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  "ִזְכרֹון  ֵמִאיר"
      פרשת השבוע

 –ג "תהלים קל(זהו שאמר הכתוב , לא היו מתקנאים במעלתם זה על זה). ד" י–' ד(". וראך ושמח בלבו"

  ".הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד: ")'א
ילבש ,  אחיו-הלב ששמח בגדולת:  רבי שמעון בן יוחאיאמר". בלבו"אלא , לא נאמר" בפיו"ושמח 

  .)רבנו בחיי(". והיו על לב אהרן: ")' ל–ח "שמות כ(שנאמר , אורים ותומים
  

*         *         *  
  ] ל"ר אייזיק שר זצ"מאת מרן ראש הישיבה הג" לקט שיחות מוסר"י "עפ[
  

הגיעו בני ישראל , הם אבינו בהכרתולפיסגת האמונה שהגיע אליה אבר. )א" ל-'ד (.ויאמן העם
 –. ומתורתך תלמדנו', אשרי הגבר אשר תיסרנו י"וכפי שנאמר , י היסורים"במצרים ע

שהוא יודע , .)ברכות ה(י יסורים שממרקין כל גופו של אדם "אמונה שנצרפה ונזדככה ע
  .שיסוריו באים עליו מאביו שבשמים

" משענתך", אלו היסורין" שבטך") 'ר ב"שהש(ל "זואמרו ח, והנה אין לך אדם שאין לו יסורים
הישיבה להחזיק מעמד -והם המחשלים את בן, צדיק יבחן' כי ה". המה ינחמוני "–זו תורה 

כל העוסק בתורה ) ברכות שם(וכמו שאמרו , ויתחשל להתעלם ולהתעלות מהם, בכל התנאים
  . אשריו–. יסורין בדלין הימנו

  
החרוסת , על שום שמררו המצרים את חיי אבותינו במצריםהסדר אנו אוכלים מרור -בליל

ויש לשאול מהי השייכות בין המרור לחרוסת שמטבילין בה את , היא זכר לתפוח וזכר לטיט
והמתבונן רואה שמצוה זו באה ללמדנו את רום ערכם של אבותינו שבמבחן . המרור

ם ונפלאים אשר המתיקו המרירות עמדו באמונתם לקבל הכל באהבה עד שזכו לניסים גלויי
  .להם את המרירות

*         *         *  
  חיזוק- דברי

  ).על התורה" חפץ חיים החדש"י הספר "הדברים עפ-עיקרי(
  

להיות בקירבת , אחד המסייעים לזה. 'ארבע דברים צריכים חיזוק וכו: ל"אמרו חז
ים בתורה כי הם ספוג] ח שביניהם"ש הת"וכ[המבוגרים והזקנים ולחיות יחד עמם 

] לפני כמאה שנה[ח שאחד הגורמים לקלקול הגדול שהיה באמריקה "אמר הח, ובמצוות
ללא שיכלו לקבל השפעה טובה מהדור ] ומשפחותיהם[הוא שהגיעו לשם אנשים צעירים 

שלא ,  וענין זה גם מחייב את כל מי שבידו להשפיע לטובה ולחזק ולעודד-. המבוגר
כי מאידך גיסא צריך לשים  אל לבו , ב"של בהוראה וכיוצפ שחושש שלא ייכ"ואע, להשתמט

שאם יתמנו במקומו אנשים שאינם ראויים לא יצא שום רווח מהימנעותו אלא יש סכנה 
ח שגם במקום שמחמת סכנה מוכרח שלא להתנגד למה "עוד אמר הח. שהקלקול ילך ויגדל

  . אסור עליומקום צריך ליזהר שלא יעשה הוא בידים את אשר-שכופין עליו מכל
  

וכגון שאירע לפני כמאה שנה , הדור מבחינים בזה-ויש דברים הגורמים קלקול ורק גדולי
ובאותם איזורים לא [, שהשלטון ברוסיה דרש מהרבנים להיות בקיאים בשפה הרוסית

ח שיש לחוש שכמו "וביאר הח, הדור התנגדו לזה-ח ועוד מגדולי"והח] היתה זו שפת הדיבור
כ דרשו "שמים גדול ולאחמ-נתמנה לשוחט מי שהיה בקי באומנותו ויראשבדורות עברו 

י זה יש מקומות שיותר חשוב בעיניהם שהוא יודע "שיהא גם יודע לעבור לפני התיבה וע



כן עלול לקרות - כמו, כ"שמים של השוחט אינן עיקר כ-ההלכות ויראת-פרק בשירה וידיעת
 לעיקר וההצטיינות בתורה לענין צדדי הנאום תיחשב-שההצטיינות בשפה הרוסית ובתורת

  .ו והתורה תחגור שק"ח
  

.  מה יהא בסוף נביאותה- " ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. "אמרו בסוטה דף יג
כי עצם הנבואה ודאי שתתקיים אלא שרצתה מרים לדעת איך " לו"התורה כתבה בדקדוק 

" כי לא תשכח מפי זרעו"כן ההבטחה -וכמו). ד" ל–ו "בר טי במד"ודוגמא לזה ברש. (וכיצד
  ".תמכין דאורייתא"ומי יזכה להיות מ, ודאי שתתקיים אולם עדיין אין ידוע לנו איך וכיצד

  
מכאן " נתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהם" וירא בסבלותם: "חסד- בפתיחה לאהבת

  .מה-דברחבירו אולי יכול להושיעו ב-שממידת החסד להתבונן בצרת
ח לאביו שלבסוף יסע לאמריקה כדי להדריך ולעזור "ומכח פסוק זה אמר בנו של הח

ח שלא ישן כל "ולמחרת אמר לו הח). כעין הדוגמא שמצינו בירמיהו הנביא. (למהגרים לשם
  ".ישראל-נדחי"את הספר ) ד"בשנת תרנ(ולכן חיבר ' הלילה והרהר בדבריו וכו

  
ח שמע את תפילתו מתוך בכיות "חרותו כשבא לבית החל שבב"זצ' וסיפר הרב מפוניבז

ח מעתיר "מקשה בלדתה והח) מתושבות העיירה(והסבירה לו הרבנית שאשה , נוראות
  .ח"ללמוד במחיצת הח' ונשאר הרב מפוניבז, עבורה

  
וממלאים בלילה את " שואב המים"ח בילדותו ראה שיש ילדים אשר מצערים את "והח

ח ממתין עד שעה "והיה הח, עליו לשבור את הקרח שנקפא בכליםדלייו במים ובבוקר היה 
  .מאוחרת והיה מרוקן את הדליים

- -- -- --- --- -- --- -- -- --- --- -- --- -- -- --- ---  
  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"בשמואל יצחק ' נ ר"ולעי

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

  ג"שבט תשס' ע ל"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

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

  
  

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

  
  

  )שנפצעו קשה בתאונת דרכים' בוגרי הישיבה הק(ולרפואת האברך רפאל שמואל בן יפה , לרפואת הרב רפאל מיכאל בן רייץ,  להעתיר בתפילה ולעורר רחמי שמיםנא
  ולרפואת איטל בת חוה

  י"ש בתושח"לרפו

     
  

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

  

         חניכי סלבודקה–" זכרון מאיר"י כולל "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  

  

s details for wire transfers`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 "בת מתקיים בסשיעור בהלכות ש

 צ" לפנה10.00ביום ששי בשעה ) בקיץ(

 הציבור מוזמן

   
  .5.00ד ביום ראשון בשעה "תקיים בסמ, השיעור בכולל קדימה 

  


