
אמר ר"ח בן עקשיא רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך 
הרבה להם תורה ומצוות )מכות ג, טז(. 

יש  מדוע  לתמוה  אין  כך:  המשנה  כוונת  את  לפרש  יש 
מצוות כה רבות, ומדוע יש מצוות שנכפלו – ארבע כנפות 
לציצית, ארבעה מינים בלולב, שלושה הדסים, ושתי ערבות. 
ישראל,  את  לזכות  כדי  נעשה  שהכל  התנא  מבאר  אלא 
לזכות מלשון לזכך, כדי לזכך את האברים שיזכו לקדושה 

האמיתית.
הענין  המצוות?  הכפלת  לבין  קדושה  בין  השייכות  מה 
ָבִרים ְיֵגִעים  ל ַהדְּ הוא כדברי שלמה המלך: )קהלת א, ח( 'כָּ
אֶֹזן  ֵלא  ִתמָּ ְולֹא  ִלְראוֹת  ַעִין  ע  בַּ ִתשְׂ לֹא  ר  ְלַדבֵּ ִאיׁש  יּוַכל  לֹא 

מַֹע'.  ִמשְּׁ
כי אין לתמוה על  יש לבאר את הפסוק, שבא לומר  וכך 

הדברים  'כל  ולומר  לדבר'  איש  יוכל  'לא  המצוות:  ריבוי 
יגיעים' – כל המצוות שנכפלו הם רק ליגיעה. הלא ניתן היה 
לקיים את כל המצוות הללו על ידי אחד, ציצית אחת הדס 

אחד וערבה אחת. 
אך לא יוכל איש לדבר זאת שהרי 'לא תשבע עין' – הרי כך 
גם ניתן לשאול מדוע ישנן שתי עיניים? הלא די בעין אחת. 
באוזן  בשמיעה  די  היה  הלא   – משמוע'  אוזן  תמלא  'ולא 

אחת, ומדוע ישנן שתי אוזניים?
אלא שהאדם נברא לפי צלם אלוקים ובדמות עליון, ולכן 
שהן  המצוות  גם  כך  אוזניים.  ושתי  עיניים  שתי  עם  נברא 
כפולות נעוצות באותו שורש עליון כי לפי ענינן שם – הן 

צריכות להיות כפולות.

להודות לה' על מצוות סוכה ולולב שנתן לנו
ְגמּולוִֹהי ָעָלי )תפילת הלל(. ל תַּ יב ַלה' כָּ ָמה ָאשִׁ

'מי  אומרת,  הקודש  רוח  ב(,  כז,  רבה  )ויקרא  במדרש  אמרו 
הקדימני ואשלם'. מי קילס לפני עד שלא נתתי לו נשמה. מי 
מלל לשמי עד שלא נתתי לו בן זכר. מי עשה לי מעקה עד שלא 
נתתי לו גג. מי עשה לי מזוזה עד שלא נתתי לו בית. מי עשה לי 
סוכה עד שלא נתתי לו מקום. מי עשה לי לולב עד שלא נתתי לו 

דמים. מי עשה לי ציצית עד שלא נתתי לו טלית. 
וכך גם מתפרש הפסוק, מה אשיב לה' - מה אעשה שיהיה בזה 
'השבה' לה' על כל הטובות שעשה עמי, הלא כל תגמולוהי עלי 
- כל אשר יש בידי הוא מאיתו יתברך ואיך אשלם לה' יתברך 
אחרי שהכל שלו. אין כוחנו אלא להודות בפינו - ּכוֹס ְיׁשּועוֹת 

ם ה' ֶאְקָרא.  א ּוְבשֵׁ ֶאשָּׂ
הגדה של פסח - ברכת השיר

ה' בעצמו יקים לנו את סוכת דוד הנופלת
ִוד ַהּנוֶֹפֶלת )ברכת המזון( ת דָּ ַהָרֲחָמן הּוא ָיִקים ָלנּו ֶאת ֻסכַּ

)תהילים  לדוד  תהילה  שבפרק  ב(  ד,  )ברכות  אמרו  בגמרא 
קמה( ישנן כל אותיות הא-ב מלבד האות נ', לפי שבה נרמזת 
בתולת  קום  תוסיף  לא  'נפלה  שנאמר  ישראל  של  מפלתם 
ישראל'. אך דוד סמך את תקומת ישראל ברוח הקודש באומרו 
'סומך ה' לכל הנופלים'. וכך מובא בזוהר )ח"ג ו, ב( שלגלויות 
הראשונות ניתנה קצבה וקץ, אך לא כן לגלות האחרונה אותה 

ַההּוא  ּיוֹם  'בַּ יא(  ט,  )עמוס  שנאמר  וכפי  בעצמו  הקב"ה  יקים 
ִויד ַהּנֶֹפֶלת'. ת דָּ ָאִקים ֶאת ֻסכַּ

חֹה ְדִחיַתִני ִלְנּפֹל  וכך מתפרש הפסוק שאנו אומרים בהלל דַּ
בית  חורבן  אחרי  הראשונה  הגלות  כנגד   - דחה   - ֲעָזָרִני  וה' 
ראשון, שניתן לה קץ לאחר שבעים שנה. דחיתני לנפול - כנגד 
הגלות האחרונה שהיא נפילתם של ישראל ביד שונאיהם. אך 
וה' עזרני - שה' בעצמו יקימנו מגלות זו, כאמור 'סומך ה' לכל 

הנופלים', בעת שיקים את 'סוכת דוד הנופלת'. 
הגדה של פסח - ברכת השיר

מי יזכה לראות את מלחמת שור הבר והלוויתן - 
לעתיד לבוא

בקשה  )נוסח  ִלְוָיָתן  ל  שֶׁ עוֹרוֹ  ת  ֻסכַּ בְּ ב  ֵלישֵׁ נּו  ְיַזכֵּ הּוא  ָהַרֲחָמן 
בסוכות(.

אמרו במדרש )ויקרא רבה יג, ג( שלעתיד לבוא עתיד הקב"ה 
לעשות קניגיא )מלחמה בין חיות( בין הלוויתן לשור הבר, ומי 
עימם  ומתערב  גוים  של  לקניגין  הזה  בעולם  הולך  היה  שלא 

באצטדיונים שלהם, יזכה לראות באותו קניגיא. 
ינּו - לעתיד  חוֹק פִּ ֵלא שְׂ והוא שאמר המשורר בתהלים, ָאז ִימָּ
הבר.  לשור  הלוויתן  בין  קניגיא  הקב"ה  יעשה  כאשר  לבוא 
- עם ישראל שלא  ה  ַלֲעשׂוֹת ִעם ֵאלֶּ יל ה'  ִהְגדִּ ַבּגוִֹים  יֹאְמרּו  וָאז 
יל ה'  התערבו בינינו ומשמח אותם באותה קניגיא, במה שִהְגדִּ

ֵמִחים כאן בעולם הזה.  נּו ָהִיינּו שְׂ ַלֲעשׂוֹת ִעמָּ
קומץ המנחה - פרשת קדושים 

גיליון קכ"ח, חג הסוכות תשפ"א
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להשתתפות בהדפסת הספרים לקיום 
צוואתו של הגאון זי"ע ולזכות בהבטחתו

נפלאות המהרא"ל צינץ

פניני ישועות 

תרמתי וגם ירשתיתרמתי ונושעתי

הנס בעת שסוכתו של רבינו נשברה
הראשונה  הקומה  על  היתה  המהרא"ל  רבינו  של  שדירתו  בעת 
)בווארשא רחוב גרזיבאוו ט"ז(, עשה לו רבנו סוכה על המעקה שבחצר 

סמוך לדירתו. 
ומעריציו  פעם אחת כשהתאספו בסוכתו הרבה אנשים ממקורביו 
והוא עמד וקידש על היין, נהרסו הסוכה והמעקה, כל האנשים שהיו 
שמה נפלו למטה ולא ניזוק מהם אף אחד, והגה"ק בעת שנפל לחצר 
נשאר על עמדו וכוס יין בידו וגמר הקידוש ]כך שמע בשעת מעשה 

וסיפר זאת לאבי מו"ר הגאבד"ק ראדום שליט"א[.

יום א' דסוכות בא רבינו אליו בחלום 
ובהדפסת  בסידור  שעסק  תלמידו  ראדזינר  מנדל  מנחם  רבי  סיפר 

ספריו:
היה מקום אחד שנכתב בר"ת והראו לכמה לומדים ואין פותר אותם 

וחשבו שלא להדפיס הענין הזה באין מי שיבין הכוונה. בלילה בא אליו 
רבו בחלום והיה פתוח לפניו עלה זו, ורבו העביר באצבעו על הכתב 

ואמר כמה שורות כסדר ובכלל זה גם הר"ת אמר מפורש. 
הכוונה  לפניו  ואמר  קלעפפיש  זנויל  ר'  הג'  תלמידו  אל  רץ  ובבוקר 

שנתודע מרבו המחבר בחלום ויהי לפלא.
עוד סיפר הגאון רמ"מ הנ"ל, כי פעם אחת נחלה הוא ע"י מכה בשברון 
אפאראציע  לו  לעשות  למהר  חוואט  המפורסם  הרופא  וציוה  צלע, 
)ניתוח( והוא לא חפץ עד שיקיים ביום א' דסוכות מצות סוכה ולולב 

ואז ואז יסכים לעשות לו הניתוח ולקחוהו עם מיטתו להסוכה. 
בליל א' דסוכות בא אליו רבו הגאון ז"ל בחלום ומשמש בידו על מקום 
המכה והשבר כמה פעמים ואמר אליו "נישט קשה נישט קשה - עם 
איז דיר גאר נישט" וביום מחר בא הרופא הנ"ל ונשתומם ושאל מי היה 
כאן אצל החולה הלא הכל כמעט נתרפא ואין צורך עוד באפאראציע.

דמו.  ינקום  ה'  מיכלזאהן  מהרצ"י  ידי  על  סופרו  הסיפורים  שני 
מגדולי יודעי ההיסטוריה של עם ישראל וכמעט שאין ספר שאין בו 

ממקורותיו וסיפוריו.

מכתב טרי שהגיע בימים אלו למערכת 
בימי הרחמים והסליחות.

הנה לפניכם המכתב ככתבו וכלשונו: 

לכבוד מכון להוצאת והדרת ספרי רבינו 
המהרא"ל צינץ זצ"ל

רציתי לפרסם נס שקרה לי לפני שבועיים, 
תרמתי ונושעתי. 

במשך  עבודה  חיפשה  ביתי  נוות 
כתשעה חודשים, במהלך התקופה הייתה 
ולא  ההייטק  בתחום  ראיונות  בכארבעים 

הצליחה להתקבל לאף מקום.  
לפני שבוע וחצי תרמתי לכם, וכמה ימים 
שהתראיינה  מעבודה  אליה  חזרו  כך  אחר 
מתקבלת  שהיא  וחצי,  חודש  לפני  שם 
לשם, וזאת למרות שאת התחום הספציפי 
שהם  גם  מה  למדה  לא  היא  העבודה,  של 
וממש  ניסיון,  שנתיים  עם  עובדת  חיפשו 
בעבורינו  פעל  רבינו  איך  בחוש  ראיתי 

ישועה, ואין גבול להנס בזה...
כשתרמתי הבטחתי אז לפרסם, אז אבקש 

אם יהיה אפשר לעזור לי בזה. 
בכל אופן מאד מודה לכם מאוד, שזיכתם 

אותי במצוה חשובה זו.
ייש"כ גדול 
ובברכת השנים כוח"ט
מרדכי 

ח. צוקר התהלך סהרורי, זה כחצי שנה מאז 
ובעל  אמיד  יהודי  שהיה   - אביו  של  פטירתו 
את  למשוך  מנסים  ואחיו  שהוא   – נכסים 
אינה  ההצלחה  מה  ומשום  אביהם,  ירושת 

מאירה להם פנים.
ושם  בלונדון,  התגורר  פנחס  ר'  אביהם 
עשה את הונו הרב, השקיע בנדל"ן והתעסק 
בהשכרת דירותיו לתושבי לונדון ובתי העסק 

שם.
חסד,  וגומל  שמים  כירא  ידוע  היה  אביהם 
ומשולחים  לנזקקים  הרב  מהונו  מחלק  והיה 
הבאים מארץ הקודש סכומים הגונים, באמרו 
תמיד: "מצדקה לא מפסידים". ואכן כן נכסיו 
היו עולים ופורחים וההצלחה האירה לו תמיד 

פנים.
דין  עורך  ששכרו  ואחיו  ח.  מה  משום  אך 
מוצלח ובעל שם כדי להסדיר את ענין הירושה 
רבים,  בקשיים  נתקלו  שמם  על  והעברתה 
הבנק  מצד  נוספות  דרישות  נוספו  יום  כשכל 
וגורמים ממשלתיים מלונדון הבירה, ובינתיים 
 - המנהרה  בקצה  האור  את  רואים  לא  הם 
והמייגע?  הארוך  התהליך  יסתיים  אימתי 
כשעל כל יום ויום משלמים הם טבין ותקילין 

לעו"ד בעל הניסיון הרב ששכרו.
הדרישה החדשה שהתקבלה מצד הרשויות 
באנגליה הרעידה את כל חלקי גופם. הרשויות 
דרשו לקבל סך עצום של כסף כ"מס ירושה". 
בכדי  הירושה  מסך   25% לקבל  דרשו  הם 

לשחרר את הירושה ליורשים.
בלונדון  הירושה  כי מס  זה מכבר  ידוע להם 
שכרו  הם  כך  בשל  אך  במיוחד,  גבוה  הוא 

להתגבר  כדי  ניסיון  ובעל  מוצלח  דין  עורך 
על דרישות אלו, וכעת אחרי שכבר לקחו הם 
סכום  לשלם  הם  עומדים  שם  בעל  דין  עורך 

גבוה זה?!
להתפטר  כיצד  עצה  מחפש  מיודענו  בעוד 
המכון  עלון  לידו  מתגלגל  זה,  ירושה  ממס 
להאדרת ספרי המהרא"ל צינץ, ובו צדו עיניו 
ישועות מופלאים שמספרים אנשים  בסיפורי 
למכון.  הגונה  תרומה  שתרומו  זה  בזכות 
מיודענו  התקשר  לרגע  מהסס  לא  כשהוא 
לתרום  כדי  המכון  של  הטלפון  למספר 
כשהוא  המכון  של  התהילים  ספרי  מהדורת 
מבקש שיזיכירו את שמו ואת שם אחיו בציונו 
את  לקבל  שיצליחו  בכדי  המחבר  רבינו  של 

הירושה במלואה ובמהרה.
באותו יום מספר שעות לאחר מכן, מצלצל 
הפלאפון שלו, כשעל הקו עורך הדין המוצלח 
הירושה  מסכום   25% כי  לו  מבשר  ששכר, 
מועבר ברגעים אלו לחשבונם שלו ושל אחיו. 
הבנק  בו התנהל חשבון  הבנק  לאחר שמנהל 
של אביהם נכנס לעובי הקורה לסדר את עניין 

הירושה על הצד היותר טוב.
טלפון  הוא  מקבל  מכן  לאחר  שבועיים 
נוסף מעורך הדין, כדי לבשרו כי יתרת סכום 
שעליהם  בודדים  אחוזים  מלבד   - הירושה 
היא  אף  מועברת   – ירושה  כמס  לשלם 

לחשבונם של השניים.
כשהוא מלא הערכה לרבינו המחבר, התקשר 
מיודענו שוב למכון, בכדי לפתוח הוראת קבע 
חודשית למכון החשוב המאדיר את ספריו של 

רבינו המרא"ל צינץ. זכותו תגן עלינו! 


