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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 בתענוגי� אור ".להתענג

הרגישות  את לחדד ההשקפה, את לבנות חיי�, וארחות פניני� לדלות הרוצה כל

מתו   זאת וכל ונסיונותיה�, החיי� על המבט את ולרומ� האמונה את לחזק המוסרית,

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

קורת  של שעה הבית לבני להעניק המשפחה, בחיק השבת סעודות את לרומ� החפ� כל

מענה  ימצא לקטני�, וג� לגדולי� המתאימה ומלכדת, נעימה בדר  לדר , צידה ע� רוח

בספר.

ועני!, בחיות ומלאי� בתוכ! עשירי� הרצאה, או שיחה או שיעור להכי! המבקש כל

זה. איכות ורב כמות רב בספר והשראה, תוכ! ע� וסיפורי, עיוני רב חומר ימצא

" בתענוגי� הספר משפחה,להתענג ראש לכל מענה נות! תורה, חומשי חמישה על "

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

אליו.

המוסר  ברוח השבוע, פרשת סדר לפי ונפלאי� יקרי� פניני� של בלו� אוצר מהוה הספר

ישראל  גדולי של חייה� וארחות הנהגותיה� במעשיה�, שזורי� היהדות, ומחשבת

רוחנית  חוייה מעניק הוא לב. שובה יהודי חו� נושב דפיו מבי! האחרוני�. בדורות

יותר, ואמיתי גבוה למקו� העול� על המבט את מכוו! האופקי�, את מרחיב נפלאה,

ולהתעלות! להתקד� שאיפות ומחדיר

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

גדולה  בבחינת העלייה, בסול� להתקד� יוכל למע! דורנו, לב! המתאימי� המסרי�

מלימודה. יותר שימושה
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יהּודה" למּטה חּור בן אּורי ּבן ּבצלאל בׁשם קראתי ב)"ראה (לא, §¥¨¨¦§¥§©§¥¤¦¤§©¥§¨

öæ ïîøñå ïðçìà éáø"ìבאחד הברית. בארצות ישיבתו 
למע מגבית �ער ,

וביקש מסוי�, כנסת בבית דרש השבת להשתת�מלילות מהציבור

הציבור פני�, לו האירה לא ההצלחה אול� בברנובי�, הישיבה בהחזקת

של הרב ניגש האזור, את 
אלחנ ר' עזב בטר� למדי. זעומי� סכומי� תר�

שלא המגבית על בפניו להתנצל כדי הקהילה, מנכבדי כמה ע� הכנסת בית

הצליחה.

" ואמר 
אלחנ ר' "נענה בתורה, יקראו בבוקר מחר בש�הנה קראתי ראה

יהודה למטה חור 
ב אורי 
ב היה"בצלאל נראה כיצד לעצמנו נתאר הבה ,

והקב ,
המשכ את לבנות �צרי אורי"הדבר, 
ב שבצלאל למשה, אומר ה

ביהודי פוגש ישראל, למחנה רבינו משה לו �הול אותו. שיבנה זה הוא

" אוריושואל, 
ב בצלאל הוא אתה ""אולי ""לא? האיש, משיב ,
ראוב אנכי

יעקב 
שנית,"ב ושואל אחר, ביהודי פוגש בדרכו, �ממשי רבינו משה .

אורי" 
ב בצלאל �שמ ""אולי "לא? השני, ג� עונה יעקב" 
ב 
שמעו ."אנכי

נקראו לא למה אלו, יהודי� על יתרע� רבינו שמשה הדעת, על יעלה הא�

?
המשכ את שיקימו אלו ה� לא ומדוע אורי, 
ב בצלאל בש�

כי ,
המשכ להקמת ה' ידי על נבחרו לא ה� הרי לעשות, אפשר מה וכי

דווקא. בצלאל א�
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" ואמר, אלחנ� רבי עלסיי� להימנות נקרא לא שלכ� הכנסת בית א�

מה העדות, במשכ� לתמו� הזכות לכ� אי� א� תורה, של עולמה מקימי

לתרעומת יש ?!"מקו�

 ���� ��
�	

העׂשה  ּכל לה' קדׁש ׁשּבתֹון ׁשּבת  הּׁשביעי ּובּיֹום מלאכה יעׂשה ימים ¤Ÿ¤©¨¨Ÿ¨©©©¦¦§©©¨¨§¤¨¥¦¨¤¥"ׁשׁשת

יּומת" מֹות הּׁשּבת ּביֹום טו)מלאכה (לא, §¨¨§©©¨¨

עראי " מנוחת ולא מרגוע (רש "מנוחת י)".

öæאמר ñå÷ðéô ïåùîù éáø"ìשיוכל האד�, עבור נועדה לא השבת מנוחת ,

מנוחת על ציותה התורה שהרי והראיה, הימי�, ששת מלאכת מעמל לנוח

" כספו ומקנת ביתו בני ובהמת�כל ואמת� עבד� ובת�, ובנ� "אתה

י) כ, יתכ�(שמות אי� הימי�, ששת מעמל לנוח היה המנוחה עני� וא� .

סתירה, זו הרי מנוחה?! יו� אותו יהיה לכול� ולבהמה, ולעבד שלאדו�

לשימושו. ולבהמתו לעבדו זקוק שהוא כרח� על לנוח, צרי� האדו� א� שכ�

מלו� לבית לנסוע רוצה ואד� החופש, ימי הגיעו בו מצב, לעצמנו נתאר

להכי� לו אומרי� למלו�, מגיע הוא כאשר השנה. כל מעמל לנוח כדי

נמצאי� הפועלי� שכל מפני החדר, את לנקות האוכל, את לעצמו

" לו: אומרי� כ�, על ותמה עומד אותו וכשרואי� אתהבחופשה. רק וכי

חופש צריכי� ה� ג� חופש, ""צרי� יענה? מה אוות... ככל חופש שיקחו

בה� הימי� באות� אלא חופש, לוקח שאני יו� באותו לא אבל נפש�,

מלאכתי את עושה ."אני

ולעבד? לאדו� מנוחה יו� אותו קביעת פשר מה כ�, א�

מרחק יש וא� מלאכה, מכל יו� באותו שובתת הבהמה א$ שהרי ג�, ומה

ברגל, הול� אלא בהמתו, על לרכב א$ יכול אינו הכנסת, לבית ביתו בי� רב

מנוחה? אותה היא והיכ�
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של התורה õéáìàåîùיגיעת íééç éáøöæ"ì" ישיבת ראש מ
מיר, היתה "

המפורסמות.

ירושלמי ללימוד חברותא לו היתה מיר, בישיבת בחור בעודו כי מסופר,

המאוחרות. הלילה לשעות עד

הסוגיא. בהבנת דרכי� שמונה או שבע יחדיו סללו הלימוד, �במהל פע�

של הלימוד על תמציתי 
באופ כהרגלו חיי� רבי חזר כאשר למחרת

בלילה שהועלו הדרכי� כל את יד, כלאחר החברותא, לפני פרס אתמול,

" ישיבת תלמידי מגדולי שהיה החברותא, של דעתו חלשה ,"מירהקוד�.

" בהירושאלו כה 
באופ הדברי� את לזכור אפשר ?"כיצד

שנפרדנו?" לאחר אתמול עשית "מה חיי�. רבי שאלו "
לישו ,"הלכתי

" החברותא. ""ואניהשיב חיי�, רבי השיבו את, טמנתי למיטתי נכנסתי

כל על ושוב שוב חזרתי לחדר, חברי את אעיר שלא כדי בכר, ראשי

שה� ,
כ א� הפלא מה בראשי, אות� לקבוע כדי הסוגיא, של המהלכי�

בזכרוני ?"נחרתו

" חיי�, רבי את תלמיד שאל שפע� לדעת מצליחי� �רביס?!"אי הזדעזע "

" שחיי�, לדעת הש"וכי על חולה להיות ,�צרי אתה צרי�"ס אתה !"ס

המשגיח öæעל ïééèùðéåì ìà÷æçé éáø"ìהתיית� בילדותו כי מסופר,

יו� בכל נפשו. את להחיות מנת על בחנות עבד השבוע �ובמש מאביו,

לכבוד לטבול למקווה �הול היה שכרו, את מקבל שהיה לאחר שישי

התורה בלימוד שיותר כמה להספיק משתדל היה ובשבת קודש, שבת

הקדושה.

לגלות ונחרד לכיסו ידו את הכניס מהמקווה, כשיצא שישי, מימי באחד
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הרי מהחיי�, שבוע לו גנבו כי הרגיש הצעיר יחזקאל נעל�. כספו כל כי

של�. שבוע במש� עמלו מכל שכרו זה היה

" לעצמו, חשב מכ� עלוללאחר אחרת ופע� מהחיי�, שבוע לי גנבו היו�

יו� כל לנצל המשמר על אעמוד לא א� מהחיי�. נוס$ שבוע לאבד אני

חיי בכל עשיתי מה עצמי, את לשאול זקנה לעת אני עלול חיי, ?."מימי

שאיש בטוחי�, ברווחי� רצונו וא� לו, יקרי� החיי� א� כי יחזקאל, הבי�

מהחיי� רגע שכל והוא, אחד, פתרו� רק יש ממנו, לקחת� יוכל לא בעול�

לנצח. ממנו יאבדו ולא מלאי� יהיו חייו ואז התורה, ללימוד ינוצל

" בישיבת ללמוד נכנס ""ראדי�מיד לישיבת עבר מש� את"קל�, והשקיע ,

הקדושה. התורה בלימוד זמנו כל

הניסיונות כל א$ על לתפילה, או לסדר יחזקאל רבי איחר לא מעול�

של לרב� והיה פוניבז', בישיבת כמשגיח לימי� שנתמנה עד והקשיי�,

הישיבה. תלמידי ואלפי מאות

של בנו ä"íééçסיפר õôç"באות� וא$ מעול�, עיתוני� קרא לא אבא .

בה�, מקריאה נוחה דעתו היתה ולא וליצנות, רכילות דברי בה� היו שלא

" אומר להושיע,והיה שבידינו מבלי וצרות צרות רק בעיתוני�, נמצא מה

נחת של מקו� הזה העול� אי� כי העיתוני�, מבלעדי ג� זאת אנוכי ויודע

ערכו לפי אחד כל תיקוננו, להשלי� רק לעול� באנו ולא רוח, וקורת

העליונה ההשגחה לו ."שיעדה


