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ישועות 

כבר 189 שנה

 הוראת 
מרן שר התורה זצ"ל: 

 "כדאי 
 לפרסם!!!"   

עמודים 6-7



ַהַהְבָטָחה!
החקוקה עú המצבה 

בבית החיים בוורשה שוכנת המצבה כבר 189 שנה עם...

אנשים מספרים עמוד 11-13 גדולי ישראל מעידים עמוד 6-10 סיפור ההבטחה עמוד 4-5

 תולדות רבינו הגאון הקדוש 
רבי אריה לייב צינץ זצוק"ל 

נולד: ה' תקכ"ח, נפטר: ג' אייר ה' תקצ"ג

יהונתן  רבי  הרבי  של  אחיו  בן  משה,  רבי  לאביו  נולד 
ונכד למהר"מ  נין  איבשיץ. מגזע אראלים ותרשישים, 
מפדובה ולמעלה בקודש עד לדוד המלך עליו השלום. 
מקובל  שבחריפים,  חריף  התורה,  שר  הדור,  מגדולי 
תלמידים  ומעמיד  בישיבה  ויושב  זקן  וצדיק,  אלקי 

לאלפים.

כעילוי  שמו  יצא  כבר  שנה  עשרה  שמונה  בן  בהיותו 
נפלא, וחידושיו מאז עשו רושם על כל גדולי הדור, כי 
טעם  בטוב  ומוסברים  חזקים  יסודות  על  מבוססים  היו 

ודעת.

בהיותו  בפראג  הדפיס  חן"  "יעלת  הראשון  ספרו  את 
בן עשרים ושתיים. ספר זה זכה להסכמת גדולי הדור, 
ביניהם בעל הנודע ביהודה הכותב בהסכמתו "ומצאתיו 
גדרתי  גדר  האמנם  בתורה,  המתגבר  הארי  לב  לבו 
אדעתא  אולם  חדש,  ספר  על  הסכמה  ליתן  שלא 
דהאי גברא רבה לא נדרתי עברתי על רצוני לעשות 

רצונו..."..

ומשם  והעבודה,  התורה  על  בפראג  ישב  שנים  מספר 
בה  בפלאצק  לאב"ד  נתקבל  כך  אחר  לפרסבורג,  הלך 

הרביץ תורה ברבים ותיקן תקנות רבות לטובת הכלל

בשנת תק"ע עבור להתגורר בעיר וורשה שהיתה מלאה 
והשיב  הדור  כפוסק  התפרסם  שם  וסופרים,  חכמים 
תשובות הלכתיות לכל קצוי תבל, וכן פתח ישיבה לשם 
לקנות  שהגיעו  לה  ומחוצה  בפולין  המוחות  טובי  זרמו 
רבים  ביניהם  הרבה  תלמידים  והעמיד  מפיו,  תורה 
רבי  המלבי"ם,  הרי"ם,  החידושי  כבעל  ישראל  מגדולי 

אברהם מטשכנוב ועוד. 

להתברך  באו  רבים  מופת.  כאיש  מפורסם  היה 
מאמרי פיו, פעל ישועות בקרב הארץ.

הותיר אחריו ברכה מרובה, עשרות ספרים שכתב בכל 
חלקי התורה  בהלכה ובאגדה, בתלמוד ובשו"ת.

הותיר אחריו ברכה מרובה, עשרות ספרים שכתב בכל 
חלקי התורה  בהלכה ובאגדה,

ומפורסמים  מופצים  יהיו  תורתו  שדברי  היה  רצונו 
בבתי מדרשות, בבחינת "שפתותיו דובבות".

בצוואתו הבטיח להיות למליץ למשתדלים בהדפסת 
ספריו.

זכותו יגן עלינו.
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בכינויו  הידוע  צינץ,  לייב  אריה  רבי  הקדוש  הגאון 

ברגעיו  מפלוצק"  "הגאון  או  צינץ"  "המהרא"ל  

מיטתו  סביב  יכבה.  טרם  אלקים  נר  האחרונים, 

החידושי  בעל  ביניהם  תלמידיו,  גדולי  עומדים 

גזונדהייט,  יעקב  רבי  מטשכנוב,  האדמו"ר  הרי"ם, 

ועוד. 

את  למשש  היה  ניתן  בחדר,  שררו  ויראה  אימה 

תיפרד  מעט  עוד  השעה:  גודל  בשל  והמתח  הרעד 

לשכון  ותעלה  הטהור,  הגוף  מן  הגדולה  הנשמה 

במעלות קדושים וטהורים. 

"נעילה"  אווירת 

 , ר ד ח ב

ם  י ד י מ ל ת ה

ם  י נ נ ו ב ת מ

רבם,  בפני 

 - ץ י ב ר מ

ה  ר ו ת ה

לכל  הישועות  ופועל  התלמידים,  לאלפי 

המתדפקים על דלתו. שפתיו של הצדיק ממלמלות 

אוזנם  כורים  התלמידים  מן  אחדים  הרף.  ללא 

ושומעים: "וכי מה ההבדל אם אלמד תורה כאן, או 

אלמד שם בעולם העליון"... 

לפתע, כמו רוח חדשה ניעורה בגוף הדווי. העיניים 

הקדושה  בידו  הראה  הצדיק  בעירנות,  נפקחו 

אליו.  להגישו  וביקש  החדר,  בפינת  עץ  לוח  על 

את  עליו  וחרט  הנסר,  את  אחז  כוחותיו  בשארית 

מצבתו.  על  שיכתבו  מבקש  הוא  אותו  הנוסח 

התלמידים העוקבים בעניין אחרי מעשיו, השתאו 

לראותו כותב: 

ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ִמי ׁשֶ
ַסת ְסָפָריו,  ַהְדּפָ ּבְ
ר  ַחּבֵ ִיְהֶיה לֹו ַהּמְ

ְלֵמִליץ  

וורשא, יום שני ג' באייר תקצ"ג.
ההבטחה

תלמידיו הביעו 
תמיהה על 
הבטחה עצומה זו, 
אשר אין לה אח 
ורע בכל תולדות 
גדולי וצדיקי 
עולם. המשיך 
רבינו זי"ע את 
דבריו בעל פה 
ואמר: 

"ֵאין ָאָדם 
ּתֹוֶלה 
ֶלט ַעל  ׁשֶ
ֲחנּותֹו ִאם 
ֵאין לֹו ַמה 
ִלְמּכֹור"...

- סיפור -
הביע  מראדזין,  מנדל  מנחם  רבי  הגדול  תלמידו 

אח  לה  אין  אשר  זו,  גורפת  הבטחה  על  תמיהה 

דבר  והלא  עולם.  וצדיקי  גדולי  תולדות  בכל  ורע 

בעל  דבריו  את  צינץ  המהרא"ל  המשיך  אז  הוא. 

פה ואמר:

ֶלט ַעל ֲחנּותֹו  "ֵאין ָאָדם ּתֹוֶלה ׁשֶ
ִאם ֵאין לֹו ַמה ִלְמּכֹור"... 

לה  אין  אשר  זו,  דופן  יוצאת  ההבטחה  נוסח 

מצבתו  על  ונחרט  הועתק  ענק,  בני  בין  ורע  אח 

העתיק  החיים  בית  בתוך  הזה  היום  עד  הקיימת 

מאות  העיתים  צוק  את  שרד  אשר  וורשא  של 

שנים בשלימותו.  

זכו  אנשים  אלפי  הזה  היום  ועד  פטירתו  מאז 

וראו ישועות במשך כל הדורות האחרונים בזכות 

מצאו  ממחלות,  התרפאו  הספרים.  הדפסת 

זיווגם, הושפעו שפע רב בפרנסה ובהצלחה בכל 

העניינים.

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

לעוסקים בכך.

ציור המיוחס למהרא"ל צינץ
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תשע"חתשע"א

כשהביאו חברי המכון את ספריו של 
המרא"ל צינץ זי"ע בהוצאת המכון.

ואמר  בספרים  אחז  פניו,  אורו 
בהתרגשות:

אבא ז"ל )הסטייפלר( אמר שהסגולה 
ידועה להוציא ספריו של המהרא"ל 

צינץ, ורואים ישועות.

והוסיף בכאלו ספרים יפים כפי שאני 
רואה הסגולה יש יותר תוקף.

מנכדו  וביקש  גדול  כח  יישר  ואמר 
הארונית  על  הספרים  לו  לסדר 
כבר  שהוא  תוך  למקומו,  הסמוכה 
פסח  של  ההגדה  את  לידו  נוטל  

ומתעמק ומעיין בחביבות.

של  הספרים  את  הביאו  המכון  חברי 
המהרא"ל צינץ שיצאו לאחרונה,

ואמר  התרגש  הספרים  קיבל  כאשר 
שמכיר טוב את ספרי המחבר, עשיתם 
)ספרים   ספרים'  'שיינע  יפה,  עבודה 

יפים(. 

כל  את  להוציא  תמשיכו   והוסיף 
בספרים  עיונו  כדי  תוך  הספרים 
הסתכל בתמונת המצבה ששם מופיע 
קרא  למליץ,  להיות  המחבר  הבטחת 

את כל נוסח ההבטחה.

ואמר  וחזר  הבטיח!  הוא  הרי  ואמר 
פעם שניה הרי הוא הבטיח !!!

שרואים  לפרסם.  כדאי  אמר  אח"כ 
ישועות.

קורא את נוסח ההבטחה שעל המצבהמקבל את ספרי המכון מסתכל בהערצה על הספריםמעיין בספרים בהתרגשות

 המחבר בעצמו שהיה
    גדול בענקים הרי    
 הבטיח להיות למליץ 

וזה סגולה  ידועה  
  )והוסיף(

  ּוְכַדאי ְלַפְרֵסם!!!

 דבריהם הם זכרונם
   חברי מכון מהרא"ל צינץ זכו לחביבות מיוחדת אצל שר התורה זצ"ל בכל פעם שהגיעו עם ספרים חדשים קיבלם בשמחה גלויה   

  ובהערכה על הפעולות החשובות והפליג לדבר על חשיבות ההבטחה לישועות גדולות כפי שעוד נודע מאביו ה'סטייפלר' זצ"ל 
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 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.
והמסייעים  התורמים  כל  את  ובירך 
ישועות  שיראו  הספרים   להדפסת 
מילי  בכל  ושיתברכו  והשפעות 
נכבד  סכום  בעצמו  תרם  ואף  דמיטב.  

להיות שותף בהדפסת הספרים.

 מרן הגאון
 ראש הישיבה 

רבי אהרן לייב 

שטיינמן זצ"ל

"הדפסת ספרי הגאון 
 המהרא"ל צינץ 

היא סגולה מפורסמת 

כבר כמה דורות."

 הצדיק המקובל 
הרב יעקב עדס שליט"א

 וידוע כי גדולי ישראל מכל 
הדורות סמכו על הבטחתו 

המפורשת של רבינו זיע"א ואף 
הם הדפיסו את ספריו בעת הצורך. 
יתברכו  המסיעים  שכל  רצון  ויהי 
ולברכה  לטובה  ונפלאות  בישועות 
שוכן  לפני  בעדם  טוב  ושימליץ 
גמור  בטוב  במהרה  להיושע  מרומים. 
קדושה  רוחנית  הארה  שפע  ולקבל 

מכוחו הנשגב בתורה.

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(

 מרן הגאון 

 הסטייפלר זצ"ל
"וזאת סגולה לכל סוגי 

הצרות, ולהרבה זה 
הועיל" 

)אורחות רבינו(

וגם המליץ לאנשים להדפיס 
מפרי המהרא"ל צינץ 

לישועתם

 מרן הגאון 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.

גדולי ישראל לדורותיהם אודות ההבטחה

רבי צדוק הכהן מלובלין זצ"ל

הגאון רבי חיים דוידזון זצ"ל אבד"ק וורשה

הגאון רבי חיים יעקב נפתלי זילברברג מוורשא זצ"ל

הגאון רבי ישעיה מושקאט זצ"ל מפראגה – וורשא

בעל השם הגדולים החדש
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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

עדוית אישיות

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

שער 
הישועות 

מצאנו דירה!
תורת  את  להפיץ  שזוכה  והנכבד  הדגול  המכון  לכבוד 

המהרא"ל צינץ זצוק"ל "מכון המהרא"ל צינץ".

שלום וברכה,

לכם  לספר  רציתי 

פרטית  ישועה  על 

בזכות  זכינו  לה 

שהרמנו  זאת 

נכבדה  תרומה 

למכון היקר.

כבר חמש שנים שאנחנו מחפשים לעבור לדירה חדשה 

ומרווחת.

חדרים  שלושה  בדירת  מתגוררים  אנו  נישואינו  מאז 

בצפון הארץ, כשעם הזמן ברוך ה' משפחתינו גדלה, עד 

שהצפיפות כבר נהיתה בלתי נסבלת כלל. שני בניי ישנים 

בסלון כבר ארבע שנים והמצב בחדרים גם הוא אינו מרנין,

חדרים  חמשה  דירת  לחפש  התחלנו  שנים  חמש  לפני 

באזור בו אנו מתגוררים, אך כל דירה בה היינו לא עלתה 

לסגור  שרצינו  בדירה  היינו  מזמן  לא  רצוננו,  לשביעות 

עליה, אך ברגע האחרון תפס אותה משהו אחר.

לאיש,  דירה  ומה'  לטובה  שהכול  מאמינים  שאנו  כמובן 

אך עם כל זה החלטנו לעשות מעשה.

למכון   ₪  180 של  קבע  הוראת  תרמנו  חודשיים  לפני 

הדבר  מסוגל  כי  שמענו  זאת  על  הרבים,  ולזיכוי  להפצה 

לישועה, וכפי הבטחת המחבר המהרא"ל צינץ זצוק"ל כי 

ואכן הלא  יהיה למליץ יושר עבור מי שיפיץ את ספריו. 

יאומן קרה, ולפני שבועיים סגרנו על דירה מעולה באזור 

בו אנו מתגוררים.

אשריכם ישראל מזכי הרבים!  

משפחת ג

הצלה מתשלום ...
לכבוד המכון היקר והנכבד - מכון המהרא"ל צינץ זצוק"ל

לרבני המכון שלום.

בזכות  זכיתי  לה  פלאית  ישועה  על  לכם  לספר  ברצוני 

שמהאדיר  שלכם  הנפלא  למכון  שתרמתי  התרומה 

ומדפיס את ספרי הגאון הקדוש המהרא"ל צינץ זצוק"ל. 

חנות  לי  יש  שנים,  כשלוש  לפני  מתחיל  שלי  הסיפור 

במרכז הארץ ואני עובד קשה מאד לפרנס את משפחתי, 

יום אחד בעת עמדי בחנותי בשעות אחה"צ החנות היתה 

אנשים  שני  לחנות  נכנסו  רב,  היה  והלחץ  בקונים  מלאה 

כמה  ברכישת  להתעניין  והחלו 

מוצרים.

מדי  ארחיב  לא 

בתיאורים  הרבה 

שני  אך  וסיפורים, 

אנשים אלו היו לא 

שני  מאשר  פחות 

הכנסה,  מס  בלשי 

למצוא  שהצליחו 

נקלעתי  ומזה  הלחץ,  מפני  קטנה  מס  בעבירת  אותי 

עם  חשבונות  ספרי  פסילת  של  מסחררת  למערבולת 

זה  בשבילי  שקלים,  ממיליון  שלמעלה  ענקית  תביעה 

 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.

מהגה"צ רבי יצחק דוד גרוסמן שליט"א 
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.

מכ"ק מרן האדמו"ר מפרמישלאן שליט"א 
 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, (

מהגאון הגדול רבי חיים שמרלר שליט"א 
אני יודע 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.

)בדרשה בבית מדרשו(

מהגאון רבי מנשה ישראל רייזמן שליט"א 
 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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שער  הישועות 
 נהפך לאברך בן תורה

נוספת  קבע  הוראת  לעשות  ומבקשת  למכון  מתקשרת  אשה 

הוראת  כבר  לה  שיש  ומוסיפה  לשידוך,  שמחכה  בתה  עבור 

קבע ישנה והיא לא מבטלת אותו היות וזכתה ברוך ה' לראות, 

היה  בנה  כי  ומספרת  גדולה,  ישועה  לראות  זכתה  ה'  וברוך 

בחור טוב ולמד בישיבה, 

רעים  חברים  אבל 

את  עזב  אותו,  קלקלו 

והסתובב  הישיבה  את 

למצב  והגיע  ברחובות 

כעישון  מאד  קשה 

היא  וכו',  סמים 

ובלילה,  ביום  בכתה 

למוטב,  שיחזור  להקב"ה  והתפללה 

צינץ  המהרא"ל  של  הפלאית  הבטחתו  על  שמעה  אחד  יום 

ומספרת  בנה,  לזכות  קבע  הוראת  וחתמה  למכון  התקשרה 

שמאז המצב התחיל קצת להשתנות בהדרגה לאט לאט, וב"ה 

היום הוא אברך בן תורה אמיתי והקים משפחה לתפארת

רפואה שלימה
היה  שאחיו  יהודי 

קשה  במחלה  חולה 

נתנו  לא  והרופאים 

להמשיך  סיכוי 

נכנס  לחיות, 

האדמורים  לאחד 

והידועים  הצדיקים 

והזכיר  ברק,  מבני 

החולה  אחיו  את 

להדפיס  לו  המליץ  האדמו"ר  לישועה, 

עשה,  וכן  החולה,  לזכות  צינץ  מהרא"ל  מספרי  מהדורה 

התקשר למכון לברר מה יש להדפיס, והדפיס מאחד הספרים 

שהיה חסר,  לאחר זמן התקשר למכון להודות, וסיפר שמאז 

שתרם ברוך ה' רואים הטבה גדולה וממש חזר לחיים.

שני שידוכים
הכוללים  באחד  שלומד  חכם  תלמיד  יהודי  ברק,  מבני  צ.פ. 

איני  כלל  בדרך  הליטאי,  לחוג  משתייך  "אני  כותב:  החשובים 

נוהג לעשות סגולות, אבל יש לי שתי 

והמצב  בבית  בוגרות  בנות 

ומצפים  קשה  ממש 

לאחרונה  לישועה. 

של  מההבטחה  לי  נודע 

להיות  צינץ   המהרא"ל 

למשתדלים  למליץ 

שמעתי  ספריו,  בהדפסת 

שרבי חיים קנייבסקי ממליץ מאד ע"ז וגם אביו הסטייפלער 

לעשות  החלטתי  לישועה,  זקוק  כשהיה  ספר  הדפיס  בעצמו 

בנותי,  שתי  עבור  קבע  הוראות  שתי  על  וחתמתי  מעשה 

תורה,  הפצת  של  ענין  בזה  יש  מהסגולה  שחוץ  וחשבתי 

הראשונה  ובתי  חודשים  כשלש  עברו  יסופר,  כי  יאומן  לא 

התארסה.  השניה  בתי  מכן  לאחר  חודשים   4 ו   התארסה, 

יישר כח תמשיכו בפעלכם הגדול".   

ראשי המכון הוזמנו לברית
לא  בנהריה  המתגוררת  נ.   משפחה 

לעשר  קרוב  בילדים  להיפקד  זכתה 

של  ביתו  מבאי  בהיותם  שנים. 

פנו  אבוחצירא,  דוד  רבי  האדמו"ר 

את  לבקש  מנת  על  הזוג,  בני  אליו 

המליץ  אבוחצירא  דוד  רבי  עצתו. 

ספרי  בהדפסת  להשתתף  להם 

המהרא"ל צינץ". הזוג נדב סכום נכבד להדפסת 

מספרי רבינו בהידור רב, והפצתו חינם בבתי מדרש. בני הזוג לא 

הסתפקו בכך, וזיכו איתם עוד כמה מבני המקום, שרצו גם הם 

בנטילת חלק בסגולה מופלאה זו. והנה הגיע היום הגדול: כעבור 

זמן לא רב מאז החלו בני הזוג לסייע למכון וחתמו הוראות קבע 

למכון, הם נושעו בבן זכר. ראשי המכון השתתפו בשמחת הברית 

כאורחי הכבוד והאדמו"ר רבי דוד אבוחצירא כובד בסנדקאות.

סכום שיגרום לי לפשיטת רגל.

גם  אך  בתחום,  מהטובים  דין  עורך  מיד  שעירבתי  כמובן 

להם לא היה הרבה מה לעשות אחרי ההסרטות וההקלטות 

שנלקחו מחנותי, אבל העו"ד ניסו לעשות בכל יכולתם מה 

שאפשר.

מכונכם,  של  הנפלא  העלון  את  לידי  הקב"ה  אינה  ואז 

ולאחר שקראתי על הבטחת המהרא"ל צינץ להיות למליץ 

ישועות  על  וסיפורים  ספריו,  בהדפסת  המשתדלים  לכל 

הוראת  לעשות  ביקשתי  בהדפסה,  למשתתפים  הפלאיות 

קבע של 180 ₪ למשך שנתיים בכדי לזכות לנס.

הדיון  כי  לכם  לבשר  אני  ויכול  אנוכי  בשורה  איש  כיום 

נמשך כמעט שנתיים  וב"ה היה פה נס למעלה מדרך הטבע 

וחייבו אותי תשלום של חמישים אלף שקלים  בלבד בהסדר 

שעמדה  היא  המהרא"ל  שהבטחת  וודאי  נוחים,  תשלומים 

לידי.

תודות על זיכוי הרבים הגדול אותו אתם עושים!

מ. מ. א. 

הפשרת הקרקע
מ.ר מספר לחברי המכון,  השקעתי לפני כ 20 שנה קרקע 

בנינים  בעתיד  בהם  לבנות  בכדי  ירושלים  באיזור  גדולה 

למגורים והשקעתי בזה סכום עתק.

לאחר  קצרה  תקופה  לחוד,  ומציאות  לחוד  תוכניות  אך 

התלבשו  הפשרה  בתהליך  והתחלתי  הקרקע  את  שקניתי 

על  הירוקים  ארגוני 

לעצור  והחלו  הלז  האזור 

משפטית כל הפשרה.

הוצאתי  רבים  כספים 

את  להפשיר  בשביל 

בשכירת  החל  הקרקע 

מהשורה  דין  עורכי 

הראשונה וכן על תוכניות שונות ומשונות 

טענות  על  להתגבר  בכדי  להכין  הוצרך  אותם 

ארגוני הירוקים, אך כלום לא עזר וההפשרה אינה מתקדמת 

במאומה, הכל תקוע, ו

ביקרנו  צדיקים,  בקברי  להתפלל  לפולין  קבוצה  עם  נסעתי 

המהרא"ל  של  לקברו  הגענו  הגדול,  החיים  בבית  בוורשא 

צינץ זי"ע ראיתי כתוב על המצבה את הבטחתו המפורשת 

למליץ,  המחבר  לו  יהיה  ספריו  בהדפסת  שישתדל  מי  לכל 

התקשרתי  ישראל  לארץ  כשחזרתי  מיד  מאד,  התרגשתי 

עם  לחודש   ₪  180 של  קבע  הוראת  ועשיתי  שלכם  למכון 

זי"ע  צינץ  המהרא"ל  של  בציונו  שמי  את  שיזכירו  בקשה 

מידי חודש בחודשו ולבקש בעיקר על הפשרת הקרקע.

ימים ספורים לאחר מכן, החלו העניינים משום מה להתקדם, 

כל  עם  בקרקע  מעולה  לפשרה  והגענו  שנה  עבר  לא  עוד 

הארגונים, ובכך נסללה הדרך להפשרה המיוחלת, ונראה כי 

כבר בקרוב נקבל את האישורים המיוחלים לבניה, 

מדובר בפלא עצום תמשיכו להתפלל ולהזכיר מידי חודש.

מתנת יום הולדת לידיד!
אחר  זה  מצלצל  המכון  במשרדי  הטלפון  בהיר,  שלישי  יום 

זה. על הקו נשמע אברך בתחילת העשור השלישי לחייו.

"שלום" פותח מזכיר המכון. "במה אפשר לעזור?"

האברך דנן החל מגולל את הסיבה בשלה מתקשר הוא למכון: 

"ידיד נעוריי חוגג היום יום הולדת של גיל שלושים אך עדיין 

 72 של  קבע  הוראת  לפתוח  אני  חפץ   - בטן  לפרי  זכה  לא 

ספרי  להדפסת  לסייע  בכדי  שנתיים  במשך  לחודש  שקלים 

המהרא"ל צינץ זי"ע לזכות ידידי היקר שיזכה לפרי בטן".

אמת  ידיד  של  היקרה,  הטלפון  שיחת  לאחר  בלבד  שנה 

נשמע  שוב,  הוא  מתקשר  הקרוב   לחברו  לעזור  שביקש 

בטן  פרי  לחבוק  זכה  היקר  שחברו  לנו  ומבשר  מאד  מרוגש 

בן זכר לאחר 11 שנה מנישואיו, אחר שלא מעט רופאים כבר 

התייאשו זה מכבר.

הן, צדיק גוזר!
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שמחת יו"ט --------------- 2 כרכים  
על מסכת ביצה

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

 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(

רבינו הותיר עשרות חיבורים, שהאירו את 
עיני הלומדים בכל חלקי התורה, על הש"ס 

על התורה, פסקי 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.

בימים אלו עומדים בשולחן העריכה

ל 100 ספרים

 בעז"ה בימים אלו עומד 
לקראת הדפסה

 אלפי סטים 
'פני אריה' על הש"ס 

3 כרכים

הצטרפו וטלו חלק 
בהדפסתן

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

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

יעלת חן------------------- 2 כרכים 
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

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

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

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

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

מלא העומר על התורה------ 5 כרכים

------ 3 כרכים פני אריה על כל הש"ס

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

ספרי המכון שהופיעו עד כה
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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


