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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"ג ,פרשת בהעלותך תש"פ
דורשי ה' לא יחסרו כל טוב

ַּד ֵּבר ֶאל ַא ֲהרֹן וְ ָא ַמ ְר ָּת ֵא ָליו ְּב ַה ֲעל ְֹת ָך ֶאת ַה ֵּנרֹת וגו' (ח ,ב).
אמרו במדרש (במדבר רבה טו ,ו)" ,ויהי ביום כלות משה ויקריבו
נשיאי ישראל" ,ואחר כך נאמר "דבר אל אהרן בהעלותך את הנרות".
זהו שאמר הכתוב (תהלים לד) יראו את ה' קדושיו כי אין מחסור
ליראיו .ויש להבין את שייכותו של אהרן לפסוק זה.
והעניין ,שכן לעיתים הצדיק נמנע מלקיים מצוה מסוימת מחמת
סיבה שהיא וכגון שאינו יכול להתפלל ולהניח תפילין מחמת שאינו
בגוף נקי ,אך הוא שנאמר לו שלא יתיירא מחמת כן משום שלא
יחסר מאום .וכאהרן שלא הקריב יחד עם הנשיאים ,ועם כל זאת לא
הפסיד כלום וכפי שמובא שם במדרש שאמר ה' למשה ,לך אמור
לו לאהרן אל תתיירא ,לגדולה מזו אתה מתוקן .לכך נאמר "דבר אל
אהרן ואמרת אליו בהעלותך את הנרות" .שכן הקרבנות כל זמן שבית
המקדש קיים הם נוהגים ,אבל הנרות לעולם אל מול פני המנורה
יאירו .וכל הברכות שנתתי לך לברך את בני אינן בטלין לעולם.
ֹשיו משום שלעולם
ׁ
וזהו שנאמר (תהלים לד ,י-יא) יְראוּ ֶאת ה' ְקד ָ
יר ָאיו ,אף אם לא זכו לקיים מצוה מחמת אונס או סיבה.
ֵאין ַמ ְחסוֹר ִל ֵ
ירים  -הרשעים ,שאינם מקיימים מצוות אינם יכולים לדמות
אך ְּכ ִפ ִ
עצמם לאותם צדיקים שנאנסו לעיתים ולא קיימו מצוות ,שכן
הצדיקים עשו זאת מחמת יראת שמים .אך הרשעים ָרׁשוּ וְ ָר ֵעבוּ -
הרי מה שהם רשים ודלים ממצוות זה משום שרעבו ולא זכו לשבוע
ׁשי ה' אף אם נאנסו מלקיים איזו
ולהתענג מטוב ה' .ולעומתם ,וְ ד ְֹר ֵ
ַח ְסרוּ ָכל טוֹב.
מצוה ,מכל מקום לֹא י ְ

כשתזכירו זכות הקרבנות תיוושעו

ַה ֵרע ֶֹתם ַּב ֲחצ ְֹצרֹת
וְ ִכי ָתבֹאוּ ִמ ְל ָח ָמה ְּב ַא ְר ְצ ֶכם ַעל ַה ַּצר ַה ּצ ֵֹרר ֶא ְת ֶכם ו ֲ
ׂ ְמ ַח ְת ֶכם
יכם ,וּ ְביוֹם ִש
ֹש ְע ֶּתם ֵמאֹי ְֵב ֶ
ׁ
יכם וְ נו ַ
וְ נִ זְ ַּכ ְר ֶּתם ִל ְפנֵי ה' ֱאל ֵֹה ֶ
יכם וְ ַעל זִ ְב ֵחי
יכם וּ ְת ַק ְע ֶּתם ַּב ֲחצ ְֹצרֹת ַעל עֹל ֵֹת ֶ
ׁש ֶ
אשי ָח ְד ֵ
ׁ
יכם וּ ְב ָר ֵ
וּ ְבמו ֲֹע ֵד ֶ

יכם וְ ָהיוּ ָל ֶכם ְלזִ ָּכרוֹן וגו' (י ,ט-י).
ׁש ְל ֵמ ֶ
ַ
מצינו שבישראל מקדים רפואה למכה ,במקום שגלוי לפניו יתברך
שיהיו במקום סכנה  -מקדים הרפואה (מגילה יג ,ב) .והנה הקרבנות
היה מגינים עליהם מן הצר הצורר ,והקרבנות בשעת מלחמה פעמים
שלא היה להם פנאי להקריב ,או שלא היו להם תמידין  -כמו שהיו
בזמן שצרו מלכי בית חשמונאי (סוטה מט ,ב) ,לזה הוא יתברך נתן
להם עצה 'והרעותם בחצוצרות' לזכור זכות הקרבנות' ,ונזכרתם לפני
ה' אלקיכם ונושעתם מאויביכם' .ואמר שהזכרון יהיה וביום שמחתכם
ובמועדיכם ובראשי חדשיכם ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל
זבחי שלמיכם והיו לכם לזכרון לפני 'אלהיכם' ,בשעה שמידת הדין
מתוחה' ,אני ה' אלהיכם'  -שמקדים רחמים לדין ,ויהיה לכם בשעת
מלחמה 'זכרון' תרועת החצוצרות על הקרבנות שתוושעו מאויביכם.
מלא העומר  -מגילת איכה

במשה רבינו נתקיימו שתי הבחינות של "שר" ושל "עבד"

בעבדי במשה (יב ,ח).
"בעבדי" אף על פי שאינו משה" ,במשה" אפילו אינו עבדי (רש"י).
ותמוה הדבר ,הרי כל מעלתו של משה היא היותו "עבד השם" ,ואם
כן איזו מעלה יש במשה "אפילו אינו עבדי".
ברם מצינו שאמר רבן יוחנן בן זכאי אודות רבי חנינא בן דוסא :הוא
דומה כ"עבד" לפני מלך ואני דומה כ"שר" לפני מלך (ברכות לד.):
ולפי זה יש לומר שבמשה רבינו נתקיימו שתי הבחינות הללו
בשלימות " -שר" ו"עבד" גם יחד.
וזהו שנאמר "בעבדי במשה" '" -בעבדי' אף על פי שאינו משה" -
ואין בו בחינת 'שר' אלא בחינת 'עבד' גרידא; "'במשה'  -אפילו עבדי"
 ואין בו בחינת 'עבד' אלא בחינת 'שר' גרידא.מלא העומר

פניני המהרא"ל על פרקי אבות
 -פרק ב' –

הטעם שמצוה גוררת מצוה
הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאי אתה יודע מתן שכרן של מצוות
(פ"ב ,מ"א).
בתחילה הזכיר התנא מצוה אחת ' -קלה כבחמורה' ,אך בסיום
דבריו הזכיר מצוות רבות ' -מתן שכרן של מצוות'.
ביאור הענין הוא משום שעל עצם העובדה שהאדם עושה מצוה
וזוכה לקבל שכר ,הרי שעל כך שהוא מקבל שכר – נותנים לו שכר
נוסף ,וכן הלאה והלאה – נמצא שממצוה אחת ואפילו שהיא קלה,
נמשכות 'מצוות' רבות כי גם קבלת השכר נחשבת למצוה.
טעם הדבר שישנו שכר נוסף על עצם קבלת השכר ,יוסבר במשל:
משל לאב שבנו הולך בדרך ישר ומרווה נחת צרופה בכל הליכותיו,
הרי שהאב המאושר בבנו מעניק לו אהבה וחום ומתנות ,ועל עצם
הדבר שהוא מתנהג עם בנו כפי שהוא רוצה – כפי טבעו שהאב
רחמן על בנו ,הרי הוא מיטיב עימו באופן מיוחד.
ולהיפך – כשהבן הולך בדרכים עקלקלות והאב מייסר בשוטים
ומכה נמרצות ,הרי שמלבד העונש על דרכיו הרעים ,האב סר וזעף
במיוחד על שנאלץ להעניש את בנו ,באופן המנוגד לטבעו הרחמן

על בנו.
כך אמרו חז"ל 'לא דיין לישראל שחוטאין ,אלא שמטריחין לפני
איזה גזירה קשה אביא עליהם' .כי לפני הקב"ה זהו טורח להעניש את
בניו ,בזמן שהוא רוצה רק להיטיב איתם.
כך יובן גם מאמר חז"ל 'בזמן שאדם מצטער שכינה אומרת קלני
מראשי קלני מזרועי' .כי ה' יתברך חפץ שלא נחטא אלא נשוב אליו
בתשובה שלמה ונהיה לו בניו האהובים ,ולכן מסלק ממנו כביכול
את טבעו הרחום ונאלץ לנהוג במידת הדין ולהענישנו על עבירותנו
בעונשים חמורים ,גזירות ופורעניות.
והשכינה אומרת קלני מראשי' – קשה עלי המחשבה (שהיא
בראש) ,איזו גזירה ופרעניות להביא ,ו'קלני מזרועי' – המכות שאני
נאלץ להכות בזרועי – קשות עלי.
שהרי כשאדם מכה את חבירו על כי גמל איתו רעה ,הרי שבעצם
ההכאה יש לו ניחותא – כי לקח נקמה בחבירו ,לא כן אב המכה את
בנו ,אין לו סיפוק מההכאה אלא רק צער על שנאלץ להכות את בנו
אהובו .בן כזה ראוי לעונש כפול ,על העבירה שעשה ,ועל כך שנאלץ
לגרום לאביו להענישו כשזה מנוגד לטבעו.

נפלאות המהרא"ל צינץ
הסכמה נפלאה של הגה"ק רבי יעקב מאיר פאדווא זצ"ל בעל 'מקור מים חיים'
לספרו של רבינו "מגן האלף" על הלכות פסח
ההסכמות הנלהבות שקיבל רבינו מעידים יותר מכל על הרושם העז
שהותיר רבינו עם יבול ספריו המבורך:
הגה"ק רבי יעקב מאיר פאדווא זצ"ל ,כותב על רבינו" :והנה להלל אתי
הגאונים המחברים הנ"ל אך למותר .כי כבר יצא טבעם בעולם .ובתורתם
האירו תבל"...
הנה ההסכמה המלאה:
ראוי להחזיק טובה להנגידים הרבני המופלג מהו' מנחם מענדיל בר'
יחיאל ז"ל ולהרבני מוה' אברהם מאיר בר' חיים נ"י שנתנו לבם לחדש
בדפוס חבורי הגאונים הגדולים נ"ע .על ה' פסח ה"ה חבור שר האלף
מהגאון הגדול רשכבה"ג הגדול כבוד ק"ת מו"ר מהו' יהונתן זצללה"ה.
וחבור מגן האלף מהגאון המובהק המפורסם מ'
ארי' ליב זצללה"ה .אשר כבר הובאו החיבורים
הנ"ל לדפוס .אך שיצאו מהדפוס מטושטשים עד
ילאה הקורא מלקרותם .ולכן רבים חדלו מלעיין
בהם .ועתה קמו המופלגים הנגידים הנ"ל לחדשם
בדפוס הדור למען ישכילו רבים בהמה .ויהיה
שפתי הצדיקים המחברים דובבות .והנה להלל
אתי הגאונים המחברים הנ"ל אך למותר .כי כבר
יצא טבעם בעולם .ובתורתם האירו תבל אך לגדור
כו' למען לא יהיו שלוחי מצוה ניזוקין אבקש שלא
להדפיסו בלתי רשות הרבנים הנגידים הנ"ל.

באתי עה"ח יום ד' י"ב תשרי תרט"ו
פק בריסק דליטא
נאום יעקב מאיר פאדווא בהרב מוה' חיים ז"ל
•••
הגה"ק רבי יעקב מאיר פאדווא ב"ר חיים ,נולד בבריסק ,כעדות עצמו.
לאחר מכן "מושבו בק"ק קארלין".
לאחר מותו של רבי אריה ליב קצנלבוגן ,הוא נבחר לרב בבריסק ,עיר
הולדתו ,אולם הוא הגיע לעיר רק בשנת ת"ר וחמש עשרה שנים ישב על
כס הרבנות.
בשנת תר"ז היתה השריפה הגדולה בעיר .מאות חנויות עלו באש ושנים
עשרה יהודים נספו .בעמל רב התיר רבי יעקב
מאיר את העגונות ,ראה סימן כ"ה בתשובותיו.
מחבר" :מקור מים חיים" ,ב' חלקים על שולחן
ערוך יורה דעה .נדפסו בסאדילקוב בשנת תקצ"ו.
פירוש השנה הוא "רב טוב וחסד ליד המחבר".
בספר הסכמות רבי אריה ליב אב"ד בריסק ,רבי
אברהם אבלי מוילנא ,רבי יעקב אב"ד קארלין.
בהקדמה הוא מספר על תולדות חייו ועל מחלתו
הקשה .את מקומו ברבנות בריסק ,מילא רבי צבי
הירש אירנשטיין שהובא מלבוב!!! הגרי"מ פאדווא
נתבקש לישיבה של מעלה בכ"א כסלו שנת תרט"ו.

פניני ישועות
השידוך שחזר ונסגר על הצד הטוב ביותר

יצחק בחור משכמו ומעלה מפאר עולם הישיבות יושב ולומד
בהתמדה גדולה מסודר תמיד עם חברותות מהטופ שבטופ ,כזה בחור
שכל אחד רק יכול לחלום עליו ,בהגיעו לשידוכים חבריו לשיעור כבר
רק חיכו לרגע שיזמינו אותם לווארט ,כולם ללא יוצא מן הכלל היו
בטוחים שאצל יצחק הכל ירוץ.
ההתחלה באמת היתה נראית זוהרת ,ההצעות זרמו מכל עבר,
הצעות מהחשובות ביותר ,החלו הבירורים וההבטחות ואכן נמצאה
כלילת מעלות ממשפחה מיוחסת ,האבא ראש ישיבה ,הכל נראה כל
כך חלק ,הכל נראה זורם והנה צד החתן מחליט שאפשר להתקדם
לקראת סגירה אך פתאום משהו התחיל לחרוק הצד השני לא מגיב.
הוא לא מבין מה קורה פה ,אך מהר מאוד הרגיע את עצמו הרי אני
בתחילת הדרך רשימת הממתינים גדולה ישנם הרבה הצעות טובות
על השולחן ,השדכנים לא הפסיקו לצלצל לרגע ,וכך עלתה לה עוד
הצעה זוהרת ,ויצחק היה בטוח שהפעם זה קורה ,זה נראה זורם כל כך
אבל פתאום הוא לא האמין למה שקורה לו שוב באותו צורה ובאותה
הדרך ירדו להם מהשולחן עוד הצעה ועוד הצעה ,זה היה נראה כאילו
מישהו עומד בכוונה ומקלקל הכל.
התבגר לו יצחק עוד טיפה ועד טיפה ,וכך עברו להם כמה שנים
מטוטלת היאוש והתקווה לא נתנה לו מנוח ובאחת הפעמים כשעוד
הצעה רצינית ירדה מהפרק כלעומת שבאה הרגיש שאינו מסוגל
יותר ,פתאום הכל נעצר התפילות שלו הלימוד שלו הכל מסתחרר לו
מסביבו האותיות מרצדות לו בעיניים ,מה קורה לי הוא חושב לעצמו,
אינו מצליח להתרכז ,ומתחיל לעשות לעצמו חשבון הנפש מה לא
עשיתי טוב אני מתפלל כל כך מהלב ,משתדל לעזור לחברים כמיטב
יכולתי.
סגולות עשיתי הרבה ,נסיעות לקברי צדיקים ,מה לא עשיתי הוא
שואל את עצמו עוד פעם ועוד פעם ,איפה טעיתי אני יצחק הבחור

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

הכי טוב בישיבה שכולם רק חיכו למוצא פי היה נראה שאני רק צריך
לבחור ,והנה אני כעת הבחור כמעט הכי מבוגר פה בישיבה וכך מדוכדך
למחצה החליט לצאת קצת לאוויר הצח למצוא קצת נוחם לנפשו.
מסתובב לו יצחק מהורהר עובר בין רחובות ירושלים וסמטאותיה
ופתאום הוא מוצא את עצמו לא פחות ולא יותר במעלה שער יפו
בדרך המובילה לכותל המערבי תפילה רצינית לא תזיק לי בעת הזאת,
הוא עובר את שער הבדיקה בכניסה לכותל ולפתע הוא שומע צעקה
הי יצחק יצחק מה קורה ,איך אתה מרגיש ,הוא בקושי מזהה את יוסי
חבירו לחדר בפנימיית הישיבה ,יוסי שתמיד ידע להצחיק את כולם
בדיוק אותו הוא פוגש כרגע בכזה מרירות.
יוסי אכן לא פספס את הפרצוף העצוב אבל ידע את הסיבה האמתית
לכך יוסי לקח את יצחק לפינה ברחבת הכותל ופנה אליו באופן ישיר
ואמר לו כך ,תשמע יצחק ידידי עשית הרבה ,אבל יש משהו שאתה
חייב לנסות אני בטוח שזה יביא את הישועה ,בעוד יומיים זה ער"ח,
השם שלך חייב להיות מוזכר בציון הקדוש של המהרא"ל צינץ
שהבטיח מי שיעזור להדפסת ספריו הוא יהיה לו למליץ ,תנסה ,אני
אומר לך מניסיון שווה לנסות.
אני יספר לך סיפור שקרה לי ,לפני תקופה פוטרתי מעבודתי חיפשתי
וחיפשתי עבודה אחרת ולא מצאתי ,החלטתי לחפש סגולה למציאת
עבודה ,בדיוק פגשתי חבר שסיפר לי שהוא נושע בזכות הצדיק
המהרא"ל צינץ ,אז החלטתי גם לנסות ,ואכן שבוע אחרי שתרמתי
להוצאות ספרי הצדיק ,התקבלתי לעבודה חדשה ,וממליץ לך גם
לנסות!
יצחק אכן שמע לעצת חברו ,ואכן באותו ער"ח הזכירו את שמו על
הציון הקדוש ועוד באותו שבוע עלתה שוב הצעה שהוא כל כך רצה,
אך מסיבה נעלמה ירדה מהפרק אך עכשיו עלתה שוב ותוך שבוע
השידוך נסגר על הצד הטוב ביותר.

