
יֶתם  ַוֲעשִׂ ה'  ִמְצוֹת  ל  כָּ ֶאת  ם  ּוְזַכְרתֶּ אֹתוֹ  ּוְרִאיֶתם  ְלִציִצת  ָלֶכם  ְוָהָיה 
ם זִֹנים ַאֲחֵריֶהם  ר ַאתֶּ אָֹתם ְולֹא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאשֶׁ

)טו, לט(. 
הפסוקים אין להם מובן, וגם קשה מה ענין יציאת מצרים לציצית. 
אמנם יובן הכל על פי הקדמה שאמרנו, כי מחשבה טובה הקב"ה 
לו  ומיד שחשב לעשותה נחשב  א(,  מ,  )קידושין  מצרפה למעשה 
מעשה הטוב, לא כן במחשבה רעה. וכבר ביארנו זאת ההקדמה, 
על פי מה שכתב מהרש"א באגדות על אמרם )עירובין יג, ב( 'נמנו 
וגמרו טוב שלא נברא משנברא', ופירש מהרש"א )מכות כג, ב ד"ה 
מבלי  לקיימם  אפשר  היה  שלא  רמ"ח  העשין  שמנו  לפי  תרי"ג(: 
שיברא האדם, ולא תעשין שס"ה שהיו מתקיימין בהעדר הבריאה, 
נמצא שעל ידי הבריאה יכול הוא לקיים העשין, אך קרוב להפסד 
נברא'.  שלא  'טוב  לכן  בפועל,  לעבור  שיוכל  תעשין  לא  שס"ה 
ומתרצין העולם, דמכל מקום הוא יתברך צדיק בכל דרכיו, כי אם 
נמנה גם המחשבות, הרי עשין כפולים יתירים על לא תעשין )עי' 

מלא העומר קהלת ד, ד שכתב כן רבינו בשם ה'אור חדש'(.
ועשיתם  ה'  מצוות  כל  את  וזכרתם  אותו  'וראיתם  אמר  זה  ועל 
כמעשה,  לכם  נחשב  לחוד  זכירה  ידי  שעל  לומר  רוצה  אותם', 
ואולם  המצוה.  נחשבת  כבר  במחשבה,  שעולה  זכירה  ומשעת 
בעבירה, עיקר העבירה ש'לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם 
אשר אתם זונים אחריהם', שהמחשבה מעצמה לא תחשב לחטא, 

כי אם המעשה מה ש'אתם זונים' אחרי ההרהור בלבבכם וראיות 
תרי  וליבא  עינא  כאן(  ברש"י  )הובא  חז"ל  שאמרו  כמו  עיניכם, 
המעשה  וכלי  חומד  והלב  רואה  העין  כי  נינהו,  דחטאה  סרסורי 
'למען תזכרו ועשיתם את  זרות  גומרים, על כן תזהרו ממחשבות 
כל מצוותי', רוצה לומר במה שפונה לבו להרהר בעבירה, אף שאין 
שהיא  התורה  מחשבת  הפסיד  מקום  מכל  לחטא,  נחשב  הרהור 
מצטרפת למעשה, ולכן אמר שראוי לכם להרחיק ההרהור 'למען 
תזכרו' ענין המצוות 'ועשיתם את כל מצוותי', רוצה לומר שזכרון 
ה'  למצות  נחשב  זכרון  בשעת  ומיד  כמעשה,  חשוב  נמי  המצוות 
אשר עשה. וזכרון המצוות לקדש המחשבה, גורם קדושה, 'והייתם 

קדושים לאלהיכם'.
ואמר ראיה לזה, כי כבר אמר במדרש )שמו"ר מב, ה( 'ָראֹה ָרִאיִתי 
ִמְצָרִים' )שמות ג, ז(, כי הוא יתברך פדאם בזכות  ר בְּ י ֲאשֶׁ ֶאת ֳעִני ַעמִּ
קבלת התורה שיקבלו התורה, ואף שגלוי לפניו שיעשו את העגל, 
לא הביט הוא יתברך רק במעשה הטוב אשר יעשו אף קודם עשיה. 
הרי הפליא חסדו עליהם לחשוב עליהם מחשבת מצוה שעתידין 
לעשות. ואם כן ממילא כשתזכרו, הרי הוא כאילו 'עשיתם את כל 
מארץ  אתכם  הוצאתי  'אשר  לזה:  והראיה  זכירה.  בשעת  מצוותי' 
מצרים' בשביל העתיד, 'להיות לכם לאלקים', הרי שהזכות עושה 

פירות אף לעתיד, כל שכן שיחשב לכם הזכות משעת זכירה.
קומץ המנחה - פרשת ואתחנן

גיליון קס"ו, פרשת שלח תשפ"ב

על דרך הדרוש

כיון שנתכוין לשם שמים הסתפק משה במיתתו
ה לוֹ )טו, ל(.  י לֹא פַֹרׁש ַמה יֵָּעשֶׂ ָמר כִּ שְׁ מִּ יחּו אֹתוֹ בַּ ַויַּנִּ

'ויניחו אותו במשמר כי לא פורש מה יעשה לו',  נאמר במקושש 
והיתה תשובתו מאתו יתברך 'מות יומת האיש רגום אותו באבנים' 
יֻחהּו  ַויַּנִּ נאמר:  יב(  כד,  )ויקרא  אמור  בפרשת  במגדף  ואילו  כו', 

י ה' )וראה רש"י שם(. ָמר ִלְפרֹׁש ָלֶהם ַעל פִּ שְׁ מִּ בַּ
לב(  )פסוק  עוזיאל  בן  יונתן  התרגום  דברי  פי  על  ליישב,  ונראה 
שפירש שכוונת מקושש להודיע קנסא דשבתא למען יזהרו בו )ועי' 
תוס' ב"ב קיט, ב ד"ה אפילו(, וכבר כתב מהרש"א בפרק יש נוחלין 
בשביל  חטא  איך  קשה  דלכאורה  וראויה(  ד"ה  חא"ג  א  קיט,  )שם 
שיזכו חבריו, ותירץ מהרש"א דבאמת מאחר שלא נתכוון למלאכה, 

הוי מלאכה שאין צריכה לגופה, על כן לא חילל שבת לפי האמת.
ועל פי זה אמרתי ליישב, מה שהגיה מהרש"ל בפירוש רש"י בשבת 
פרק הזורק )צו, ב(, דאיתא התם: מקושש זה צלפחד כו' דברי רבי 
עקיבא, אמר ליה רבי יהודה בן בתירא, עקיבא, בין כך ובין כך אתה 
עתיד ליתן את הדין, אם כדבריך התורה כיסתו ואתה מגלה אותו, 
הוה,  מהיכא  אלא  כו'.  צדיק  אותו  על  לעז  מוציא  אתה  לאו  ואם 
'ויעפילו לעלות' וגו' )לעיל  מ'ויעפילו' הוה. ופירש רש"י וזה לשונו: 
יד, מד(, שלא הרשיע כל כך כחילול שבת. והגיה מהרש"ל שצריך 
לומר 'בחילול השם'. והוא פלא. ועל פי זה אמרתי כוונתו, דלפי דברי 
מהרש"א לא היה באמת 'חילול שבת', רק לעיני הרואים והשומעים 
שקיבל התראה, אם כן אין זה רק 'חילול השם'. מיהו נראה שטעות 

סופר במהרש"ל, כי רחוק שנתכוין לזה.

'לו' דייקא, כי משה  לכן נאמר במקושש: כי לא פורש מה יעשה 
יתברך  הוא  ואולם  יסקלוהו.  אם  נסתפק  לכן  לטוב,  כוונתו  הבין 
הראה שאין לדיין אלא מה שעיניו רואות )ב"ב קלא, א; סנהדרין ו, ב; 

נדה כ, ב(, לכן אמר: מות יומת 'האיש', אף שהוא היה חשוב.
מלא העומר - פרשת בשלח 

לא להתבייש עם מלבוש הציצית
ְנֵפי ִבְגֵדיֶהם  ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ְוָעשּׂו ָלֶהם ִציִצת ַעל כַּ ֵני ִישְׂ ר ֶאל בְּ בֵּ דַּ

ְלדֹרָֹתם )טו, לח(. 
אמרו חז"ל )שבת לב, ב( שעתידין לכל אחד מישראל שקיים מצות 
ציצית משמשין לו שני אלפים ושמונה מאות עבדים, שנאמר )זכריה 
ְכַנף ִאיׁש  ים ִמּכֹל ְלׁשֹנוֹת ַהּגוִֹים ְוֶהֱחִזיקּו בִּ ָרה ֲאָנשִׁ ח, כג( 'ַיֲחִזיקּו ֲעשָׂ

ְיהֹּוִדי'. 
הביטו נא אחי וראו כמה גדלה מעלת המצוה, ובעוונותינו הרבים 
אין נזהרין לעשות מלבוש ארבע כנפות כשיעור, ואין בו בית אחיזה 
אפילו לאחד, כי קטן מהכיל, ומכסין אותו שיהיה טמיר ונעלם, שלא 
שיושיט  ראוי  אין  אשר  המכנסים  בתוך  ומטמינו  לחרפה,  לו  יהיה 

אדם שם ידו, ואיך יאחזו בו הגרים אשר אנו מקווין לעתיד. 
וגם יש בו דררא דשעטנז, כענין הכנפות שבפנים פשתן, ואם נקרע 
קצת הולך בשעטנז דאורייתא. והרי זו מצוה שנצטוינו 'וראיתם אותו 
נבוש בחותמו של מלך  ולמה  יראת שמים,  לידי  ומביאה  וזכרתם', 
ה  מלכי המלכים הקב"ה, הגם שהגלות ארך עלינו, 'ִאם ִיְתַמְהָמּה ַחכֵּ

לוֹ' )חבקוק ב, ג(, כי בודאי לא יפול דבר ארצה מכל דברו הטוב.
קומץ המנחה - פרשת במדבר

הקב"ה מחשיב מחשבה טובה של ישראל כמעשה ובזכות זה נגאלו ממצרים

הבטחת רבינו, 
מי שישתדל 

בהדפסת 
ספריו יהיה 
לו המחבר 

למליץ

מכון להוצאה חדשה ומפוארת
של ספרי מהרא"ל צינץ זיע"א

ת.ד. 3498 אשדוד 77134
טל': 08-8648989
פקס: 08-8648686

tzintz@tzintz.org

פנינים נפלאים מתורתו של

הגאון רבי אריה לייב צינץ זי"ע מפלאצק

הארי החיהארי החי
המהרא">ל צינץהמהרא">ל צינץ



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

פניני ישועות 

הלומד תורה לשמה - גופו מכובד על הבריות
כל שרוח הבריות נוחה הימנו רוח המקום נוחה הימנו )פ"ג 

מ"י(. 
 – הבריות  בעיני  מכובד  שיהא  כדי  רק  תורה,  הלומד 
שיחשב לתלמיד חכם, הרי שתלמודו נקרא שלא לשמה – 

ולא יעלה בידו.
את  המכבד  'כל  ד'  בפרק  לקמן  המשנה  מתבארת  כך 
גופו  את התורה  והמחלל  הבריות  על  גופו מכובד  התורה 
תורה  ולומד  התורה  את  המכבד  כח  הבריות'.  על  מחולל 
לשמה, הרי שגופו מכבוד על הבריות, כי רוח המקום נוחה 
נוחה  הבריות  רוח  הימנו,  נוחה  המקום  שרוח  וכל  הימנו 

הימנו.
את  מחלל  שהוא  כיון  לשמה  שלא  תורה  הלומד  אבל 
רוח  גם  ולכן  הימנו,  נוחה  המקום  רוח  שאין  הרי  התורה 

הבריות אינה נוחה הימנו, וגופו מחולל על הבריות.

מעלת הנותן צדקה בשמחה ובטוב לבב
תן לו משלו שאתה ושלך שלו )פ"ג, מ"ז(.

התנא מזהיר את האדם, כי מן הראוי שיתן צדקה בשמחה 
ובטוב לבב, כי אם לא הרי בין כך ובין כך הכל של ה' יתברך, 

וכבר נגזר עליו כמה ירוויח וכמה יפסיד בשנה זו.
כך מסופר בגמרא על אחייניו של רבי יוחנן בן זכאי, שהוא 
חלם עליהם במוצאי יום הכיפורים כי יפסידו בשנה זו שבע 
מאות דינרים. כל אותה שנה היה נוטל מהם כסף לצדקה. 

ואכן  נטל,  שלא  זהובים  עשר  שבעה  נשארו  השנה  לסוף 
המלך  שלוחי  באו  הבאה  השנה  של  הכיפורים  יום  בערב 

וקנסום בשבעה עשר זהובים.
נמצא שאת שירוויח האדם או יפסיד במשך השנה – כבר 

נגזר עליו, השאלה רק למה יזכה לתת.
ממנו  שנוטלים  זה  לבין  מרצון  צדקה  הנותן  בין  וההבדל 
הנותן מתי  הוא  צדקה מרצון,  א. שהנותן  הוא:  כרחו  בעל 
שירצה, ולא לוקחים ממנו בכח ועלולים אף להכותו ומבלי 

לחכות עד שיתן.
ב. זה שלוקחים ממנו בעל כרחו, אינו יודע כמה לוקחים 

ממנו, והוא מבוהל כולו שלא ישאירו אצלו מאומה. 
ג. בעוד שהנותן צדקה זוכה להתברך בזכות נתינתו, הרי 
שזה שלוקחים ממנו בעל כרחו למס המלך ושאר נזקים, אין 

לו ברכה בממונו. לכן הזהיר התנא כי ראוי לתת בשמחה. 

רצונו לזכות לעושר שיוכל לחלק עוד מעשרות
מעשרות סיג לעושר )פ"ג משנה יג(

 - ר'  ַעשֵּׂ תְּ ר  'ַעשֵּׂ כב(  יד,  )דברים  הפסוק  על  חז"ל  מאמר 
שמעשר  לאדם  היא  חז"ל  כוונת  שתתעשר.  בשביל  עשר 
ורוצה להתעשר, אבל רצונו לזכות לעושר אינו משום שהוא 
חפץ בעשירות עצמה, אלא במעשרות הנוספים אותם יתן. 
יכול  כל אחד  כי לא  גבוהה,  ומעלה  כזה הוא בדרגה  אדם 
לזכות למחשבה כזו לשם שמים, שכל כוונתו במעשר היא 

כדי שיזכה לעשר יותר.

ביתו  השומרון,  מיישובי  באחד  שם  אי  מתגורר  ט.  אבנר 
הוא וילה נאה ורחבת ידים בעלת שני קומות, ומתפרנס הוא 

מייבוא ושיווק של מוצרי כתיבה לכל כנפות הארץ.
אוהב הוא את התורה ומוקירה, וכן אוהב הוא את הארץ 
ביישובי  שם  דווקא  להתגורר  החליט  ולכן  מאודו,  בכל 

השומרון בכדי לשמור על הארץ, לחזקה ולעודדה.
בימי מבצע "שומר החומות" אשתקד, נסע אבנר לתקן את 
רכבו – ג'יפ מנהלים מפואר - במוסך בו הוא מתקן את רכבו 
תדיר, המוסך כדרכם של מוסכים נמצא באחד מהיישובים 
הערביים בארץ, וכך בעיצומו של המבצע, אבנר לא חשב 
פעמים ולקח את רכבו למוסך ביישוב הערבי הסמוך אליו 

בכדי לתקן את רכבו.
לאחר כשעה בה שהה אבנר במוסך תוקן הג'יפ לשביעות 
לביתו.  לחזור  בכדי  רכבו  את  להתניע  החל  ואבנר  רצונו, 
ברגע בו יוצא אבנר מן המוסך קולט הוא כי נקלע למארב 
הג'יפ  לעברו,  הושלך  ענקיות  אבנים  של  ומטר  מתוחכם, 
ביישובי  העפר  דרכי  בכל  לנסוע  מצליח  עמו  המשוכלל 

השומרון לא הצליח לנסוע תחת הפגזה כבדה שכזו.
אבנר חש לראשונה פחד מהו, וכשחש בסכנה המוחשית 

לעשות  הוא  יכול  מה  במהירות  לחשוב  מוחו  החל  לחייו 
בכדי להציל את חייו?!

בשבריר של שניה נכנסה למוחו הסגולה בתרומה למכון 
שזכה  מעובדיו  מאחד  לו  נודע  עליו  זי"ע  צינץ  המהרא"ל 
בזכות  רבות  צפיה  שנות  לאחר  קיימא  של  בזרע  להיפקד 
התרומה להדפסת ספריו. וכך בעודו מנסה לנווט את רכבו 
מספרי  אחד  להדפסת  תרומה  הבטיח  אבנים  מטר  תחת 

המהרא"ל צינץ זי"ע.
כמה שניות לאחר ההבטחה שלו על התרומה זכה להרגיש 
מי  בעבור  יושר  ימליץ  כי  המהרא"ל  של  ההבטחה  בקיום 
שיעזור בהדפסת ספריו, וכך לפתע עבר שם רכבו של אחד 
מראשי החמולות של הכפר שידוע בגישתו הפייסנית לגבי 
הפורעים  כל  נסו  רכבו  עם  הלה  שם  ומשנראה  המדינה, 
כשמלבד  הכפר.  מן  בבטחה  אבנר  יצא  וכך  הערביים, 

פגיעות ברכבו לא ארע לו דבר!
כשהוא  התרומה,  את  אבנר  סידר  כבר  מכן  לאחר  שעה 
לא  וכמובן  הנכבד,  למכון  ההדפסה  עלות  כל  את  מעביר 
בזיכוי  העצומה  זכותם  על  המכון  לראשי  להודות  שכח 

הרבים.

ניצל מלינץ' בשבריר שניה!

פניני המהרא"ל על פרקי אבות
- פרק ג' –


