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  "ִזְכרֹון  ֵמִאיר"
  

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

  
' מעמידה את האדם בנסיון נשגב אם יתעלה בידיעת ה, י המשכן"השראת השכינה ע
כי קדוש " להיות קדושים הוא רק מכח השגתם ביכולתם של ישראל. 'ויתקדש בעבודת ה

מה הוא "ה "י השראת השכינה יכולים ללכת אחר מדותיו של הקב"וע, "אלוקיכם' אני ה
  ".'רחום אף אתה רחום וכו

  
, "הולך לפניהם' וה"ולכן זכו ל" מצא חן במדבר"וכמו שקודם חטא העגל נאמר עליהם 

" כי לא אעלה בקרבך"ה "חטאו אמר הקבכ כש"ולאחמ, ונתבעו בעבור זה לדבקות נפלאה
  .כלומר שאינם ראויים לנסיון כזה

  
-נחרב בית, י השראת השכינה"ע' כן בזמן שלא השכילו להתעלות ולהתקדש בעבודת ה-כמו

  :). ברכות דף לב(ברזל בין ישראל לאביהם שבשמים - המקדש ונפסקה חומת
  

והן מי שנדבה רוחו להביא , כההן מי שנשאו לבו לקרבה אל המלא, גם בזמן הקמת המשכן
וכמו שאמר דוד , היה עליו לעמוד בנסיון לעשות מעשהו בלב שלם ובשמחה, את תרומתו

וידעתי אלוקי כי אתה בוחן לבב ומישרים ): "יז-כט' י א"דבה(ה בנדבת המקדש "המלך ע
ראיתי בשמחה להתנדב , ועתה עמך הנמצא פה. אני ביושר לבבי התנדבתי כל אלה, תרצה

  ".ךל
  

המשכן שהשכינה שורה בו היה כביתם , מצרים נתקיימה כאשר שבו למעלת האבות-גאולת
וענן קשור על , של האבות שהיה נר דולק בו מערב שבת לערב שבת כמו הנר המערבי במשכן

  .ורק אז נקראו גאולים, האוהל כמו על המשכן

  
  

  בעמלק' מלחמה לה
  
  )] ב"ח(ל "ר אייזיק שר זצ"בה הגמאת מרן ראש הישי" לקט שיחות מוסר"י "עפ[
  

שהציווי על ישראל הוא להטיל , ]וכך שמע מדואג האדומי ראש הסנהדרין[שאול היה סבור 
כי החרם , )והיה חסר בשמיעתם(ושמואל הוכיחו שלא ירדו לעומק הענין , חרם על עמלק

  .והציווי הוא מעשה החרם', הוטל עליו מאת ה
  

נשבע : "וכבר למדנו.  החדירה אל עומק המצוה וכונתההיא" שמיעה. " מזבח טוב–שמוע 
עד כדי כך שמורה ". ה שאין שמו שלם ואין כסאו שלם עד שימחה שמו של עמלק כולו"הקב

  .עולם לעם העמלקי-איבת
  

ביאורו שהיה " ולא ירא אלוקים", שמים-עמלק בא ממרחקים כדי ללחום ולמרוד במלכות
  .משולל יראת אלוקים מכל וכל

  
ולכן , "דעת אלוקים"ונגרם פגם בהרגשי קרבת אלוקים ', י מעלתם ביראת ה"ע, מדברדור ה

  ".וגבר ישראל", כשהיו מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים
  

נכלל " זכירת מעשה עמלק"וב, ה"נתבעים לחוש נישאים בחיקו של הקב, אנו בניו של מקום
  .ולהתחזק במעלה זו, )רבעב" (דעת אלוקים"חיוב לזכור הפגם ב

  



  הערה      
  

, ואפילו בין השמשות, אסור להוליך חפץ פחות פחות מארבע אמות): 'ט סעיף ה"שמ' סי(ע "בשו
כיון , ש"ב עיי"שמ' הוא ספיקא דרבנן והקילו בכגון זה בסי] 'וכו[אף , כתב) ח"סקי(ב "ובמשנ. 'וכו

  . בהם טפיגזרו, י זה לידי מלאכה דאורייתא"דהוא קרוב לבוא ע
  

מוכח , י"השמשות להוציא מכרמלית לרה- דמדשרי בבין, הקשה) ה ואפילו"שם ד(הלכה - ובביאור
מי שהיה בא בדרך וקדש עליו : ו איתא"רס' וקשה דבסי, ר חמיר טפי"א ברה"דפחות פחות מד

וקטן היה עמו חרש שוטה ', אם אין עמו אינו יהודי מניחו על חמורו וכו' היום והיה עמו מעות וכו
ב "ובמשנ. 'אמות וכו' אם אין עמו שום אחד מכל אלו יטלטלנו פחות פחות מד): 'ושם סעיף ז(', וכו

וקשה דאם איתא דפחות ".  כלאחר יד"ולכן יזרקנו , י אסור"דלהכניס מכרמלית לרה) ז"שם סקי(
שרי ל למי"הו, ]ט שם"שמ' כדחזינן בסי[היחיד -אמות חמיר מהוצאה מכרמלית לרשות' פחות מד

ל "והניח הבה[, י"שכן דהתירו הוצאה מכרמלית לרה-אמות כל' ו דאם התירו פחות פחות מד"מק
  ].ע"בצ
  

מנת -דסותר שלא על) בתירוץ השני שם(כתב ) הה מלאכ"סוף ד, ג"ס(ד "שצ' הלכה סי-וכן בביאור
ר "א ברה"דומיא דפחות פחות מד) משאר שבות דרבנן(לבנות אסור בבין השמשות דחמיר טפי 

  .השמשות-דאסור בבין
  

י יש יותר מקום "דלהוציא מכרמלית לרה, והנה בעצם קושיתו היה מקום לתרץ בדרך אפשר
ר דבזה התירו דוקא משום שמכניס "דומיא דרהאו משום דהוי , "כלאחר יד"לחייבו להוציא 

ב שם משמע דאם אינו יכול לזרוק "אמנם במשנ(, כ טירחא"או משום דזה אינו כ, "כלאחר יד"
  ).ע"וצ. אין היתר לעשות כדרכו" כלאחר יד"
  

מצד הסברא חידוש ' דלכ( ר חמיר טפי"א ברה"ע בעצם הנחתו דפחות פחות מד"אבל באמת יל
איתא להאי סברא , "ספק דרבנן לקולא" בבין השמשות שהיתרו מטעם דאולי דוקא, )הוא

דיינינן " מי שהחשיך"אבל בדינא ד. א לתלות בהיתירא ולהקל"דכשבקל יבוא לידי דאורייתא א
  .לפי מה שבמהותו חמיר טפי

  
ם "היה מקום לתלות בפלוגתת הרמב, השמשות-ובגוף דין עשיית מלאכה במקלקל בבין

מ "מ לבנות פטור מדין מקלקל או דלא סגי תיקון ובעינן דוקא ע" שלא עוהראשונים אם סותר
  .ע"וצ, ל דחסר טפי בעיקר צורת המלאכה"י' דלפי השיטה הב, לבנות

  
ויש , השמשות-ב כתב דמלאכה שאינה צריכה לגופה אסור לעשות בבין"שמ' ב סי"והנה במשנ

  .ע למעשה" וצ,ומשמע דגם זה לא הותר, להעיר דפעמים רבות הוי גם מקלקל

- -- -- --- --- -- --- -- -- --- --- -- --- -- -- --- ---  
ע "נלבל "ר שלום ז"אלימלך ב' נ ר"ולעיע "טבת תש' ע כ"בנלל "ר שלמה ישעיהו הלוי ז"אשר אלכסנדר ב' נ ר"ולעיא "ב טבת תשע"ע י"נלבר משה דוד "נ מרת גיטל ב"ולעיע "כסלו תש' ע ט"נלבה "ר בנימן ע"נ מרת עדינה ב"ולעיע "ג מרחשון תש"ע כ"נלבל "ר שניאור זלמן ז"דב ב' נ ר"לעי

  ט "ח אייר תשס"ע י"נלבל "ר אליעזר ז"שמואל יצחק ב' נ ר"ולעיט "ניסן תשס' ע ו"נלבל "ר אליעזר דוד ז"אברהם אהרן ב' נ ר" ולעיג "שבט תשס' ע ל"נלבל "ר ישעיהו הלוי ז"יהושע העשיל ב' נ ר" ולעיח"ו טבת תשס"כ

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

  
  

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

  
  

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

     
  

להזמין את העלון באימייל      e-mail-ניתן 
   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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----------------------------------------------------------------------------  

 9.00עה במוצאי שבת קודש בש) בחורף(ד "שיעור בהלכות שבת מתקיים בס
 צ" לפנה10.00ביום ששי בשעה ) בקיץ(

 הציבור מוזמן

   
  .5.00ד ביום ראשון בשעה "מתקיים בס, השיעור בכולל קדימה 


