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הקץ להתלבטויות

בחן בעצמך את מידת הצורך שלך ב'אוצר החכמה'.
כשאתה לומד גמרא ,הלכה ,חומש וכו'.

אתה רואה בבית הכנסת שולחן למכירת ספרים.

 .1הכל מובן וברור .יש לך בהירות מיוחדת.
 .2מתעוררים לך לפעמים ספיקות.
 .3יש לא מעט דברים שאתה לא יורד לשורשם.

 .1לא בשבילך ,עשות ספרים הרבה אין קץ.
 .2מציץ כמסת הפנאי.
 .3ספרים זה תחביב שלך .אתה תמיד מקפיד להתעדכן.

כשמתעוררת לך שאלה בלימוד .כיצד אתה נוהג?
 .1עובר הלאה .גם רעק"א הניח לפעמים בצריך עיון.
 .2רושם אותה בפנקס ,ל'כשירחיב'.
 .3לא מוצא מנוח בלי לעיין ולחפש.

הבן שלך מכין חבורה ומבקש את עזרתך ,אבל
אתה לא לגמרי מונח בענין.
 .1גם אתה בגילו הסתדרת בחבורות בלי אבא שלך.
 .2קובע איתו לערב ובינתיים מנסה למצוא משהו בבית.
 .3ממהר לבית מדרש לחפש ספרים מיוחדים בנושא.

צריך להכין דרשה לשמחה משפחתית.
 .1לא צריך .ממילא אף פעם לא מכבדים אותך לדבר.
 .2בונה על הזכרון הקצר של המשפחה ,שלא יבחינו
שאתה חוזר על עצמך.
 .3אתה מוכרח לחפש משהו חדש ומקורי בספרים.

מתעורר לך ספק אם על שני מיני מיץ ענבים
מברכים הטוב והמטיב.
 .1הלכה היא בידינו ספק ברכות להקל.
 .2מתקשר למורה הוראה.
 .3מחפש בספרים בתקוה למצוא.

הבת שלך צריכה חומר על מסירות נפש בקיום
תורה ומצות בזמן השואה.
 .1מפנה אותה לגנזך קידוש השם.
 .2מתקשר לסבתא.
 .3אתה אובד עצות.

 .1מקיים את דברי חז"ל 'לא עליך המלאכה לגמור'.
 .2מבטיח לעצמך שוב שבשנה הבאה יהיה לך חומש עם
כל מפרשי רש"י ואז תמצא תשובות.
 .3אתה מוכרח לבקש פשט בספרים.

המשנה ברורה מביא מש"כ בספר נחלת צבי,
יש לך ספק מה בדיוק הכוונה.
 .1ממשיך לסעיף הבא.
 .2מחליט לבדוק בפעם הבאה שתזדמן לאוצר של בית
מאיר.
 .3פותח לאלתר בסבב חיפושים.

המחותן החדש מספר לך שהוא נכד של ר'
עקיבא אייגר הראשון .אין לך מושג מי זה.

לפני החגים אתה מעונין להרחיב את היריעה.
 .1יש דרשה בבית הכנסת.
 .2קורא בעלוני השבת.
 .3מחפש ומעיין בספרים מתאימים.

אתה עובר על פרשת השבוע ,נתקל ברש"י
קשה ,ברמב"ן שזקוק להרחבה:

 .1אתה מגיב בהתפעלות ,למרות שלמעשה זו הפעם
הראשונה שאתה שומע עליו.
 .2אתה מחליט לברר את זה אצל החבר הידען ,בשביל
הפגישה הבאה.
 .3מה ,יש שניים? מרגיש חובה לחפש ולברר עוד.

יב .אילו היתה לך האפשרות לרכוש ספריה המכילה קרוב ל 60אלף ספרים ,אבל תופסת
מקום של פחות מספר אחד .וכשיש לך שאלה ,היא מגישה לפניך את הספרים המתאימים
ופותחת אותם במקום המדוייק בו נמצאת התשובה לשאלתך.
 .1נו נו ,אני לא בשביל הדברים האלו.
 .2נשמע מעניין בהחלט וצריך להתיישב בדבר.
 .3אין מקום לשאלה .כמובן שהייתי קונה.

אם ברוב התשובות ענית  - 1אינך זקוק לאוצר החכמה.
אם ברוב התשובות ענית  - 2מומלץ לך מאד להכיר את ’אוצר החכמה‘ ,זה יביא לך תועלת מרובה.
אם בחלק גדול מן התשובות ענית - 3

הקץ להתלבטויותיך:

אתה מוכרח לרכוש אוצר החכמה!

’אוצר החכמה‘  -ספריה ממוחשבת ובה  59,000ספרי קודש
מצולמים דף אחר דף כצורתם המקורית .המאגר מכיל את כל ספרי
היסוד ורוב הספרים השימושיים ללומדים ,אלפי ספרים חדשים בני
זמננו לצד ספרים עתיקים ונדירים ,קונטרסים ,קבצים תורניים,
דפוסים ראשונים ועוד .מנוע חיפוש משוכלל מאפשר חיפוש לפי
מילה בתוכן הספרים.

