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  "ִזְכרֹון  ֵמִאיר"
  
  

     פרשת השבוע
יחזקאל (. ואומר לך בדמיך חיי, ואומר לך בדמיך חיי, ואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמיך

-לפ שמצבו של עם ישראל בשפ" שאע- האחד, והמה קשורים זה בזה, שני ענינים יש כאן ). ' ו–ז "ט
 שבזכות -  והשני. יתעלה ויתרומם ויצא מתחת עול מצרים") חיי     "-,    "בדמיך("המדרגה בגלות מצרים 

  .דם פסח ודם מילה נגאלו משיעבוד מצרים
  

זאת עקב רצונם של בני , "הפך לבם לשנוא עמו להתנכל בעבדיו: "נאמר) ד" כ–ה "ק(והנה בתהלים 
אף שהיו צדיקים ) 'י הפרתה וכו"מצות מילה אלא עי ביטול "לא ע(ישראל להידמות למצרים 

ה הפך את לבם של המצרים מאהבה לשנאה כדי "והקב, )וכונתם היתה כדי שלא ישנאו אותם(
  .שלא  יתערבו בהם

  
בזה , י שהקריבו קרבן פסח"לא יכלו להשתחרר ממצרים אלא ע, וכיון שבני ישראל גרמו לזה

  .ובזכות זה נגאלו,  זרה של המצרים לעיניהםששחטו את העבודה' מסרו נפשם לעבודת ה
  

אבל גם לאחר , י זה כונת הפסוק שלולא שהיו מתקרבים למצרים היו נגאלים בזכות המצוות"ועפ
הלוי -בית(.      זכו לגאולה' הנפש למען עבודת ה- בזכות מסירות, שנכנסו תחת עול קושי השיעבוד

  ).שמות' פר
  
  
  

*         *         *  
  
  
  ] ל"ר אייזיק שר זצ"מאת מרן ראש הישיבה הג) שמות' פר(" לקט שיחות מוסר "י"עפ[

  
ערכם של הצדיקים והצדקניות שגם בזמן תוקף השיעבוד בגלות מצרים עמדו במבחן - רום

מתגלה לעינינו כשאנו , המרירות וקיבלו הכל באהבה עד שזכו לנסים גלוים ונפלאים
עקיבא בזכות נשים צדקניות ' דרש ר, ןל מתארים אות"מתבוננים בהנהגותיהם שחז

ה "ומוסרת אותו להקב' וכיון שהיתה יולדת וכו' יהודה אומר וכו' ר', שבאותו הדור וכו
שנינו . סוטה דף יב' ובגמ. 'ואומרת רבון העולמים אני עשיתי את שלי ואתה עשה שלך וכו

שכיון שאינם "י "ופירש רש" ואתה גזרת בעולם הזה ובעולם הבא"שמרים טענה לעמרם 
ויש לנו ללמוד מזה אודות גדלותם של עמרם . כ"ע". נולדים אינן באים לעולם הבא

ובמיוחד גדלותן של הנשים הצדקניות שהסכימו להוליד בנים ולהצטער , וההולכים אחריו
וכל זאת מכח דרגתם הנפלאה של , בצער קשה ממות לראות את בניהם מושלכים היאורה

  .    לעשות חסד עם הנשמות הנמצאות בעולם העליון,דעת אלוקים באהבת חסד
  

א "פ(ם "וזוהי כונת הרמב[ז "נמשכו רובם לע] חוץ משבט לוי[פ שאכן בשאר השבטים "ואע
ז "עד שארכו הימים לישראל במצרים וחזרו ללמוד מעשיהם ולעבוד ע"שכתב ) ז"ע' מהל

אבל אכן רק חמישית מהם נגאלו ממצרים , "]כמותן חוץ משבט ללוי שעמד במצות אבות
   .שהם אותם הצדיקים שהחזיקו באמונתם



   

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

  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"סן תשסני' 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' 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

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

  
  

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

  
  

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

  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

 :מכתביםכתובת ל
  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 "ר בהלכות שבת מתקיים בסשיעו

 צ" לפנה10.00ביום ששי בשעה ) בקיץ(

 הציבור מוזמן

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

 


