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טוב? בסיפור מלווה הפרשה, על קולע פירוש מחפש לא מי

הרואה  ייחודי, בספר כשמדובר ובפרט בברכה, מתקבל תמיד הוא שבוע פרשת על ספר

" מהותו על מעיד ששמו עתה, זה בתענוגים אור ".להתענג

הרגישות  את לחדד ההשקפה, את לבנות חיים, וארחות פנינים לדלות הרוצה כל

מתוך  זאת וכל ונסיונותיהם, החיים על המבט את ולרומם האמונה את לחזק המוסרית,

הזה. הנפלא הספר דפי בין מבוקשו את ימצא וקולחת, נעימה קריאה חוויית

קורת  של שעה הבית לבני להעניק המשפחה, בחיק השבת סעודות את לרומם החפץ כל

מענה  ימצא לקטנים, וגם לגדולים המתאימה ומלכדת, נעימה בדרך לדרך, צידה עם רוח

בספר.

וענין, בחיות ומלאים בתוכן עשירים הרצאה, או שיחה או שיעור להכין המבקש כל

זה. איכות ורב כמות רב בספר והשראה, תוכן עם וסיפורי, עיוני רב חומר ימצא

" בתענוגים הספר משפחה,להתענג ראש לכל מענה נותן תורה, חומשי חמישה על "

מדברת  השבוע שפרשת אחד לכל ובעצם מדריכה, מורה, רוחני, משפיע שיעור, מגיד

אליו.

המוסר  ברוח השבוע, פרשת סדר לפי ונפלאים יקרים פנינים של בלום אוצר מהוה הספר

ישראל  גדולי של חייהם וארחות הנהגותיהם במעשיהם, שזורים היהדות, ומחשבת

רוחנית  חוייה מעניק הוא לב. שובה יהודי חום נושב דפיו מבין האחרונים. בדורות

יותר, ואמיתי גבוה למקום העולם על המבט את מכוון האופקים, את מרחיב נפלאה,

ולהתעלות! להתקדם שאיפות ומחדיר

את  הפרשה מן לקחת אפשרות לקורא להעניק מנת על הספר, בעריכת הושקע רב עמל

גדולה  בבחינת העלייה, בסולם להתקדם יוכל למען דורנו, לבן המתאימים המסרים

מלימודה. יותר שימושה



הספר  על

ב 

וגם  לקטנים החומר מתאים וכך שונים, לגילאים מותאמים הגדולים  ומעשי הפירושים

מתוך  עלייה, דרך לעצמו ולסלול מבוקשו את למצוא רמתו לפי יוכל אחד וכל לגדולים,

מרתקת. קריאה של ועונג תענוג

שהחומר  העידו רבים נלהבות. לתגובות וזכו אנשים, מאות ידי על נקראו מהספר חלקים

השבת. שולחן את להם שינה

ממש: של בשורה בו שיש מיוחד, חידוש מצורף לספר

בו  הנידונים העניינים את המעשיר בו, המופיעים הרבים הנושאים של מפורט אינדקס

מפתח  בתוכן. השימוש יכולת את ומייעל מרחיב והוא יותר, ומקיף רחב היבט מתוך

מלאכת  רבה. בקלות לקורא המבוקש הנושא את ומנגיש א"ב, לפי מסודר הנושאים

מתמיד. ופשוטה קלה משימה להיות הופכת ושיחה שיעור הכנת

בלבד! אחד בכרך נמצא הזה הבלום האוצר כל

של  נדלה בלתי אוצר וגם השבוע לפרשת נפלא חומר גם כפולה: תועלת אפוא יש לספר

ישראל. ובמחשבת בהשקפה במוסר, ביהדות , נושאים שלל

של הנלהבות בהסכמותיהם מעוטר אזרחי הספר יצחק מיררבי ישיבת ורבי מראשי

וייס  תורהאשר דרכי גנס גאב"ד ירושלים.והרב מרבני

להביע  המחבר אל ופנו אותו, רכשו שכבר הקוראים מפי נלהבות לתגובות זכה הספר

הספר  כי העידו רבים הספר. מן שהפיקו הרבה התועלת על לו ולהודות התפעלותם את

הכר. לבלי השבת שולחן את להם שינה

מ-700 למעלה המכיל בלבד, אחד בכרך התורה חומשי חמשת כל את כולל הספר

עמודים.

שנייה, במהדורה נדפס ועתה לחנויות, הגיעו בטרם אזלה הספר של הראשונה מהדורתו

הספרים  ובחנויות 0777-868969 טל. שליט"א המחבר הרב אצל להשיגו ניתן

המובחרות.

בישראל! בית בכל וחובה זכות שהוא ספר
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בשם ä"éåìäמובא úéá",משפטים פרשת לאחר באה תרומה שפרשת ,

משפטי פי על לא שהתקבל מממון שמגיעה לתרומה ערך שאין ללמדנו

התורה.

öæסיפר ïîééð á÷òé éáø",ì" ישיבת ישראלראש :"אור

וסיפ יהודי אלי בא עםפעם יחד בנו ישב סוכות המועד שבחול לי, ר

לשם לה', וזמירות שירות פיהם מילאו והם בסוכתו, אברכים קבוצת

השכן של מנוחתו שהופרעה עד וגברו, הלכו השירה קולות החג. שמחת

על לגבור יכל לא זקן שאותו כיון הבית. בעליית דר היה אשר הזקן

הרמז. את שיבינו כדי מים, דלי העלייה מן עליהם שפך קולותיהם,

" הסוכה, מן בני אליו השכינהצעק והרי מים, לכאן לשפוך אפשר איך

כאן ""שורה דבריו, את האיש סיים אב גאוות בנימת רגשי. כמה ראה

לבני יש ."קדושה

" לו, אתאמרתי שגוזלים במקום שורה השכינה כי אתה סבור באמת האם

ברגל לשמוח היא גדולה מצוה אמנם לא! וכלל כלל זקן? אדם של מנוחתו

בעבירה'. הבאה מצוה זו היתה זה באופן אבל לה', בשבחים ולזמר
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ּתקחּו לּבֹו יּדבּנּו אׁשר איׁש ּכל מאת ּתרּומה לי ויקחּו יׂשראל ּבני אל §¦¦¤§¦¤£¦¨¥¥¨§¦§¦§¥¨§¦¥§¤¥©"ּדּבר

ּתרּומתי" ב)את (כה, ¤§¨¦

לערוך ליטא רבני קמו ליטא, בישיבות המצוקה שגברה הפעמים באחת

לוורשא, הגיעה הדור מגדולי אחדים של משלחת הישיבות. להצלת מגבית

העיתונים מעורכי כמה הוזמנו האסיפה אל העיר. בני של אסיפה לכנס כדי

המשלחת. של בואה מטרת את בעיתונות שיפרסמו מנת על היהודיים,

דברים שנשא öæלאחר ïé÷öåøåñ ïîìæ éáø"ìהעיתונים מעורכי אחד קם ,

" הנואם, בפני קנטרנית שאלה והטיח במקום, נכח כלאשר מצליח מדוע

זצ שפירא מאיר רבי מלובלין, הגאון אדיר"כך לבנין עתק סכומי המגייס ל,

הישיבות בני את בו ולהאכיל זה כסף לקחת היה טוב והלא ומפואר,

רעב מחרפת ?"הסובלים

של מחשיבותה להפחית ניסיון זה היה ברורה, הייתה השואל כוונת

" זלמן, רבי לו ענה מלתרום. הנדבנים את ולמנוע שכאשרהמגבית מצינו

הקב רק"ציוה אלא ואחד, אחד כל שיתרום ציוה לא המשכן, תרומת על ה

לבו" ידבנו אשר איש נצטווה"כל הציבור, קרבנות בתרומת זאת, לעומת .

עני אפילו לתת חייב זה סכום לגולגולת, בקע לתת ואחד אחד כל

משכון. ממנו נטלו נתן לא ואם שבישראל,

הנדיבים, של נדיבותם על הציבור בקרבנות גם התורה סמכה לא מדוע

לבניית בתרומה לבם נדיבות על התורה שסמכה כפי הצורך, כדי שיתנו

המשכן?

העם, נדיבי של דעתם לסוף התורה ירדה מאד. פשוטה התשובה

לבניי לתרום בשמחה לתרוםשממהרים ממהרים אינם אך בניינים, של תם

מאז, העשירים של דרכם הייתה זו בניינים. אותם של תכליתם להחזקת

" אותנו, ישאלו אם ההיפך. אומר הישר שההיגיון ויקרלמרות חביב מה
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סימן זה הרי קדוש, ספר אליה בהתקרב הרוח תזעק שאם אצלם, מקובל

גל כלל.שזהו הרוח נזדעזעה לא והנה נשמה. גול

כאשר הרוח. ורעשה זעקה ומיד אחר, מדפוס הזוהר ספר והביאו הלכו

אותו זה היה אמנם כי השיבה, הראשון? ספר מן נרתעה לא מדוע שאלוה

ידי על הודפס השני ואילו שבת, מחללי ידי על הודפס הראשון אך ספר

יראים. אנשים

אלא ובצורתם, בתוכנם זהים ספרים שני לנו הרי אליהו, רבי כך על אמר

אדם לעין לכאורה זאת. הכנה חסרה לשני ואילו בקדושה, הוכן שהאחד

מאד. גדול ביניהם ההבדל באמת אך ביניהם, הבדל כל שאין נדמה,

פסק öæוכן ïééèùðééô äùî éáø"ìבספרו"äùî úåøâà"ח"(או יז)"ח סי' ,ב

פועלים ידי על שנעשה ואפילו בשבת, שהודפס בסידור להתפלל שאין

לתפילה שצריכים לתפילה, שכן וכל מצוה לדבר מאוס שזה נכרים,

הקב שישמע כדי טובים, ידי"סניגורים על יתפלל לא ולכן התפילה, את ה

ח קטרוג בו שיהיה לא"דבר שבדיעבד לומר צידד שאף אלא עוד (ולא ו.

למעשה). כן מכריע אינו אמנם ולהתפלל. לחזור ויצטרך יצא

שכאשר ïé'æàìååîמסופר, íééç éáøöæ"ì" הגדולה ישיבתו את עץיסד

והיוחיים הישיבה, החזקת למען להתרים שלוחים שלח בוולאז'ין, "

לאחר ושנה. שנה בכל תרומתם מרימים שהיו קבועים, עם לנדיבי הולכים

סוס לרשותו תעמיד שהישיבה השלוחים, אחד ביקש אחדות, שנים

לו הגורמים העגלות, בעלי לשרות להזדקק יצטרך שלא כדי ועגלה,

יתכבד למען נאים בבגדים ציידו ואף לזה, חיים רבי הסכים בדרך. עיכובים

הנדיבים. בעיני

נוהג שהיה הקבועים, התורמים לאחד המשולח כשהגיע שנה, באותה




