מכון להוצאה חדשה ומפוארת
של ספרי מהרא"ל צינץ זיע"א
ת.ד 3498 .אשדוד 77134

טל'08-8648989 :
פקס08-8648686 :

tzintz@tzintz.org

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"א ,חג השבועות תש"פ

זכה לקבל את התורה מחמת ענוותנותו

משה רבינו ,הוא זה שזכה לקבל את התורה ולא אדם אחר
זולתו ,גם הר סיני זכה שעליו תרד השכינה ותינתן התורה ולא
על הר אחר זולתו .וכמסופר שהקב"ה פסל את כל ההרים שרצו
שעליהם תינתן התורה ,ובחר בהר סיני – הנמוך והשפל מכולם.
כך גם זכה משה העניו מכל האדם אשר על פני האדמה ,להיות
זה שיקבל את התורה ויתנה לישראל.
כך מתבארת המשנה (ריש מסכת אבות) משה קיבל תורה ,וזכה
למדרגת קבלת התורה  -מסיני ,כלומר שהוא היה זהה לסיני
שהיה השפל בכל ההרים ,ולכן זכה שתינתן התורה על ידו ,כי
הוא היה העניו מכל האדם.

אם התורה היא ככלי חמדה מדוע סירבו ישראל
לקבלה

חביבין ישראל שנתן להם כלי חמדה (אבות ג ,יד).
התורה היא כלי חמדה ,ואין לשאול אם היא כלי חמדה מדוע
סירבו לקבלה וכפה עליהם הקב"ה הר כגיגית .כי לעולם הוא אכן
נחמד ונעים ,אלא שעם ישראל לא ידע את מעלתו ולכן סירבו

לקבלו .רק אחרי שקיבלו את התורה למדו להכיר במעלתה
ולשמוח בקבלתה.
זה ההסבר במאמר המשנה חבה יתירה נודעת להם ,כי רק
מחמת החיבה היתרה זכו לקבל את התורה למרות שסירבו
בתחילה ואז נודע להם גודל מתיקותה.
ההסבר בזה הוא ,כי בהיות בני ישראל במצרים בשבי ובגלות,
היה נדמה להם כי העיקר הוא ההליכה אחרי ההבל הגשמי ,אבל
לקבל תרי"ג מצוות הגורמות אושר ושכר רוחני עד אין קץ ,היה
קשה עליהם מאד .ולא ידעו שאם מקיימים את התורה זוכים
הם שמצוותיה מעדנות את הנפש והגוף ,שהרי למשל :אסור
לאכול מאכלות אסורות ,ואין לאכול לפני התפילה ,וכן להתעטף
בציצית ולהניח תפילין שעליהם נאמר בזוהר שהמעוטר ומעוטף
בהם יש לו דיוקן המלך! ולפני האכילה נוטלים ידים שהנטילה
גורמת לטהרה וכן יש מצוות רבות שעשייתן גורמת לטהרת
הגוף והנפש.
ולכן לפני קבלת התורה כשבני ישראל היו אסורים בחבלי הגוף,
לא חפצו בה עד שכפה עליהם ה' הר כגיגית .רק אחרי שקיבלו
את התורה וקיימוה ,או אז ראו עד כמה היא עריבה ומתוקה
למקיימיה ,ונתברר להם שהיא אכן כלי חמדה.

משל נפלא לבאר ענין כפיית ההר כגיגית
חביבין ישראל שנתן להם כלי חמדה (אבות ג ,יד).
יש להקשות ,מדוע נאמר על התורה שהיא כלי חמדה? הלא
היו צריכים להכריח את בני ישראל לקבלה ,שהרי הקב"ה כפה
עליהם את ההר כגיגית (ראה שבת פח ,א) ,וכלי חמדה אין צורך
להכריח לקבלו.
התשובה לך תינתן על ידי משל .משל לבת מלך עדינה ואצילית
שהגיעה לפרקה .כמובן שמקרוב ומרחוק שלחו כל המלכים
והשרים את מיטב השדכנים ,כדי שהמלך יתן את בתו לאשה
עבור הנסיך המושלם היושב בממלכתם .אבל בת המלך לא
חפצה בנסיך מיוחס ובבן מלוכה ,אלא באחד הימים בחרה דווקא
בכפרי עני לבוש בגדים פשוטים" .אותו אני רוצה לחתן!" ,אמרה
לאביה.
אביה הנבוך שידע כי לא ניתן לכפות את בתו שתינשא למי
שאינה חפצה בו ,נאלץ להסכים לדבריה .שלח שדכן אל הכפרי
הפשוט וזה סיפר לו כי בת המלך חפצה בו לחתן .הכפרי שהוקסם
מההצעה ,השיב תיכף ומיד בחיוב ,הדבר הגיע אל המלך ובתו
המאושרת ונקבע תאריך לחתונה.
בתקופת האירוסין ,ישב הכפרי שהתעשת בינתיים ,וחשב
לעצמו" :מדוע בת המלך חפצה דווקא בי? והלא כל מלכי ורוזני
העולם שיחרו לפתחה! אין זאת אל משום שהיא חפצה בבעל
שיהיה במדרגה פחותה ממנה ,בעל כזה שלא יעז להמרות את
פיה ,בעל כזה שהיא תמשול בו".
או אז החלו מחשבות חרטה לקנן בליבו" ,מה עשיתי?!" ייסר
את עצמו" ,הלא עתה אם אי פעם אכעיס אותה לא אוכל לפייסה
אחרי שהיא בת המלך חפצה רק בי שאהיה פחות מדרגה ממנה
ואשמע בקולה".
"מאידך" חשב הכפרי" ,יתכן שחפצה בי בשל פשטותי ולא
כדי שאהיה נחות דרגה ממנה ,וגם אם אפגע בה אי פעם ,אוכל
לפייסה".
"אבל כיצד אוכל לברר את אמיתות כוונותיה?" חשב הכפרי
לעצמו .לסוף עלה בו הרעיון הגואל :כשיגיע הזמן לצאת לחופה,

הוא יעמיד פנים כמסרב לצאת לחופה .ובזאת תבחן בת המלך,
אם תשלח אליו שליחים ואם תעשה את כל שבידה עד שממש
תאלצהו להינשא לה ,אות היא שבו עצמו היא חפצה בשל פשטותו
ולא בגלל שהיא מחפשת בעל להשתרר עליו .שהרי עתה אם
תחפוץ להשתרר עליו יאמר לה הכפרי" :על מי את משתררת?!
הלא כלל לא חפצתי להינשא לך ואת זו שהכרחת אותי!"
כפי שחשב כן היה ,בהגיע יום החופה והתזמורת מנגנת וכל
השושבינים והמכובדים ממתינים לבוא החתן ,הוא הודיע כי הוא
מסרב להגיע .בת המלך החווירה ושלחה אליו שליחים לרצותו
ולפייסו ולא הצליחה עד שציוותה להכריחו להגיע .או אז הגיע
הפרי שנוכח כי בו היא חפצה ולא בנחות דרגה ממנה ,בלב ונפש
חפצה .ואכן חייהם של בני הזוג נעו על מי מנוחות וגם אם הכפרי
פגע אי פעם באשתו העדינה והאצילית ,זו הסכימה להתפייס.
הנמשל הוא לבני ישראל ,שהרי הקב"ה לא חפץ לתת את התורה
למלאכים קדושי עליון ,אלא לבני ישראל יצירי כפיו בעלי הגוף
הגשמי .והנה כשבא אליהם משה ובפיו ההצעה המפתה להיות
לעם ה' ולקבל את התורה ,הרי שלרוב השמחה בוודאי שהשיבו
בחיוב ואף אמרו 'נעשה ונשמע'.
אבל בהמשך התגנבה לליבם המחשבה ,שמא יהיה הדבר
בעוכריהם ,ומעתה אם יחטאו חלילה ,לא יוכלו לשוב בתשובה
והוחטא יתחייב מיתה .מה עשו? החליטו בליבם לסרב כביכול
לקבל את התורה ומעתה על ידי שיוכרחו לקבל את התורה ,הרי
שגם אם חלילה יחטאו יוכלו להתנצל ולומר הלא הודענו מתחילה
שקשה עלינו קבלת התורה אבל הוכרחנו לקבלה .ויהיה להם
פתח תשובה.
עתה מובן מאמר המשנה שהתורה נקראת כלי חמדה כי הרי
בני ישראל אכן חפצו בתורה ,אלא שחששו שמא לא יוכלו לשוב
בתשובה ולכן כביכול סירבו לקבלה.
ּצה',
יך ּנָרו ָ
'מְׁש ֵכנִ י ַא ֲח ֶר ָ
כך מתבאר גם הפסוק (שיר השירים א ,ד) ָ
למְׁש ֵכנִ י – כביכול בעל כרחי ,אבל אז תראה
אמנם בתחילה תאלץ ָ
ּצה בשמחה.
יך ּנָרו ָ
שא ֲח ֶר ָ
ַ

נפלאות המהרא"ל צינץ
מה אהבתי תורתך
על שקידתו העצומה בתורה ,בהתפשטות מכל החושים,
סיפרו נפלאות .ראו בעליל כמה יאתו לו דברי "ספר הקנה":
איזהו תלמיד חכם אמיתי? "כל שנפשו קשורה בנפשה של
תורה!"
היה מעשה בליל חג השבועות ,כאשר עברו אחדים מבני
הקהילה ברחוב העיר בשעה מאוחרת ,והבחינו פתאום
ברבינו שהיה פוסע הלוך ושוב בצדי רשות הרבים ללא
מעיל וכובע ,שלא כדרכו ,והתפלאו מאד על תנועותיו.
המתינו לו במרחק מה במשך שעה ארוכה והוא אינו פוסק
מלשוטט אנה ואנה .ניגשו ,איפוא ,לשאלו :האם הוא מחפש
כאן משהו ,או שמא הנהו זקוק לעזרה .והנה בהיותו תפוס
שרעפים ,כמו התעורר וניתק ממחשבותיו רק בקושי לקול
שאלתם ,ואחרי ששמע מה רוצים ממנו השיב בתמימות:
"הייתי מעיין ומעמיק בסוגיא אחת ,ותוך כדי עיוני יצאתי
ממעוני ,מבלי להרגיש להיכן ישאוני רגלי"...
מקורביו העידו בו שמעולם לא הלך אפילו ד' אמות בלא
תורה ,ותמיד היו שפתותיו רוחשות הני מילין יקירין ,שהרי
ָצר אותה בזכרונו כמונחת
כל התורה היתה שגורה בפיו ,ונ ַ
בקופסא  -אולם ברגע שהיה מסוגל ללמוד מתוך הספר,
הידר בקפידה לעשות כן ,כדברי התנא הקדוש רבי יוחנן
בירושלמי שכל הלומד מתוך הספר לא במהרה הוא משכח.
כפי שמסופר ,הרי בכל לילות שבת קודש לא פסיק פומיה
מגירסא עד אור הבוקר ,וגם אז למד כהרגלו מתוך הספר
דוקא .כיצד עשה שלא יכשל ח"ו ב"שמא יטה"? היה מעלה
אש בפניא־דמעלי־שבתא בנר גדול שיספיק לכל הלילה,
ומניחו בין ב' שמשות כפולות של החלון ,כשהוא סגור
ומסוגר ,ולומד לאורו אצל החלון בלא שום חשש .פעם ארע
שכבה הנר מיד בתחילת הלילה .הוא הצטער מאד על כך,
נבצר ממנו ללמוד מתוך הספר ,אבל סבור היה שזה מקרה

גרידא .כשחזר הדבר ונשנה בשבת הבאה ,יצא מדירתו
ופנה אל דירת בעל הבנין ,הוא הנגיד ר' מרדכי כתריאל,
בידעו שגם הוא עושה כמעשהו ומכין נר גדול מסוגר בין
שתי שמשות .אולם לתדהמתו ,ברגע שדרך על מפתן
הדירה כבה גם נרו של הגביר ,והשתרר חושך .עכשיו הרגיש
רבינו כי יש דברים בגו ,מן השמים אין מניחים לו ללמוד
כחפצו ,ויפשפש וימצא כי לאחרונה היה בושש ומתמהמה
לטפל בשריותא של אשה עגונה אחת שהפצירה בו לחפש
עבורה היתר להינשא .הוא תלה בכך את כיבוי הנרות שלא
כדרך הטבע .אחר הדברים האלה נפק דק ואשכח טעמים
מספיקים להתירה .ומיגו דזכי לה זכי נמי לאחרנייתא ,לא
נתקררה דעתו עד שהתיר במשך השבוע הקרוב עוד מספר
נשים מרודות מכבלי העיגון ,כיד ד' הטובה עליו.
שוב היה מעשה באחד מלילות מוצאי שבת קודש ,שנפנה
מיד אחרי שהבדיל על הכוס לעיין בשאלה הלכתית מסוימת
שנשאל עליה ,ומדובר בענין נחוץ שהוצרך להשיב בדחיפות,
אך למרות אדיר חפצו הרגיש שאינו מסוגל הפעם בשום
אופן לצמצם מחשבתו ולהתרכז כראוי ,כדי להקיף את כל
הנושא בשלימותו .גם הפעם הוא תלה את העיכוב בעונש
משמים והתחיל לפשפש במעשיו .אף העביר במחשבתו
כל מה שעשה ודיבר בימים האחרונים  -ולא מצא .הרי
יום ש"ק כולו עבר עליו בחפצי שמים ,בתורה ובתפילה,
ואילו משיצאה השבת לא עשה עדיין שום מלאכה ,מלבד
שהבדיל ו...עישן מקטרתו .ברגע זה נחו עיניו על סביביו,
והבחין כי בהיותו שקוע ברעיוניו לא הרגיש כ"כ במעשהו,
ובמקום להעלות האש בנייר פשוט השתמש בשטר של
מעות ונכשל בשגגה ב"בל תשחית"  -מיד הצדיק עליו את
הדין ותשב רוחו אליו.

פניני ישועות
מציאת עבודה
"ממש פלאי פלאים" פותח ניסים מזרחי את סיפורו
הפלאי ,שהתרחש בעקבות קיום הסגולה של הדפסת ספרי
המהרא"ל צינץ זי"ע.
מצב הפרנסה היה קשה מאד ,אנו משפחה עם שבעה
ילדים ,אני עובד בכל מיני עבודות מזדמנות ומביא מידי
חודש קצת הכנסה למשפחתי ,אבל אין הקומץ משביע את
הארי ,אשתי יושבת בבית ומחפשת עבודה כבר למעלה
משנה ,מצב החשבון בבנק בגירעון גדול מאד ,המצב
הכלכלי קשה מאד בבית .חשבנו באותו עת שרק נס
משמים יציל את המצב ,הרי ניסינו והשתדלנו בכל כיוון,

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

והישועה בוששה מלבוא .ידיד טוב הציע לנו ,לנסות את
הסגולה הידועה להיות שותפים בהדפסת ספרי המהרא"ל
צינץ ,הידיד סיפר שמכיר באופן אישי הרבה שראו ישועות.
הרמנו טלפון למכון המהרא"ל צינץ ,התחייבנו הוראת
קבע של  ₪ 72כהשתתפות בהדפסת הספרים.
מול מה שאירע בהמשך אי אפשר להישאר אדיש ,בדרך
לא דרך ,תוך כחודש אשתי מצאה משרה בתנאים מעולים
מה שלא העלתה על דעתה לעולם .ואני רואה בזה ממש
נס ומבקש להיות שותף קבוע בהדפסת הספרים.

