף על כך הוסיפה התורה ואמרהַּ :
ֹש י ְִהיֶה" .הרי שהנזיר קדוש
ׁשר י ִַּזיר ַלה' ָקדׁ
ָמם ֲא ֶ
ַעד ְמלֹאת ַה ּי ִ
כ"קרבן" האסור ב"גיזה" .ובהכרח שיש בנזירות עניינים נעלים
ֹאשוֹ".
"כי ֵנזֶר ֱאל ָֹקיו ַעל ר ׁ
וסודות טמירים ִּ -
מלא העומר

בעיני ה' נחשב משא הלווים כמי שנשאו בכתף
ִתן או ָֹתם ֶאל ַה ְלוִ ּיִם (ז ,ו).
ֹשה ֶאת ָה ֲע ָגלֹת וְ ֶאת ַה ָּב ָקר ַו ּי ֵּ
ׁ
ִקח מ ֶ
ַו ּי ַּ
על שום מה הרחיב ופירט הכתוב בתיאור נתינת העגלות
והבקר לבני לוי ע"י משה רבינו.
אלא ביקש הכתוב לספר בצדקת בני לוי ,שלא תחשוב בלבבך
שהיתה להם שמחה וקורת רוח מכך שהקל משה מעליהם את
עול המשא .אדרבה ,כל עוד לא נתן להם משה את העגלות
והבקר ,לא קרבו לקחתם ,כי חפצים היו לעמול ולהתייגע בעבור
כבוד ה'.
ומאחר ,והשי"ת היודע מחשבות לב האדם ידע כי רצו בני לוי
בכל נפשם ומאודם לטרוח למען כבודו ית' ,על כן זימן להם את
העגלות והבקר .ומעתה אף שהם אכן הקלו מעליהם את עול
המשא ,מכל מקום נרצה בעיניו ית' נשיאת העגלות כאילו נשאום
בכתף " -רחמנא ליבא בעי"...

פניני המהרא"ל על פרקי אבות
 -פרק א' –

שכר כפול ומכופל לעובד ה' שלא על מנת לקבל פרס
אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס (פ"א,
מ"ג).
כידוע 'שכר מצוה בהאי עלמא ליכא' .טעמים רבים נאמרו
בענין זה ,אך ההסבר הפשוט הוא ,משום שהקב"ה רוצה לתת
לצדיקים שכר נצחי ושלם .אך שכר שינתן בעולם הזה ,לא שייך
שתהיה בו שמחה שלימה .שהרי כפי שהשני דואג מעניותו,
כך העשיר מודאג מעשירותו ,שמא יגרם לו נזק וכל דבר אחר
שיגרום לו להפסד.
לכן הנהיג ה' לתת את שכר המצוות בעולם הבא ,שם אין עצב
וכל שעה בו מלאה קורת רוח .וכמאמר המשנה להלן 'יפה שעה

אחת קורת רוח בעולם הבא ,מכל חיי העולם הזה'.
מעתה ,אם נערוך חשבון כמה כביכול עלינו לקבל לאור
ההמתנה מאז קיום המצוה ועד קבלת שכרה ,הרי שהשכר לא
יגדל .שהרי הוא בגדר הלואה ועל הלואה אין להוסיף מאומה ,כדי
שלא לעבור באיסור ריבית.
שונה היא מתנה ,המקבל מתנה מחבירו ,יכול להשיב לו לאחר
זמן ,אף מתנה בשווי כפול ומכופל.
זו היא עצת החכם התנא :אל תהיו כעבדים המשמשים על מנת
לקבל פרס ,כי אם כן ,הלא שכרכם יחשב כחוב ,ועל חוב אי אפשר
לקבל יותר כי זו ריבית .אבל אם תשמשו את הרב שלא על מנת
לקבל פרס ,הרי אין שכרכם נזקף כהלואה ,אלא יחשב כמתנה
ותקבלו שכר כפול ומכופל.

נפלאות המהרא"ל צינץ
הסכמה נוספת של הרה"ק רבי ישעי' מושקאט מפראגא זי"ע בעל 'הרי בשמים'
לספרו של רבינו "טיב חליצה"

ההסכמות הנלהבות שקיבל רבינו מעידים יותר מכל על הרושם העז
שהותיר רבינו עם יבול ספריו המבורך:
הרה"ק רבי ישעי' מושקאט מפראגא זי"ע ,כותב על רבינו" :הרב הגאון
המובהק מפורסם בחריפות ובקיאות הצדיק שם קדשו מ' ארי' ליב זלה"ה.
כשמן תורק שמו נודע בשערים בחיבוריו
המיוסדים על אדני פז ,משובצים בדעת
המאושר ,האמנם הפלגת גאון עוזו אין צריך
לעדותי ואך למחסום"...
הנה ההסכמה המלאה:
הן רבים וכן שלמים צמאה נפשם להתענג
מצחצוח אמרי נועם נופת צופים ,אשר יצא
מפי ארי' דבי עילאה הרב הגאון המובהק
מפורסם בחריפות ובקיאות הצדיק שם
קדשו מ' ארי' ליב זלה"ה .כשמן תורק

שמו נודע בשערים בחיבוריו המיוסדים על אדני פז ,משובצים בדעת
המאושר ,האמנם הפלגת גאון עוזו א"צ לעדותי ואך למחסום .אולם
אשר הפציר בי ה"ה הבחור המופלג השנון מוהר"ר שלמה הלל נ"י אשר
יגע להביא ספר טיב חליצה מהגאון הנ"ל
בשקידה עצומה בהגהותיו ובהוצאות
אביו הרבני מ"ר ישראל מאיר נ"י .ע"כ
לכבוד נשמת הגאון הצדיק ולה"ה להפיץ
ענן אור תורתו בחיבור טיב חליצה ובל
יגרמו הפסד למו"ה ישראל מאיר הנ"ל
להדפיסו שנית ,באתי עהח"ת להזהיר
לשארית ישראל בל יעשו עוולה להדפיסו
שנית עד כלות ששה שנים מיום דלמטה.
יום א' זיין אדר שני תר"ת לפ"ק
הק' ישעי' מושקאט חופק"ק פראגא.

הסכמה נוספת לספרו של רבינו "שו"ת משיבת נפש"
כבר נודע בשערים המצויינים בהלכה
רב חילי' של כבוד הגאון הגדול המפורסם
ע"ה פ"ה מהור"ר אריה ליב זצוק"ל
האבד"ק פלאצק ,באוים דאשא וזקוקין
כידודי אש אשר יצאו מפה מפיק מרגליות
הגאון המחבר הנ"ל ,אשר שמעתתיה
מבדרי בעלמא בחיבוריו שכבר נדפסו
אשר מתוכם אנחנו רואים חריפותיה
ובקיאותיה ,שזכה להיות כמעין המתגבר,
ואפריון נמי' להרבני מוהר"ר יעקב זאב
בהמנוח מו"ה אהרן שלמה זללה"ה אשר
נתאמץ להעלות בדפוס עוד חבור נחמד

שו"ת ,הרואים בשם משיבת נפש להאיר
עיני חברים המקשיבים ומשוטטים
בעומק ההלכות להגדיל תורה ולהאדירה
וכל המסייעים והקונים ספר דבי רב הנ"ל,
יושפע עליהם שפע ברכה ממרומים,
וינחול טוב כל הימים ,ויזכו לראות
בשוב ה' שיבת ציון וישכון בתוכינו בבית
עולמים ,המדבר לכבוד תוה"ק באמת
ובתמים.
הבעה"ח יום כ"ט אדר שני בברכה"ת
לפ"ק
ישעיה מושקאט חו"ק פראגא

הרה"ק רבי ישעיה מושקאט ,נולד לרבי משה מחסידי הרה"ק המגיד מקאזניץ ,נישא לבתו של הרה"ק רבי יצחק מראדוויל (השידוך נעשה ע"י
החוזה הק' מלובלין) .היה תלמידם של הרה"ק המגיד מקאזניץ ,של בנו הרה"ק רבי משה אליקים בריעה בעל הבאר משה ,ושל חותנו רבי יצחק
מראדוויל זכותם יגן עלינו.
לאחר הסתלקות חותנו נתמנה לכהן תחתיו ברבנות ואדמורו"ת ,תחילה כיהן בשידלובצה ובקהילות נוספות ובשנת ת"ר נתמנה לכהן כרבה של
פראגא מפרוורי ווארשא .היה מגדולי הרבנים בווארשא לצידם של הרה"ק החידושי הרי"ם מגור ,הרה"ק רבי יצחק מוורקא ,והרה"ק רבי חיים מאיר
יחיאל השרף ממוגלניצא.

פניני ישועות
הצלחה במשפט
ד .ר .מספרת שהיה לה ולאחותה משפט קשה שהתנהל נגדם כבר חמש שנים ,וחששו מאד מפני העתיד ,הלכו להתייעץ עם
אחת הרבניות החשובות בארץ ויעצה להן להשתתף בהדפסת ספרי מהרא"ל צינץ זי"ע שהבטיח להיות למליץ בהדפסת ספריו.
ואכן כך עשו תרמו הדפסת מהדורה של מאה ספרים לזכות העניין .לאחר שלשה חודשים המשפט נפסק לטובתם על הצד
היותר טוב.

להשתתפות בהדפסת הספרים לקיום
צוואתו של הגאון זי"ע ולזכות בהבטחתו

