
 אלפים 
רואים

ישועות 

כבר 188 שנה



החקוקה עú המצבה ַהַהְבָטָחה!
בבית החיים בוורשה שוכנת המצבה כבר 188 שנה עם...
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הידוע  צינץ,  לייב  אריה  רבי  הקדוש  הגאון 

בכינויו “המהרא"ל  צינץ" או “הגאון מפלוצק" 

ברגעיו האחרונים, נר אלקים טרם יכבה. סביב 

בעל  ביניהם  גדולי תלמידיו,  עומדים  מיטתו 

רבי  מטשכנוב,  האדמו"ר  הרי"ם,  החידושי 

יעקב גזונדהייט, ועוד. 

למשש  היה  ניתן  בחדר,  שררו  ויראה  אימה 

עוד  השעה:  גודל  בשל  והמתח  הרעד  את 

מעט תיפרד הנשמה הגדולה מן הגוף הטהור, 

ותעלה לשכון במעלות קדושים וטהורים. 

אווירת “נעילה" בחדר, התלמידים מתבוננים 

רבם,  בפני 

מרביץ- התורה 

י  פ ל א ל

התלמידים, 

ל  ע ו פ ו

הישועות לכל 

המתדפקים 

על דלתו. שפתיו של הצדיק ממלמלות ללא 

אוזנם  כורים  התלמידים  מן  אחדים  הרף. 

תורה  אלמד  אם  ההבדל  מה  “וכי  ושומעים: 

כאן, או אלמד שם בעולם העליון"... 

הדווי.  בגוף  ניעורה  חדשה  רוח  כמו  לפתע, 

העיניים נפקחו בעירנות, הצדיק הראה בידו 

וביקש  החדר,  בפינת  עץ  לוח  על  הקדושה 

להגישו אליו. בשארית כוחותיו אחז את הנסר, 

וחרט עליו את הנוסח אותו הוא מבקש שיכתבו 

על מצבתו. התלמידים העוקבים בעניין אחרי 

מעשיו, השתאו לראותו כותב: 

ִמי ֶׁשִּיְׁשַּתֵּדל 
ְּבַהְדָּפַסת ְסָפָריו, 
ִיְהֶיה לֹו ַהְּמַחֵּבר 

ְלֵמִליץ  

וורשא, יום שני ג' באייר תקצ"ג.
ההבטחה

תלמידו הגדול 
רבי מנחם מנדל 
מראדזין, הביע 
תמיהה על 
הבטחה עצומה זו, 
אשר אין לה אח 
ורע בכל תולדות 
גדולי וצדיקי 
עולם. והלא דבר 
הוא. אז המשיך 
המהרא"ל צינץ 
את דבריו בעל פה 
ואמר: 

“אין אדם 
תולה 
שלט על 
חנותו אם 
אין לו מה 
למכור“...

- סיפור -
תלמידו הגדול רבי מנחם מנדל מראדזין, 

הביע תמיהה על הבטחה גורפת זו, אשר 

אין לה אח ורע בכל תולדות גדולי וצדיקי 

עולם. והלא דבר הוא. אז המשיך המהרא"ל 

צינץ את דבריו בעל פה ואמר:

ֶׁשֶלט  ּתֹוֶלה  ָאָדם  “ֵאין 
לֹו  ֵאין  ִאם  ֲחנּותֹו  ַעל 

ַמה ִלְמּכֹור"... 

אין  אשר  זו,  דופן  יוצאת  ההבטחה  נוסח 

לה אח ורע בין בני ענק, הועתק ונחרט על 

בית  בתוך  הזה  היום  עד  הקיימת  מצבתו 

החיים העתיק של וורשא אשר שרד את 

צוק העיתים מאות שנים בשלימותו.  

מאז פטירתו ועד היום הזה אלפי אנשים זכו 

וראו ישועות במשך כל הדורות האחרונים 

בזכות הדפסת הספרים. התרפאו ממחלות, 

בפרנסה  רב  שפע  הושפעו  זיווגם,  מצאו 

ובהצלחה בכל העניינים.

רבינו  של  הקודש  הבטחת 
הפכה  זי"ע  צינץ  המהרא"ל 
נתקדשו  מופלאה.  לתופעה 
לסגולה  ונתקבלו  הדברים 
לישועה  ומנוסה  בדוקה 
גדולי  הענינים.  בכל  והצלחה 
צדיקי  ועד  בשעתם  ישראל 
סגולה  היא  כי  העידו  דורינו, 
עין  וכי  צרה,  בעת  נפלאה 
ומופתים  ישועות  נראו  בעין 

לעוסקים בכך.
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המחבר בעצמו 
שהיה גדול 

בענקים הרי 
הבטיח להיות 

 למליץ 
וזה סגולה 

ידועה

úזיווג הגון - וúזרע שú קי ימא  08-864-89-89

 הסגולה ידועה ונפוצה ומקובלת מדורי דורות, גם אבא ז"ל 
עצמו הדפיס ספרים אלו בתור סגולה. 

והוסיף: כדאי לפרסם שרואים ישועות, המחבר בעצמו שהיה 
גדול בענקים הרי הבטיח להיות למליץ, וזה סגולה ידועה.

 מרן שר התורה 

הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א

עדויות מגדולי ישראל לדורותיהם 
בעדויות נדירות אודות ההבטחה

מהגאון הגדול 

רבי חיים 

שמרלר 
שליט"א

ישועה בזרע של קיימאעדות אישית
העיד הגאון הגדול רבי חיים שמרלר שליט"א רב ביהמ"ד היכל 

צבי צאנז רודניק  וראש ישיבת חיי תורה, בדרשה שנשא לבני 
בהדפסת  ההשתתפות  בחשיבות  ודיבר  מדרשו  בבית  קהילתו 

ספרי מהרא"ל צינץ וסיפר בתוך דבריו  שיודע ומכיר באופן אישי 
אברך יקר  שחיכה שבע שנים להפקד בזרע של  קיימא, ולאחר 

שתרם למכון מהרא"ל צינץ להשתתפות בהוצאת הספרים, ראה 
ישועה גדולה  ולאחר עשרה חודשים זכה להפקד בבן זכר.

הגאון רבי
שמואל זנוויל קלעפפיש זצ"ל מוארשא

הגאון רבי
חיים דוידזון זצ"ל
רב ואב"ד וורשא

ספר שם הגדולים החדש

הגאון הצדיק
הגאון רבי ישעיה מושקאט זצ"ל רבי חיים יעקב נפתלי זילברברג זצ"ל

מפראגה – וורשא

רבי צדוק הכהן מלובלין זצ"ל

67



 מרן הגאון 
רבי יעקב ישראל קניבסקי 

“הסטייפלר” זצ”ל
 “וזאת סגולה לכל סוגי הצרות, 

ולהרבה זה הועיל" 

)אורחות רבינו(

מתוך מכתב יד קדשו 

 של מרן הגאון פאר הדור
רבי עובדיה יוסף זצ"ל

"זכות גדולה להשתתף בהוצאת ספרי 
המהרא"ל צינץ זיע"א ולקיים בזה רצון 
צדיק וכל התומכים ומסייעים בהוצאת 

הספרים לאור, זכות המחבר תעמוד להם 
באלף המגן, וחפץ ה' בידם יצלח".

מכ"ק מרן האדמו"ר

 מפרמישלאן שליט"א

" רבינו הגה"ק המהרא"ל צינץ ציוה קודם הסתלקותו 
לחרוט על מצבתו שיהיה למליץ עבור מי שישתדל 

בהדפסת ספריו, “אינני מעיד לכם עדות רחוקה, אלא 

עדות קרובה, בעיני ראיתי כמה פעמים ובכמה עניינים, 

כשיעצתי לאנשים את הסגולה המיוחדת של השתתפות 

בהדפסת ספרי מהרא"ל צינץ, 

 מיד לאחר התרומה הגיעה במהירות “ישועה מופלאה", 

וגם אני אישית השתתפתי בממונו בהדפסת הספרים, ע"י המכון 

להוצאת ספרי המהרא"ל צינץ זי"ע באשדוד. וראיתי ישועות 

נפלאות. “הדבר דומה ופועל ממש בדיוק כמו שניגשים להדליק את 

השאלטר – ויהי אור, כך מיד לאחר התרומה פועלים ישועה."

)מתוך דבריו בשולחן הטהור במוצש"ק פ' אמור תשע"א, יומא דהילולא של הגה"ק מהרא"ל צינץ זי"ע, (

להצלחה בכל- ונחת מהי לדים 08-864-89-89

עדות אישית

    כ"ק מרן האדמו"ר
מרחמסטריווקא שליט"א

 "הסגולה ידועה כבר שנים רבות וצדיקים גדולים 
 היו מדפיסים ספרים אלו עבור ישועות, 

ואין עוד כזו הבטחה מפורשת כמו של המהרא"ל צינץ.
 ובירך את כל התורמים והמסייעים להדפסת הספרים 
 שיראו ישועות והשפעות ושיתברכו בכל מילי דמיטב. 

ואף תרם בעצמו סכום נכבד להיות שותף בהדפסת הספרים."

 מדברי 
 הגאון מרן ראש הישיבה 

רבי אהרן לייב שטיינמן זצ"ל

"הדפסת ספרי הגאון המהרא"ל צינץ היא 
סגולה מפורסמת כבר כמה דורות."

 מהגאון רבי מנשה 
עדות אישיתישראל רייזמן שליט"א

" בעבר היו מדפיסים את ספרי המהרא"ל צינץ בדפוסים 
ישנים, רק בשביל לצאת ידי חובת הסגולה, והספרים היו 
מונחים כאבן שאין לו הופכים, לאחרונה הוקם באשדוד 

מכון להדפסת ספרי הגאון, אשר מדפיסים את ספריו באופן 
שהלומד בהם מקבל טעם גן עדן. והרבה יהודים הזקוקים 

לישועות תורמים מהונם למכון. 

אני מכיר יהודי שהיה צריך בשנה שעברה ישועה גדולה עבור 
אחד מבניו שהידרדר וירד מהדרך ונהיה שם צרות יגון ואנחה, 

והיהודי הנ"ל הדפיס מהדורה מספרי המהרא"ל צינץ בעילום שם על ידי 
המכון להוצאת ספרי המהרא"ל צינץ באשדוד, ברוב פאר והדר, ומיד לאחר 

מכן התחוללה בליבו של בנו מהפיכה גדולה, ממש שלא כדרך הטבע, כאשר 
הבחור היום חזר בתשובה שלימה והינו יקר שביקרים, וראו ישועה מופלאה, 

כאשר הם תולים את הכל רק בזכות הדפסת הספר של המהרא"ל צינץ. 
אביו של הבחור הביא לי את הספר, והרבה יהודים טובים הזקוקים לישועות 

 משתתפים בהדפסת ספריו."     
)מתוך שיעורו במסכת כתובות, כ' כסלו תשע"ו(  
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לפרנסה בשפע – והצלחה בעסקים 08-864-89-89לפרנסה בשפע – והצלחה בעסקים 08-864-89-89לפרנסה בשפע – והצלחה בעסקים 08-864-89-89

כ"ק מרן האדמו"ר 

רבינו יואל מסאטמר זצ"ל
 צוה עוד בשנים של קודם המלחמה,

 לאחד מבני משפחתו להדפיס ספר של מהרא״ל 
 צינץ לזכותו כאשר היה זקוק לישועה.

)מתוך הקדמת דרשות מהרא״ל - ברוקלין ניו יורק(

כ״ק מרן גאב"ד ירושלים

רבי משה אריה פריינד זצ"ל
 הפליא מאוד בסגולת ספרי המהרא״ל צינץ, 

 כי הוא בדוק ומנוסה להיוושע בישועות ורפואות, 
ובשנת תשנ״ג ציוה למקורבו הרי״ח דוידוביטש 
 להדפיס אחד מהספרים, כשהוא עומד ומקפיד 

על כך שהספר יודפס מכספו האישי. 

 מהגה"צ רבי יצחק דוד 
גרוסמן שליט"א

מה נכבד היום בהיגלות אור יקרות מתורתו של מורנו 

ומאורנו, גאון עוזנו, רבינו לייבוש חריף זי"ע המהרא"ל 

צינץ, שנודע בבקיאותו ובחריפותו. ועתה, הגדילו לעשות 

במכון להוצאת ספריו ומהדירים תורותיו בכלי מפוארה 

כרצון קדשו וצוואתו שנחקקה עלי מצבתו ש"כל מי 

שישתדל בהדפסת ספריו יהיה לו המחבר למליץ".

וידענא רבים וטובים שנושעו על ידו, שהטו שכם להדפיס 

ספריו בהידור וזכו לישועה שלא כדרך הטבע ולמעלה מכל 

דמיון. וכן שמעתי ממרנא הסטייפלר זצוק"ל כי "יש בהדפסת 

הספרים סגולה והבטחה", עד כאן לשונו הטהור.

זכותו הגדולה תעמוד למבררים מקחו של צדיק גמור והגורמים שיהיו 

דובבות שפתותיו של אותו צדיק להליץ טוב, חן וחסד על התומכים 

ומסייעים בהדפסת ספריו ועל כל כלל ישראל להיוושע בדבר ישועה 

ורחמים, אכי"ר.

עדות אישית

לרפואה שלימה - בריאות הג וף והנפש 08-864-89-89

שער 
הישועות 

מס הכנסה - חיובי
להאדרת  למכון  מתקשר  וותיק,  מוכר  נדלניסט  חיים, 

ספרי המהרא"ל צינץ זי"ע ומבקש לזכות להיות שותף 

זהב במכון, בתרומה חודשית של 180 ₪ לחודש למשך 

שנתיים, כשהוא לא מפרט על מה ולמה מתקשר הוא 

להרים תרומה נכבדה.

המזכיר שכבר רגיל בכגון זה, מאחל ומברך את חיים, 

שיראה ישועה וברכה בכל מעשה ידיו.

במשרדי  הטלפון  מתקשר  מכן  לאחר  קצרה  תקופה 

המכון וחיים שוב על הקו, אך הפעם הוא נרגש לגמרי, 

ומבקש לספר את סיפורו הנפלא על ישועתו הפלאית, 

אליהם  נודעו  שכבר  ישועות  אלפי  לעוד  שמצטרפת 

למכון  התרומה  בזכות  שנושעו  מאנשים  המכון,  חברי 

 – זי"ע  צינץ  רבינו המהרא"ל  צוואתו של  שמקיים את 

לעזור ולסייע בהאדרת ספריו.

אחד  יום  נדל"ן,  בעסקי  רבות  שנים  מספר:לאחר  וכה 

חוקרים  כשהם  הכנסה',  'מס  חוקרי  במשרדי  התדפקו 

אותי על עסקאות הנדל"ן שעשיתי, ולאחר מכן לוקחים 

את המחשבים שבמשרדי ומעכבים אותי לחקירה אצלם.

באותה  והאיום שעברתי  הנפשי  הלחץ  את  לתאר  אין 

תקופה, כשלאחר חקירות נוספות גיבשו ב'מס הכנסה' 

תביעה על סכום עתק, ארבע מיליון ₪! כמובן שהרגשתי 

רע ומיואש, כשאין אני רואה את האור בקצה המנהרה.

לפתע הבליחה במוחי מחשבה, אולי אתרום כסף למכון 

המהרא"ל צינץ ואזכה להבטחתו של המהרא"ל צינץ זי"ע 

וממחשבה  ספריו.  להדפסת  מי שיעזור  בעבור  שיפעל 

למעשה צלצלתי למשרדי המכון ופתחתי הוראת קבע 

על סך 180 ₪ לחודש למשך שנתיים, בתפילה ובתקוה 

כי בכך תסודר הפרשייה על הצד היותר טוב.

באורח פלא – מספר חיים – לפני כמה ימים הצליח הרואה 

חשבון שלי להגיע להסדר עם 'מס הכנסה' ולהוריד את 

התביעה לסך של 300,000 ₪ ובפריסת תשלומים נוחה, 

הפלאית  הישועה  על  לכם  לבשר  יכול  אני  כך שכעת 

והניסית שהיתה לי בזכות התרומה למכון.

'מעון' הברכות
שמתמקדת  מפורסמת  יום  מעונות  רשת  בעל  יצחק, 

בעיקר במרכז הארץ, נעשה מתוסכל מיום ליום. זה כבר 

שנה שנתיים שעובדות טובות עוזבות את המעונות שלו 

לטובת עבודה אחר בזו אחר זו, דבר שמפריע עד למאוד 

בתפקודם של המעונות.

אין זה סוד שהעבודה במעון היא לא מן הקלות שיש, אך 

תקופה כזאת מעולם לא הייתה לו.

יצחק מסביר לנו: יש להבין, כי עד שמכשירים עובדת 

שתוכל לעשות את העבודה למופת זה דבר שאורך זמן. 

על כל עובדת ללמוד בדיוק את תפקידה, ואת המטלות 

שעליה לעשות בכל יום. כמו כן יש לבנות מערכת שעות 

כבר  שהעובדת  ברגע  בדיוק  ואז  העובדות.  לכל  נוחה 

נקלטה במערכת, והכל עומד על מקומו העובדת עזבה 

בעובדת  לא  זה  וכל  אחרת,  עבודה  לטובת  המעון  את 

אחת אלא עובדות רבות - אחת אחר השנייה, ולא במעון 

אחד אלא בכמה וכמה.

מלבד זאת, מוסיף יצחק: להורים הדבר גם מקשה מאוד, 

היות וההורים רוצים שתהיינה גננות קבועות שמכירות 

את הילד מתחילת השנה ועד אחריתה, אך כשהגננות 

עוזבות באמצע השנה, הדבר מפריע להורים ובזה מוריד 

משמו הטוב של רשת המעונות.

ואז חל המפנה. יום אחד שמע יצחק על הסגולה הגדולה 

הרבות  הישועות  ועל  צינץ  המהרא"ל  למכון  בתרומה 

שמגיעות לתורמים למכון, ואז החליט שגם הוא מנסה. 

מיד התקשר למכון כשהוא מבקש לפתוח הוראת קבע 

הנפלא,  למכון  זהב"  "חבר  להיות  כדי   ₪  180 סך  של 

ושחברי המכון יתפללו על רשת המעונות, שלא יהיו את 

כל הקשיים הרבים עמם מתמודד לאחרונה.

את  ה' שמאז שפתחתי  ברוך  דבריו:  את  מסיים  יצחק 

וחצי  שנה  כמעט  כבר  הנפלא,  למכון  הקבע  הוראת 

שהעובדות כמעט ולא עוזבות את המעונות, והמעונות 

המעונות  רשת  של  הטוב  כששמו  המלך,  לדרך  נכנסו 

יוצא עד למרחוק.

 אל שולחן המערכת  זורמים במשך השנה סיפורי ישועות ועדויות נרגשות על ישועות גדולות 

ועצומות שהיו מנת חלקם של אלו שנתנו יד בהדפסת הספרים, רבים נרפאו ממחלות קשות

  ל"ע, מצאו זיווגם ההגון, נושעו בזרע של קיימא, הצליחו בפרנסתם ובעסקיהם, ועוד ועוד, 

כל אחד ומשאלות לבו לטובה. נזכיר כאן דוגמאות מתורמי המכון שביקשו לפרסם לרבים.
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שער  ה ישועות 
רבות  מידידיו אשר מתעסק  לאחד  פנה שמעון  לו  בצר 

כל  את  לנהוג? מששמע  עליו  כיצד  לשאלו  כדי  בחינוך 

פרטי הסיפור, אמר לו ידידו המחנך כי ממליץ הוא שינסה 

את הסגולה הנפלאה בתרומה למכון המהרא"ל צינץ זי"ע 

וזכות רבינו המהרא"ל צינץ ודאי שתסייע לו, וכפי שהוא 

עצמו ראה כבר מספר ישועות בזכות התרומה למכון.

הוראת  ופתח  למכון  שמעון  התקשר  הסגולה  לשמע 

ושניים שקלים לחודש, כשהוא מוסיף  קבע של שבעים 

רבינו  של  בציונו  בנו  של  שמו  את  שיזכירו  לבקש  גם 

המהרא"ל צינץ זי"ע: "חיים בן הדסה – שיַפתח לבו לתורה 

ויראת שמים". 

נרגש  מכתב  שמעון  שלח  מכן,  לאחר  שבועות  חמשה 

לחברי המכון, על השינוי המבורך שהחל אצל בנו חיים 

נזקף בשל התרומה  בשבועות האחרונים, שינוי שוודאי 

למכון הנפלא המקיים את צוואתו של המהרא"ל. 

סגולה שעברה טסט!
פינחס ל. מביתר עילית חושק לנהוג ברכב זה מספר שנים. 

לא בגלל התחביב, אלא משום שלפרנסתו עובד הוא מחוץ 

לעירו - עולה הוא בכל יום לירושלים, דבר שמצריך אותו 

בנסיעה  עימם  להתפתל  באוטובוסים,  לנסיעה  להזדקק 

ברחובות הערים, להמתין עד כלות בימי החורף הקרים 

החתונות  בעונות  המהבילים,  הקיץ  בימי  או  והסוערים, 

הפגנה  כשישנה  או  הנוסעים,  שאר  כל  עם  להידחס 

כלשהיא בירושלים - דבר שאינו נדיר בה – עליו להמתין 

שעות ארוכות לאוטובוס שיחזיר אותו לעירו במהרה.

ואז יום אחד זה קרה, פינחס החל ללמוד נהיגה, כשהוא 

מתקדם לפי הקצב, למד תיאוריה, למד לנהוג, וכעת עליו 

רק לעבור את המבחן האחרון - טסט, בכדי שיוכל הוא 

מהנסיעה  ולתמיד  אחת  ולהתפטר  ההגה  יד  על  לשבת 

המייגעת בתחבורה הציבורית.

מבחני טסט רבים עבר פינחס, אך לעת עתה ללא הצלחה, 

במבחן הראשון והשני כשלא הצליח אמרו לו כולם: "נו 

בסדר, אצל כולם זה ככה". אך ככל שעבר עוד ועוד מבחני 

טסט ולא הצליח לעבור אותם, הרגיש הוא כי חייב הוא 

לעשות משהו שיעזור לו לעבור אותם.

ואז בדיוק הגיע לפניו העלון הנפלא של מכון המהרא"ל 

של  נחיצותו  מגודל  מאוד  התרשם  פינחס  זי"ע.  צינץ 

היחיד שמקיים את  המכון  הוא  המכון, משום שלמעשה 

צוואתו של רבינו המהרא"ל צינץ, וקרא גם על הסגולה 

הגדולה בתרומה למכון, והחליט שזה מה שצריך 

הוא לעשות בכדי לעבור את מבחן הטסט.

פינחס התקשר למכון ופתח הוראת קבע של 72 שקלים 

לחודש, למשך שנה, וביקש שיזכירו את שמו בציונו של 

רבינו ויזכירו את שמו בתפילה כי יזכה לעבור טסט. ואז - 

בטסט האחד עשר! – הוא עבר!

אין לתאר את ההתרגשות הנוראה שעבר פינחס, מה שלא 

נתן לו להישאר אדיש. מיד צלצל למשרדי המכון, וביקש: 

"תשאירו את הוראת הקבע עדי עד - כזאת סגולה עדיף 

שתישאר לעולם!" 

פתחון פה!
חודש כסלו תשפ"א

לכבוד מכון להוצאת ספרי המהרא"ל צינץ זי"ע אמן

שארע  נפלא  מעשה  על  לכם  לספר  רצינו  אלו  בשורות 

עמנו בזכות התרומה שלנו למכון בכדי להוציא לאור את 

ספרי המהרא"ל צינץ זצ"ל.

המון  התקשה  קצרה  תקופה  לפני  עד  השבע,  בן  בננו 

קריאה  לומדים  הבנים  אצל  כידוע,  הקריאה.  בלימוד 

בכיתה מכינה ובכיתה א, בגיל ארבע – חמש שנים, אך 

בננו עוד בתחילת כיתה ג עדיין התקשה מאוד בקריאה. 

בעלי   – מעולים  מאבחנים  אצל  לאבחונים  אותו  שלחנו 

לא  זה  כל  עם  אך  והדרכתם,  הוראתם  לפי  ופעלנו  שם, 

ראינו ברכה בעמלנו ובננו המתוק התקשה עוד הרבה, ולא 

הגיע להישגים אליו ציפינו.

לפני מספר חודשים ראינו את העלון הנפלא היוצא על 

ידכם, בו התוועדנו לעוצמת הסגולה של המהרא"ל צינץ 

יעזור  כי  וכן נרשם על גבי מצבתו,  וכפי שהבטיח  זי"ע, 

הצטרפנו  לכך  אי  ספריו.  להוצאת  שיתרום  למי  ויושיע 

למעגל התורמים למכונכם ופתחנו הוראת קבע של "חבר 

זהב" לזכות בננו היקר, שיזכה לקרוא בקלות ככל יתר בני 

גילו.

כעת, מספר חודשים לאחר מכן, באנו בשורות אלו לשתף 

אתכם, בבשורה הטובה והמשמחת שאנו חווים לאחרונה, 

הקריאה,  בלימוד  המון  התקדם  ה'  ברוך  שיחי'  בננו  כי 

וכבר קורא כמעט ככל יתר בני גילו.

בברכה שתזכו גם אתם לישועות ונפלאות בזכות המהרא"ל 

צינץ זצ"ל

משפחת רוטנברג - ירושלים

שידוך 'תורני'
בכיתתה של ר. כהנא רוב הבנות כבר נישאו בשעה טובה 

הצלחת.  שבירת  התמהמה  עדיין  אצלה  אך  ומצלחת, 

בחורה מוכשרת טובה ועדינה הינה, אך משום מה עדיין 

לא מצאה את זיווגה המתאים. תפילות רבות וכל מיני 

הקרובה,  משפחתה  ולצער  לצערה  אך  ניסתה  סגולות 

עדיין לא התארסה.

גם חברותיה ניסו לעזור לה ככל האפשר, התפללו עליה 

וניסו להציע כל מיני סגולות, אך עדיין המתינה שיגיע 

הרגע המיוחל כל כך, ושתזכה להקים בית נאמן.

רב,  זמן  לפני  שנישאה  הטובה  חברתה  אחד,  יום 

מתקשרת אליה, ומספרת לה על ישועה נפלאה שראתה 

בזכות התרומה למכון המהרא"ל צינץ זי"ע, ואומרת לה: 

אולי תנסי גם את סגולה נפלאה זו, "הרי כמו שלי זה 

עזר, ודאי גם לך זה יעזור! הרי בהבטחה כזאת של צדיק 

החרוטה על גבי מצבתו אי אפשר לזלזל בה כלל ועיקר". 

של  הטלפון  למספר  חברתה  את  ר. השתכנעה, שאלה 

למכון של  הוראת קבע  לפתוח  ומיד התקשרה  המכון, 

שבעים ושנים שקלים לחודש, כשהיא מבקשת שיזכירו 

זי"ע,  צינץ  המרא"ל  רבינו  של  ציונו  ידי  על  שמה  את 

שתזכה לזיווג הגון במהרה ובשעה טובה ומוצלחת.

כך  הכל  ההצעה  עלתה  תרומה  אותה  לאחר  שבוע 

נכספת, ולאחר שבוע נוסף כבר באה ר. בקשרי שידוכין. 

התארסה התחתנה והכל ברוך ה' כשורה.

הסיפור  את  החתונה  לאחר  ממנה  שמע  ר.  של  בעלה 

המופלא של השידוך, כיצד עלה וכיצד הושלם. התרגש 

הקבע  הוראת  את  להמשיך  ברצונו  כי  למכון  וצלצל 

ומזוני  חיי  בני  לברכת  בזכותה  שיזכו  כדי  ועוד,  עוד 

והצלחה בכל העניינים. ועוד בקשה קטנה הוא ביקש: 

"אני מעוניין לקבל את ספרי המהרא"ל צינץ זי"ע לביתי, 

כדי שאזכה ללמוד בספריו הקדושים ולהדבק בתורתו". 

ביקש וקיבל!

תרם ונשכר
כמו רבים מבני גילו, גם עזריאל בן ה30 קיבל עשר שנים 

קודם לכן - לקראת חתונתו – מהוריו ומהורי כלתו, סכום 

של כמאתיים אלף שקל לצורך רכישת דירה. אמנם כבר 

אז בסכום של מאתיים אלף שקל לא היה ניתן לקנות 

לכך  החרדים,  באזורים  למגורים  ראויה  דירה 

רכש עזריאל עם סכום הכסף דירה בפריפריה, 

אלף   550 בשווי  דירה  הדרום,  מערי  באחת 

שקל, כשמאתיים אלף שקל הוא נותן במזומן ואת השאר 

הוא משלם על ידי הוצאת משכנתא.

לשני  הדירה  את  עזריאל  פיצל  הדירה  קניית  לאחר 

בסכום  משכיר  הוא  אותן  וחדשות,  מדהימות  יחידות 

יפה, לסטודנטים המגיעים ללמוד באוניברסיטה המצויה 

באותו אזור, כך שבסכום בו הוא משכיר את שני הדירות 

לו כסף  נשאר  זאת  ומלבד  הוא משלם את המשכנתא 

בכדי לשכור דירה באחד מהריכוזים החרדיים בארץ.

הכל היה טוב ויפה במשך כעשר שנים, בהן הדירות היו 

מושכרות יום יום בלא תקופות ריקות כלל, עד שהגיעה 

נסגרו  לארץ  הקורונה  בוא  עם  מיד  לעולם.  ה'קורונה' 

כל  להם  חזרו  ומשכך  המקומית,  האוניברסיטה  שערי 

גם  מכך  וכתוצאה  מושבותיהם  למקומות  הסטודנטים 

הדירות של עזריאל התרוקנו מיושביהן, ועזריאל נותר 

עם תשלום כפול אותו עליו להשיג, הן תשלום משכנתא, 

והן תשלום הדירה אותה הוא שוכר למגורים בשבילו.

מיושביהן.  ריקות  והדירות  חודש,  ועוד  חודש  עובר 

עזריאל החל להרגיש כבר את החור בכיס, ואופק טוב 

יותר עדיין אינו נראה. ואז נזכר עזריאל בסגולה הנפלאה 

שיש בתרומה למכון המהרא"ל צינץ זי"ע כשהמהרא"ל 

צינץ הבטיח כי יעזור למי שיסייע בהדפסת ספריו. מיד 

פנה עזריאל לברר את מספר הטלפון של המכון, ביקש 

לחודש.   ₪  72 של  קבע  הוראת  ופתח  התקשר  ומצא, 

מן  לאנשים  הושכרו  הדירות  שני  בלבד  שבוע  ובתוך 

השורה. 

יפה כח הבן - בזכות המהרא“ל
לב של אבא יהודי תמיד משתוקק לראות את בנו עולה 

ומתעלה בתורה ויראת שמים. כך גם ליבו של שמעון 

ומתפרנס  עובד  אשר  ילדים,  ברוכת  משפחה  בעל  פ. 

יפה ב"ה, וזכה להקים משפחה לתפארת. ילדיו מפארים 

את מוסדות החינוך בהן הם לומדים, ורגיל הוא לקבל 

דשי"ם טובים מהצוות החינוכי של ילדיו.

אך לאחרונה חיים בנו הרביעי, התחיל קצת לזייף את 

המנגינה הטובה אותה היה רגיל לשמוע. המגיד-שיעור 

של חיים התחיל לדווח עליו כי לאחרונה הוא אינו אותו 

בלימוד  וכן  בשיעורים,  משתתף  ופחות  שבעבר,  חיים 

עם החברותא אוהב הוא לפטפט, משכך גם ציוניו אינם 

בכך  רגיל  שאינו  שמעון  המעטה.  בלשון  מהמיוחדים 

החל להילחץ, הצמיד לחיים אברך יקר משכמו ומעלה 

בכדי שילמד עם חיים, גם הוא עצמו לא חסך כל דבר, 

והחל להשקיע בו את מרצו והונו, אף משום מה שמעון 

לא ראה ברכה בעמלו, וחיים עדיין לא השביע רצון.

לפרנסה בשפע – והצלחה ב  עסקים 08-864-89-89 1213



------------ 3 כרכים מעייני החכמה 
על מסכת בבא מציעא

גרש ירחים---------------- 3 כרכים
על מסכת גיטין

------------------ 2 כרכים  יעלת חן
על מסכת כתובות

------------- 3 כרכים  מקצוע בתורה
על שו"ע הלכות הלוואה

----------- 2 כרכים  חידושי מהרא"ל
על שו"ע הלכות ריבית

הגדה של פסח ברכת השיר

-------------- 2 כרכים  טיב קידושין
על שו"ע הלכות קידושין

------ 2 כרכים  מגן האלף ומקור חיים
על שו"ע הלכות פסח

---------------- 2 כרכים גט מקושר
על הלכות גיטין

-------------- 4 כרכים אילת אהבים
על מסכת כתובות

מלא העומר על התורה------ 5 כרכים

יין המשמח
על שו"ע הלכות יין נסך

מלא העומר 
על ה' מגילות

מסכת אבות
עם ליקוטי ופניני מהרא"ל

זמירות שבת
עם פניני מהרא"ל

תהלים 
עם פניני מהרא"ל

 

שמחת יו"ט --------------- 2 כרכים  
על מסכת ביצה

-------------- 3 כרכים  קומץ המנחה
דרשות על התורה ומועדים 

בימים אלו עומד לקראת הדפסה
"פני אריה" על הש"ס - 3 כרכים

 מקיימים את דברי הצוואה 
וזוכים בהבטחת הפלאים

חייגו עכשיו 08-8648989

חייגו עכשיו וקבלו הצעה מתאימה להדפסת מהדורה 
 מיוחדת עם הקדשה בתחילת הספר 

להדפסת 100 ספרים ומעלה

שותף

פטרון הדפסה

חבר זהב

₪72
24x חודשים

₪180
24x חודשים

כך תשתתפו בהדפסת הספרים

}

}

שמכם יוזכר בתפילה מיוחדת  
ביום ההילולא 

זכאים לקבל את הספרים שיצאו 
לאור בתקופת השותפות 

שמכם יוזכר בציון הקדוש מידי 
חודש בחודשו ע"י שליחי המכון 

קבלו מיידית סט מפואר של 
 חומשים ומגילות עם פירוש 

רבינו )6 כרכים(

ספרי המכון שהופיעו עד כה

חיבורים,  עשרות  הותיר  רבינו 
שהאירו את עיני הלומדים בכל חלקי 

פסקי  התורה,  על  הש"ס  על  התורה, 
הלכות, הגדה של פסח ועוד.

צילום  במהדורות  הספרים  הודפסו  השנים,  ברבות 
ישנות  - ורבים ראו ישועות גדולות בכל עניניהם.

בהכוונת  הקדושים,  בספריו  הלימוד  קושי  מפאת 
על  המשימה  הוטלה  שליט"א,  הדור  וצדיקי  גדולי 
אשר  צינץ",  מהרא"ל  ספרי  של  חדשה  להוצאה  "מכון 
במסגרתו שוקדים צוותות של תלמידי חכמים מומחים 
סדרת  כל  של  מחדש  ההדרה  על  הקודש,  במלאכת 
כתביו של רבינו זי"ע, עם רבבות ציונים הערות וביאורים.

במיוחד  ומשובח  נאה  בהידור  מודפסים  הספרים   
באהלי  כסף  אין  חינם  עותקים  ברבבות  ומופצים 

תורה בכל רחבי תבל, לזיכוי הרבים.

הודעה חשובה
 בתי מדרש ישיבות כוללים ספריות 
 המעונינים בקבלת הספרים חינם! 

נא לפנות 
בטלפון: 08-9572476

בימים אלו עומדים בשולחן העריכה

ל 100 ספרים
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חייגו עכשיו והצטרפו כשותפים בהדפסת ספרי הצדיק 

08-864-89-89

הנה נדבתי להדפסת ספרי רבנו הגאון פיתקא לציון הקדוש

 
רבי אריה ליב צינץ ב"ר משה זצ"ל 

כרצונו והבטחתו להיות למליץ לכל המשתדלים בספריו

 ביום ג' באייר 
יום הילולת רבינו 

זיע"א תעלה משלחת 
לציונו הקדוש לתפילה 
ולתחנונים לישועת כל 
המשתתפים המקיימים 
צוואתו החקוקה על 
מצבתו ומשתדלים 

בהדפסת ספריו.

פועל ישועות 
בקרב הארץ


