










  "טיפה מן הים"

   כרך שני

  "במדבר - ויקרא"

 ביאורים -" טיפה מן הים "ה הנפלאהדריסההכרך השני מ, בהיגלות נגלות אור יקרות, מה נכבד היום
 .לפי סדר הפרשיות התורה והמועדים, א"וחידושים מתורתו של הגאון המובהק רבי מיכל זילבר שליט

הספר שבאמצעותו רוכשים מושגים בסיסיים בכל , תאוצר בלום של פירושים מקוריים וידיעות נפלאו
  .מרחבי התורה בשפה פשוטה וקולחת

שיצא לאור עולם ונתקבל באהבה , "שמות -בראשית "בכרך הראשון על חומשים , כמעשהו בראשונה
ורבים אמרו מי יראנו טוב לסדר כן על , א"ובחדוה אצל תופסי התורה המשתוקקים לתורת רבינו שליט

שאמר א "רבינו שליטתוך דברי לערוך מכות הרבים היתה להזדרז וז, התורה והמועדיםכל פרשיות 
, פי סדר הפרשיותמסודרים למן הים הגדול רבים  פנינים -  מיוחד עבור ספר זהמדי שבוע בשבוע

ויוכלו להרוות את צמאונם כל המשתוקקים לתורת , בתוספת מקורות והארות, דבר דבור על אופניו
ישוטטו רבים , תורת אמת היתה בפיהו, לשתות מים חיים הנובעים ממקור טהור, א"רבינו שליט

  .ותרבה הדעת

ידוע , מיותר להציג" מגיד השיעור הגדול בעולם"א המכונה "את הגאון המובהק רבי מיכל זילבר שליט
 וכל הנחלים הולכים אל, בכל מקצועות התורה הם מרובים מאוד כמים שאין להם סוףו שדברילכולם 

ובין השיטין , ובתוך דבריו נסתעפו ונתבארו ידיעות רבות בכל מקצועות התורה, הים והים לא ימלא
, ס התורה שבכתב ובמעמקי התורה שבעל פה"פזורים חידושים עמוקים בפרדשל ספריו הרבים 

ל ן יצא לאור ספר זה הנועד לכלכ, לאו כל מוחא סביל דא, ובדורינו הרגיל בספרי ליקוטים וקיצורים
רק מעט מן  כאשר הוא מביא ,והן לאברכים צעירים, הן לתלמידי חכמים בנגלה ובנסתר, המון העם

, למען ירוץ בהם הקורא, כל נפשמרגליות ופנינים השווים ל, הדברים הקצרים והפשוטים לכל אדם
 . להתענג בהם מדי שבת בשבתוכל אחד ל וכוי

ים בספר שהם ידיעות נכבדות וחשובות אשר הם יש מן הדברים המובא, חלקים' הספר כולל בתוכו ב
א את הערותיו "ויש אשר הוסיף עליהם רבינו שליט', מושגים בסיסיים במקצועות התורה הקדו

וכמאמרם שדברי , כדי להרחיב את הידיעות, כצורתםהדברים הובאו ו, הטובה עליו' וחידושיו כיד ד
בתוספת , לפי סדר הפרשיותמסודרים וערוכים , תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר

  .ישמע חכם ויוסף לקח, השוואות וציונים

בפרשה , "צו"טעימה קטנה מהים הגדול אפשר לטעום בהצצה בספר על פרשת השבוע פרשת 
ונשאלת השאלה והלא הלכה , מסופר שבימי המילואים משה הזה משמן המשחה על בגדי אהרן ובניו

 וכיצד לא נפסלו בגדי אהרן ובניו כאשר הזו  מלוכלכים פסולים לעבודהפסוקה היא שבגדי כהונה
טיפה מן "א בספר "המצאה גאונית ונפלאה ביאר הגאון רבי מיכל זילבר שליט. עליהם משמן המשחה

, ואף שנשתמשו עמו הוא מעולם לא חסר, שבגמרא מבואר ששמן המשחה תמיד היה בשלימותו" הים
אך אפשר לומר שהנס היה שכל פעם שמשחו מהשמן ,  בדרך נסובפשטות הביאור שהוא התרבה

אם כן כיון שהשמן נשאב וחזר אל מקומו הרי לא היו הבגדים , הוא נשאב בחזרה אל מקומו הראשון
  .מלוכלכים

הערה פשוטה מדוע התורה כותבת את דין מנחת חינוך שמקריב , דוגמא נוספת מפרשת השבוע
ומה השייכות ,  דין מנחת חביתין משקריב כהן גדול בכל יוםהכהן כאשר מתחנך לעבודה ביחד עם

א שהתורה מלמדת אותנו שכהן גדול צריך לחנוך את "ביאר הגאון רבי מיכל זילבר שליט. ביניהם
נמצא שבכל יום , הרי כל יום הוא מתעלה יותר מיום האתמול, לפי גודל מעלתו, עצמו כל יום מחדש
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