
אין שפע יורד לעולם אלא בזכות התורה והמצוות
ּכֹן  ִישְׁ ְלָבָדד  ָעם  ֶהן  ֲאׁשּוֶרּנּו  ָבעוֹת  ּוִמגְּ ֶאְרֶאּנּו  ֻצִרים  ֵמרֹאׁש  י  כִּ

ב )כג, ט(.  ּוַבּגוִֹים לֹא ִיְתַחשָּׁ
הנה נודע שאין שפע יורד לעולם אלא בזכות התורה והמצוות, 
התורה  ובשביל  ישראל  בשביל  אלא  העולם  נברא  לא  ולכן 
)ויק"ר לו, ד; רש"י ריש בראשית(, שזולת זה לא היה שפע יורד 
ָרִמים' )שיה"ש א, ו(,  ֻמִני נֵֹטָרה ֶאת ַהכְּ לעולם, אלא שבגלות 'שָׂ

שגברה הקליפה וניטלה השפע מישראל לאומות. 
כן  ואם  ישראל,  בזכות  כי אם  נפתח  צינור השפע  אין  אמנם 
בדין הוא שיהיה להם על כל פנים חלק מה בזה העולם, כי שומר 
הכרם שלא יהיה למרמס, והאריס העובד עבודת הכרם, בשכרן 
יאכלו, ואם כן איפוא אחר שעל ידי ישראל נשפעת הטובה, דין 
שיהיה להם חלק בטובה, כי האומות מבלעדי ישראל לא היה 

יכולת בידם לקבל שפע ברכה, אם לא באמצעות ישראל.
ב',  ּכֹן ּוַבּגוִֹים לֹא ִיְתַחשָּׁ וזהו מה שהעיד בלעם 'ֶהן ָעם ְלָבָדד ִישְׁ
שפע  יש  שאם  כאן(  רש"י  יט;  כ,  )במדב"ר  במדרש  ופירש 
לישראל אין האומות אוכלין עמהם, אבל אם בגוים ישפיע להם 
טובה, אוכלין עמהם. והוא מובן עם מה שאמרנו, שאחר שהם 
ידי  על  אם  כי  השפע  לקבל  כח  לאומות  ואין  השפע  מורידין 
ישראל, לכן דין הוא שיאכלו עמהם, מה שאין כן השפע שיקבלו 

ישראל, אין לאומות חלק בהם.
קומץ המנחה - פרשת עקב

מי שאינו קונה מאומה - אינו מקבל מתנות
כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו )כג, ט(. 

וברש"י אני מסתכל בראשיתם, ובתחילת שרשיהם ואני רואה 
אבות  ידי  על  הללו  וגבעות  כצורים  וחזקים  מיוסדים  אותם 

ואמהות. 
ישראל  לעם  רק  לא  לכאורה,  זצ"ל:  המהרא"ל  רבינו  ושואל 
קיימת ועומדת זכות אבות, אברהם אבינו היה גם אביהם של 

ישמעאל ושל בני קטורה, ולבני עשיו עומדת זכותם של אברהם 
ויצחק, אם כן מדוע זכותם עומדת רק לנו? 

ומפרש זאת במשל: דרך מוזגי השכר שכאשר מביאים אליהם 
כלי ומבקשים שימזגו מדת שכר מן החבית, הרי הם ממלאים 
עוד  מוסיפים  מכן  ולאחר  לקנקן.  ממנה  ומוזגים  המדה  את 

מעט, בחנם. 
מן  שכר  מדת  לקנות  בידה  וקנקן  בתו  את  אדם  שלח  פעם 
החבית, נלותה אליה חברתה וראתה שהמוזג נותן את המדה 
ומוסיף עליה מעט משלו. הלכה החברה והביאה אף היא קנקן 
התוספת  את  "רק  השיבה:  תרצי"?  "כמה  המוזג:  שאלה  ריק. 

הנתנת בחנם". 
צחק המוזג ואמר: "מי שקונה מדת שכר מקבל מעט בחנם, 
אבל מי שאינו קונה מאומה - אינו מקבל מתנות". וכן בעניננו, 
זו נתנת רק לאלו  זכות אבות היא מתנה, חסד מיוחד, ומתנה 
מעניק  שהמוזג  תוספת  כאותה  במעשיהם.  זכויות  שצוברים 

לקונים. 
ובזה הוא מסביר את הסדר שבהגדה של פסח "שלשה אבות 
שני לוחות הברית אחד אלקינו" כלומר רק לנו עומדת זכותם 
של שלשה אבות, ומדוע משום שאנו שומרים על שני לוחות 

הברית ומאמינים באחד אלקינו שבשמים ובארץ. 
ברכת השיר

רמזה לו שצריך להסב על מקלו
ויך את האתון במקל )כב, כז(.

רבינו בספרו "מלא העומר" כותב בדרך צחות, אחרי שהאתון 
לחצה את רגל בלעם לקיר, נהיה חיגר וזקוק היה למקל. 

זה שלש רגלים",  "כי הכיתני  רמז לכך, במה שאמרה האתון 
שהגמ' בשבת )קנב, א( אומרת, "טוב שתים משלש" – טובים 
זקנה, שצריך משענת  ימי בחרות משלש של  רגלים של  שתי 

עם רגליו.
מלא העומר

הסיבה שיש למעט בתענוגים לזכות לכתרה של תורה
כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה 
ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה אם אתה עושה כן אשריך וטוב לך 

אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא )פ"ו, מ"ד(.
הוא  לתורה,  לזכות  כדי  העולם  בתענוגי  למעט  שיש  הטעם 
משום שכדי לזכות לדברי תורה, צריכים עמל ויגיעה רבים. אך מי 
שרגיל בתענוגי העולם הרי שהוא מפונק ויקשה עליו להתאמץ 

ולעמול כדי לזכות לתורה.

סיבה נוספת היא, משום שהמתרגל לתענוגים, הרי שנפשו אינה 

שבעה, ולעולם הוא רודף אחרי תענוגים נוספים ותאוות יתירות 

וחושק  רוצה  שהוא  והיות  מנעוריו.  רע  האדם  לב  יצר  שהרי 

באכילת מעדנים ופינוקים, לא יצליח לעמול בתורה כראוי.

שונה אדם האמון במידת ההסתפקות, כיון שאינו חפץ וחושק 

הרי שליבו  התורה,  ללימוד  והכרחי  במאומה מלבד מה שראוי 

כדי  בה,  ולהתייגע  להצטער  מסוגל  והוא  התורה,  ללימוד  פנוי 

לזכות לאורה.

הבטחת רבינו, 
מי שישתדל 

בהדפסת 
ספריו יהיה 
לו המחבר 
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להשתתפות בהדפסת הספרים לקיום 
צוואתו של הגאון זי"ע ולזכות בהבטחתו

נפלאות המהרא"ל צינץ

פניני ישועות 

משפחת הרשקוביץ היא משפחה למופת, ילדיהם העדינים והטובים 
שמם יוצא למרחקים, האימא מורה זה כשלושים שנה בבית הספר 
השכונתי, האב משמש כר"מ באחד הישיבות המובילות בירושלים, 

בקיצור - הכול נראה מושלם.
צביה הבת הבכורה נישאה לפני כארבע שנים לאברך תלמיד חכם 
משכמו ומעלה, נתנאל נישא אף הוא עם בת למשפחה מכובדת לפני 

כשלוש שנים, אך כשהגיעו לבנצי משהו נתקע!
היו  לבסוף,  הם  ירדו  תמיד  אך  השולחן  על  עלו  חשובות  הצעות 
שהשעה  כנראה  אך  גמר  לידי  הגיעו  כמעט  שכבר  הצעות  מספר 

הנכונה עדיין לא הגיעה.

ו'בנצי' הבחור המבריק  חבריו בשיעור כבר כמעט כולם התחתנו, 
עדיין לא התארס!

המורות  אחת  צינץ,  המהרא"ל  של  דהילולא  ביומא  שעברה  שנה 
בצוות של גברת הרשקוביץ סיפרה על כך שנושעה בזכות תרומה 
כל  את  אצלה  ביררה  הרשקוביץ  גברת  צינץ.  המהרא"ל  למכון 
הפרטים, ולאחר התייעצות עם בעלה החליטה לתרום למכון הנפלא 

ולהיות 'חבר זהב' במכון לזכות בנה המצוין שמתבגר והולך.
בנצי,  עבור  לשידוך  חשובה  הצעה  עלתה  מכן  לאחר  שבועיים 
'לחיים'  שתו  לתרומה,  ה'ארבעים'  וביום  לאיטה  התקדמה  ההצעה 

והשידוך נסגר! - "מזל טוב".

'לחיים' ביום הארבעים!
ישועה שהגיע למערכת המכון בימים אלו:

העז  הרושם  על  מכל  יותר  מעידים  רבינו  שקיבל  הנלהבות  ההסכמות 
שהותיר רבינו עם יבול ספריו המבורך: 

רבינו:  על  כותב  זצ"ל,  ווארשא  ראב"ד  קלפפיש  זנוויל  שמואל  רבי  הגאון 
" הנמצאים בהכ"י עד שיהא שם הספר נאה לו וכשמו כן הוא אילת אהבים 
וזכות הגאון המחבר זצוק"ל יעמוד להם  ומעלה חן על לומדיו וההוגים בו. 
לטובה  ידם  כפעולת  להם  לשלם  שחקים  שוכן  לפני  בעדם  טוב  להמליץ 
בטהרה  שנכתב  ידו  כתב  ונתן  בחיותו  בחיים  הגה"ק  המחבר  שהבטיח  כמו 
לתלמידו הגאון רשכבה"ג בעל החידושי הרי"ם זצלל"ה שיוחק על הציון של 
וכן חקוק במצבתו דבריו  יהי' המחבר למליץ.  מי שישתדל בהדפסת ספריו 
יזכו  כן  וממיצר  ממכאובים  נחלץ  ספריו  להדפסת  שנתן  מי  וכל  הקדושים. 

אלו לזכות".
"הגאון הצדיק מוהר"ר ארי' ליב אבד"ק פלאצק זצ"ל אשר כבר נתפרסמו 
ספריו הקדושים באפסי תבל וציווה לחקוק על ציון קברו כי מי אשר ידפיס 
ספריו יהי' לו למליץ יושר בעולם העליון וייוושע בכל טוב... ומהראוי אשר 

כל איש יקח הספר הקדוש הזה לביתו וזכות הרב המחבר 
הגאון הצדיק יעמוד לו. וביותר למי שישתדל במכירת 
הספרים הנ"ל זכות הרב הגאון המחבר זצ"ל יעמוד לו 

ולזרעו תמיד "...

הנה ההסכמה המלאה:
מה מאד שמח לבי בקרבי ותעלוזנה כליותי בראותי 
דברים עתיקים. שבעתיים מזוקקים. נופת צופים מדבש 
מתוקים היוצאים מגוית הארי העז אריא דבי עילאה שר 
התורה. הגאון הגדול מפורסם בכל קצווי ארץ בחיבוריו 
ליב  הנעשים על טהרת הקודש כקש"ת מוהר"ר אריה 
צינץ זצוק"ל. ואם כי כבר השביע לנו הארי בקומצו מלא 
חפנים חידושי תורתו אשר האירו פני תבל וכל תופשי 
עתה  זכינו  האמנם  למכביר.  עד  בם  יתענגו  התורה 
ספרו  לפנינו  נגלות  בהיגלות  באהבים.  עוד  להתעלס 
חיברו  אשר  כתובות  מס'  על  חידושים  אהבים.  אילת 
הגאון  של  אונו  וראשית  כחו  והוא  עלומיו.  בימי  עוד 
אשר  חן  יעלת  ספרו  בהקדמת  ככתוב  זצוק"ל.  המחבר 
עלינו  ה'  ובחמלת  יורשי המחבר  ביד  היה טמון  כה  עד 
הנכבדים  המה  הלא  צעד.  מטיבי  שלשה  לב  את  העיר 
הנקובים בשמותם. הגביר המפורסם המופלג מו"ה יצחק 
לובינער נ"י מק"ק לאדז. והגביר המפורסם המופלג מו"ה 
שמואל יואל קב ונקי נ"י מק"ק הנ"ל. והשלישי הכי נכבד 
אשר  נ"י.  ביאליסטאצקי  זלמן  מו"ה  בתו"י  המופלג  הרב 
מרוב חביבותם לעשות נח"ר להגאון המחבר ז"ל קנו את 

הכ"י הנ"ל מיד יורשי המחבר והעתיקו אותו להכינו לדפוס. ואחרון אחרון 
חביב ה"ה האברך הגביר המרומם המופלא י"א מו"ה וואלף חיים לינדער 
בישראל  הפיצו  למען  הדפוס  הוצאות  כל  די  מוצא  לכסף  נתן  אשר  מפה 
ויהנו מאורו. ועל כן אמינא לפעולתם הטובה יישר חילם וכחם לאורייתא 
לאור מטמון  להוציא  על השתדלותם  הנ"ל  להנכבדים  טיבותא  ומחזיקנא 
יקר כזה. ובפרט לה"ר המופלג מו"ה זלמן הנ"ל אשר השתדל להביא הספר 
הזה לפני חכמי לב להסיר ממנו הטעויות והשיבושים הנמצאים בהכ"י עד 
שיהא שם הספר נאה לו וכשמו כן הוא אילת אהבים ומעלה חן על לומדיו 
וההוגים בו. וזכות הגאון המחבר זצוק"ל יעמוד להם להמליץ טוב בעדם לפני 
שוכן שחקים לשלם להם כפעולת ידם לטובה כמו שהבטיח המחבר הגה"ק 
בחיים בחיותו ונתן כתב ידו שנכתב בטהרה לתלמידו הגאון רשכבה"ג בעל 
החידושי הרי"ם זצלל"ה שיוחק על הציון של מי שישתדל בהדפסת ספריו יהי' 
המחבר למליץ. וכן חקוק במצבתו דבריו הקדושים. וכל מי שנתן להדפסת 
אחד  לשום  ליה  וחס  לזכות.  אלו  יזכו  כן  וממיצר  ממכאובים  נחלץ  ספריו 
אילת  ס'  את  שנית  ולהדפיס  גבולם  להשיג  מאחב"י 
בדמים  כי  רשותם  בלתי  כתובות  מס'  על  אהבים 
המדבר  דברי  ותעב"ט.  יונעם  השומע  וכל  קנינהו. 

לכה"ת ומחבביה.
הבא עה"ח יום ה' ד' אייר תרמ"ז לפ"ק ווארשא.

מו"צ  ז"ל  במוהרי"ז  קלעפפיש  זנוויל  שמואל  נאום 
דפה ק"ק הנ"ל.

◆◆◆
תלמידו  היה  תק"פ.  בשנת  נמירוב  בעיר  נולד 
המובהק של רבי משה ליב אב"ד קוטנא. בהיותו קשור 
לרבי מרדכי חסיד מוותיקי הדיינים בוורשה, התפרסם 

בוורשה כגאון בלתי רגיל.
וורשה,  כראב"ד  זנוויל  שמואל  רבי  הוכתר  לימים 
החל  וורשה,  של  הבכירה  הרבנית  לאישיות  נחשב 
משנת תרל"ה ואילך. שאלות בהלכה הופנו אליו מכל 

רחבי העולם.
בשנת תרמ"ח היה רבי שמואל זנוויל, יחד עם רבי 
ספקטור  אלחנן  יצחק  רבי  מקוטנא,  יהושע  ישראל 
ע"י  היתר השמיטה,  מנותני  מוהוליבר  ורבי שמואל 

מכירת הקרקע, לשנת השמיטה תרמ"ט.
רבי שמואל זנוויל היה אהוב על כל תושבי וורשה - 
גם על החסידים רבי שמואל זנוויל נפטר בו' מרחשון 

תרס"ב.
רבינו  ספרי  של  הדפסה  שבכל  מובן  מאליו 

בוורשה, הרבו לפנות אליו בבקשה להסכמות.

הסכמת הגאון רבי שמואל זנוויל קלפפיש זצ"ל ראב"ד ווארשא
לספרו של רבינו "אילת אהבים" על מסכת כתובות


