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  "ִזְכרֹון  ֵמִאיר"
  
  

  פרשת השבוע
  
מפני שהדיבור הוא עיקר גדול . )' א–ו "משלי ט(" ודבר עצב יעלה אף, מענה רך ישיב חמה"

שיהיו , בא שלמה ולימד דעת את העם, או להאבידו, להושיע נפשו וגופו, באדם
  .'וכו, "ישיב חמה"כי הוא " מענה רך"ל מחזיקים במדה זו ש

ועל כן השיב חמתו , שדיבר ליוסף בלשון רכה, והנה יהודה בן יעקב החזיק במדה הזאת
היה יהודה חכם גדול וגבור בגבורת '  וכו–. שהיה מראה להם שהוא כועס על דבר הגביע
וס ראה אף על פי שהיה ראוי להם לכע, הגוף ובגבורת הנפש שכבש את יצרו ולא כעס

יהודה כי עתה לא היה מקום לכעוס אבל היה צריך למענה רך כדי להשיב חמת האדון 
  .)רבנו בחיי. ('ועל כן נגש אליו להתוכח עמו וכו, יוסף

  
  
  

" נא" "בי", מהמלים שהוסיף יהודה כדי לדבר בלשון רכה(כ " האותיות בינאאל:ל"ט זצ"ובשם הבעש
  ".במה יזכה נער את ארחו לשמור כדברך"ק תיבות של הפסו-הם ראשי") כפרעה" "אל"
  
  

*         *         *  
  
  ] ל"ר אייזיק שר זצ"מאת מרן ראש הישיבה הג" לקט שיחות מוסר"י "עפ[
  
ומה אחי יוסף לא : אמר, )יח-ישעיה א(לכו נא ונוכחה ,  בכי–אלעזר כי מטי להאי קרא ' ר

חגיגה (. ה על אחת כמה וכמה" הקבתוכחה של, יכלו לענות אותו בתוכחה כי נבהלו מפניו
  ).ח"לגירסת ר: דף ד

  
סוברים אנו שאם אין בידינו עברות חמורות אלא התרשלות בלימוד התורה ובעבודת 

דמכמה דברים מצי  ")שם(' הדין מהטעם שכתבו התוס-נוכל להיפטר מחומר, התפילה
כל העולם מדין של  יכולני לפטור .)עירובין דף סה(כדאיתא בפרק הדר , לפטור עצמו קצת

  ".תפילה
  ".כי לכל העם בשגגה", הכיפורים-   ומעין הפסוק שאנו מזכירים בליל התקדש יום-
  

העמיד בפני אחיו את " אני יוסף אחיכם"אבל המתבונן יראה כי כמו שיוסף בהכריזו 
ה "כ בשעה שיבוא הקב"א, המציאות באופן גלוי ואמיתי עד שנסתתמו טענותיהם

בעמדו מול פני המציאות כפי ,  קל וחומר שתאחזנו בהלה ופחד-להוכיח את האדם 
וישכיל להבין , אמיתותה ובהירותה אשר תוכיחנו לדעת עד כמה טעה וקלקל לעצמו

  .שעדיין יש למצוא אשמה רבה בעצמו
  

אלא אפילו , ולא רק מחמת עבירות או חסרון בקיום מצוות יש לנו לירא מיום התוכחה
על , נו ועל הזהירות מן העבירות תהיה עלינו תביעה נוראההמצוות של-בתוככי מעשי
הרי . היאך ובאיזה אופן ניגשים אנו אל קיום המצוות ולימוד התורה, עלבון המצוות

ולהרגיש בשעת קיום המצוה שאנו עומדים , "מצות אנשים מלומדה"עלינו להתרחק מ
לדעת '  התורה הקובשעה שניגשים ללימוד, לפני המלך בכבוד אמיתי וביראה אמיתית

  . בעבודתו' ולחוש שאנו לומדים מפי רבותינו הקדמונים מהי דעת תורה ומהו רצון ה



  פלפולא דאורייתא
  

  ם דבקרקע עולם תעבור ואל תיהרג"י וריב"שיטת רש
' ד סי"מ יו"עוד בדרכ' ועי, ל תיהרג ואל תעבור"מבואר דפליג וס) 'בתוס(והנה מדברי רבינו תם 

  .ף פליג"פסחים דגם הרין "ז שמשמע בר"קנ
תלוי ' ז לכ"ולפי(, ם אבל כתב טעם אחר קצת"י וריב"ל כרש"ס. ן במלחמות סנהדרין דף עד"הרמב

  ).ע"במציאות וצ
אש "נדפס ב(ז "והגרי, ל תיהרג ואל תעבור"דס] מדלא חילק[' ח דנר"ם כתב הגר"ובדעת הרמב

  ).ב"וצע(ם "הוסיף לזה ראיה מלשון הרמב") תמיד
ם אזיל "כ יתכן שהרמב"וא, מפורש הדין דתיהרג ואל תעבור: ח פסחים דף כה" ר'והנה בפי
  .ף כדרכו"ח ורי"בשיטת ר

  .במפורש' ם כיון דהחילוק לא נזכר בגמ"א בגליונות כתב דאין להוכיח מלשון הרמב"והחזו
ט מבאר המגיד משנה דאיירי בשהגוי מאיים עליו וכתב "א ה"איסורי ביאה פ' ם הל"והנה ברמב

מוכח דתיהרג ולא תעבור דאם תעבור מאי חידושא ' ולכ, ם שהנבעל אנוס הוא ופטור"ם הרמבש
  .דפטורה

שאין זה מוכרח בלשון , ג טוען על פירושו של המגיד משנה"ל' ז סוף סי"א באבהע"ואמנם החזו
  .ם ואפשר לפרש דמיירי באנסו בכח"הרמב
כ "וא, מוכח דגם בשאיימו עליו פטור' לכ' ב וג"סנהדרין ה' כ מהל"ם פ"רמבה' ע דבל"אבל צ

' והא דאמרינן בזה אין קישוי אלא לדעת עי. (ם"מבואר כהדין שכתב המגיד משנה בדעת הרמב
  .'כ' ז סי"יוסף אבהע-היטב ברכי' ועי). ב"ועדיין צ, סנהדרין שם' מ הל"כס

*                *                *  
' כ לשי"וא, בסוגיין דאפשר שאינו מתכוון אסור ומקלקל בחבורה חייב' מבו: כתובות דף ה' גמ
מוכח  , ש"ג פטור עיי"ל משאצל"ד מקלקל בחבורה חייב הוא מטעם דס"דמ.) שבת דף קו(י 'רש

שכתב ) ו"א ה"פ(מ "ד המ"וקשה ע, ג פטור"דאף אם דבר שאינו מתכוון אסור יתכן שמלשאצל
  . שחייבו הוא"שידוע שק

  
ג פטור "ד מלשאצל"ל דלמ"י אכן ס"דרש: א מכות דף ג"ד הריטב"א ע"הגרע' ז יש לתרץ קו" ועפי

בעל (וליכא ראיה דרב , )אחיעזר' א ועי"וכמו שכתב הנשמ(מ לתפור "אינו חייב אלא בקורע ע
  ).ג פטור"ל מלשאצל"ם דרב ס"ה בדעת הרמב"רח' כ בחי"וכ. (ג חייב"ל מלשאצל"ס) המימרא

----- -- -- --- --- -- --- -- -- --- --- -- --- -- -- --- -  
  ל"ר שלום ז"אלימלך ב' נ ר"לעי

 ח"ו טבת תשס"ע כ"נלב
  ל"ר אליעזר דוד ז"אברהם אהרן ב' נ ר"ולעי

  ט"ניסן תשס' ע ו"נלב
  ל"ר אליעזר ז"שמואל יצחק ב' נ ר"ולעי

  ט"ח אייר תשס"ע י"נלב
  ל"ר ישעיהו הלוי ז"יהושע העשיל ב' נ ר"ולעי

  ג"שבט תשס' לע "נלב
  ל"ר שניאור זלמן ז"דב ב' נ ר"ולעי

  ע"ג מרחשון תש"ע כ"נלב
  ה"ר בנימן ע"נ מרת עדינה ב"ולעי

  ע"כסלו תש' ע ט"נלב
  ל"ר שלמה ישעיהו הלוי ז"אשר אלכסנדר ב' נ ר"ולעי

  ע"טבת תש' ע כ"נלב

  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  
  

*            *            * 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  
  

 י"ש בתושח" לרפו)שנפצעו קשה בתאונת דרכים' בוגרי הישיבה הק(מואל בן יפה ולרפואת האברך רפאל ש, לרפואת הרב רפאל מיכאל בן רייץ, נא להעתיר בתפילה ולעורר רחמי שמים

     
  

להזמין את העלון באימייל      e-mail-ניתן 
   IL.co.shtaygen@zichronmeir  

  

         חניכי סלבודקה–" זכרון מאיר"כולל י "יוצא לאור ע

  ש"אי- דרכי–סלבודקה  המדרש-בית: מקום הלימוד
  ברק-מאיר בני-זכרון, 16ר מגור "האדמו' רח

 050-4125547. 'טל

 :כתובת למכתבים
  51104ברק  -בני,  557. ד.  ת

Address for letters:  

P. O. B.  557  Bnei Brak 51303 Israel  
  

for wire transferss details `The bank  
  

The first international bank of Israel ltd.  
Branch: pagi bnei-brak no: 188 

Branch adres: 42, chazon ish st. 
Bnei-brak 51511  

Swift code: firbilitxxx  
Iban: il 450521880000000435120 

Name: kollel zichron meir 
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----------------------------------------------------------------------------  

 9.00במוצאי שבת קודש בשעה ) בחורף(ד "שיעור בהלכות שבת מתקיים בס

 צ" לפנה10.00ביום ששי בשעה ) בקיץ(

  הציבור מוזמן

 
  .5.00ד ביום ראשון בשעה "מתקיים בס, בכולל קדימההשיעור  

 


