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  "ִזְכרֹון  ֵמִאיר"
  

  פרשת השבוע
   

  ]ל"רבינו בחיי זצ[
  

, מיני החיים לגוף ולנפש נחלקים לארבעה חלקים). ' ה–ח "י(. אשר יעשה אותם האדם וחי בהם
עשה אותן על מנת לקבל פרס האחד מי שמכוין בעשיית המצות וי, כוללת ארבעתן" וחי"ומלת 

, והולך בהם בדרך השמאל כדי שיהיה לו בהן שכרו עושר ונכסים וכבוד כדי שיחיה ימים רבים
למשמאילים בה : .)שבת דף סג(ל "ופירשו חז" בשמאולה עושר וכבוד: ")ז" ט–' משלי ג( וזהו שכתוב

י שהוא משתדל "ואעפ, ב"השני מי שמכוין בהם כדי שיטול שכרו לעוה, עושר ונכסים וכבוד
ועל , מכל מקום נפשו זוכה להיות שם, ב"בקיומן ועושה אותן שלא לשמה על מנת לקבל פרס לעוה

  ".להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים: ")ו" ט–ז "ישעיה נ(שני מינין אלו אמר הנביא 
, ז" העוההשלישי מי שמכוין בהם לעשותן מאהבה כדין וכראוי שלא על מנת לקבל פרס עם עסקי

כאברהם יצחק ויעקב שעבדו מאהבה עם עסקן בעניני , ב"ז ולחיי העוה"זה זוכה לחיי העוה
הרביעי מי , ז בענין זריעת האדמה גם בעבודת המקנה וזולתם מן העסקים הגופניים"העוה

שמשתדל במעשה המצוות ואינו משתדל בשום עסק גופני כאלו לא היה בעל גוף כלום אלא לבו 
     .'כחנוך ואליהו וכו' הנה הוא זוכה אל החיים הקיימים לעולם וכו, ה"קבומחשבתו בה

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

-הן בשעת מעשה, לקיום המצוה" טורח ובדאגה"הבאה לידי ביטוי ב" עבודה"בכל מצוה יש 
 כתבו שהטעם שגדול המצווה )ה גדול"ד. קידושין דף לא(' והנה התוס, כנת המצוההמצוה והן בשעת ה

וביאור דבריהם שדאגה זו היא חלק מהעבודה של , "לפי שדואג ומצטער פן יעבור"' ועושה וכו
  .קיום המצוה

    
הפסוק מלמדנו . )ה, שמות יג( .ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה: ובמצוות חג הפסח נאמר

  . שהיא דאגה ויגיעה עבור קיום המצוה" עבודה"המצוה באופן של -ם לעשות את מעשהשחייבי
  

  .וכורח חיובה" עבודה"אינו מבין את סוד ה, "מה העבודה הזאת לכם"והרשע השואל 
  

הגוף ומתוך דאגה -המצוה בעמל וביגיעת-עבודת הכנת צרכי, אבל באמת עיקר גדול הוא בכל מצוה
  .אבותינו-זהו הטעם לחומרות וזהירויות שנהגו בהם אבות.  בשלמותוחרדה שיעלה בידו לקיימה

  
  

*         *         *  
  

אם , ר אבין אין אנו יודעין במה לשמוח"א, נגילה ונשמחה בו' זה היום עשה ה: )ד, ש א"שה(במדרש 
ך ב, בך בתורתך, בך בישועתך, ה"בך בהקב, בא שלמה ופירש נגילה ונשמחה בך, ה"ביום אם בהקב

  .ביראתך
  

אלא על השמחה שיש בה , ולא נצטווינו על ההוללות והסכלות: )כ"ט ה"יו' ו מהל"פ(ם "וכתב הרמב
השמחה שישמח האדם בעשיית המצוה ובאהבת : )ו"לולב הט' ח מהל"פ(עוד כתב . 'וכו, עבודת יוצר הכל

  .'וכו, עבודה גדולה היא, ל שציוה בהן- הק
  

שבעת ימי הפסח ושמונת ימי החג עם שאר ימים :  כתב)ח"ז וי"ט הי" יו'ו מהל"פ, לעיל שם(ם "והנה הרמב
כל אחד כראוי ', וחייב אדם להיות בהם שמח וטוב לב הוא ובניו ואשתו ובני ביתו וכו' טובים וכו

  .שאין שמחה אלא בבשר ואין שמחה אלא ביין, והאנשים אוכלין בשר ושותין יין', כיצד וכו, לו
  



שמחה שיש בה עבודת היוצר , י בשר ויין יבוא לידי שמחה רוחנית"יך עא, והדבר צריך תלמוד
  .'ואהבת ה

  
זקוק האדם לשמח את גופו כי הלב הפשוט , שכדי להגיע לשמחת הלב בכל רגשותיו, והביאור בזה

  .אינו מרגיש אלא כאשר מעוררים אותו מבחוץ בהרגשים גופניים
  

ושתהיה השמחה הרוחנית מורגשת אצלו , י זה יוכל לבוא לידי שמחה אמתית ושלמה"ורק ע
  .  ידו- המעשים שהוא עושה בפועל-כהרגשי, במוחש

  

*         *         *  
  פלפולא דאורייתא

  )מתיחת הקפיץ(ובדין עריכת שעון , בדין טלטול שעון
  

. א כתב שפשט המנהג לאסור"והרמ, "שעון שמש"וכן " שעון חול"מסתפק ב) א"שח סנ' סי(ע "השו
  ).ל להלן"או להסביר המקור לאסור וכהמהרי, א להחמיר"ם כונת הרמב א"צ(
  

ל "ר וייביש ז"כבר שמעתי שנתנו בדבר לפני מהר, ]י תיקונים"קצת עפ[' ר' ל תשו"ת מהרי"שו' ועי
ל דהוי כלי "וי. הכי היתר נמי לא אמר בו לפי שנתפשט האיסור' ואפי, ולא מצאו איסור ברור

מאן לימא לן דהא חשיב , ]מדידה[שרי ] בשבת[ג שלמצוה "ואע, עשהשמלאכתו לאיסור דלמדידה נ
התורה כי ] י[למדוד שיעור משיעור] י פירש שילהי שבת"דרש, ידה[מדידה של מצוה למדוד על 

כ "ואי משום שלומד על ידה א, אבל הכא המדידה אינה מצוה, ]בין שני בתים[ההיא דהילקטא 
ג דלאו "ואע, ]יתלה לימודו משום איסור: יוסף-בבית[יתלה למידה איסורא ויהא שרי חלילה 

ואיני , ומה ששמעת על של חול החוליות]. 'וכו. [מ יש לדמות"מדידה גמורה היא מדידת הזמן מ
  .ואפשר דגרע טפי מודד הצל ממש, מ מנלן לחלק"מ, י החוליות"ל שמראות בצל ע"יודע אם ר

  
וכן " (דדמי למדידת הזמן"ח "א סקע" כתב המגוכן, שכן מדידת צל-וכל, מדידת זמן' והנידון לכ

הרי , ל"ל כתב וז"מהרי' ג אחרי שהעתיק תשו"קכ' ב תשו"ת פנים מאירות ח"אבל בשו, )ב"במשנ
ן שלנו אין להם "להדיא שהם לא יפקפקו אלא על מדידות החול או מדידות הצל אבל האוהר

  .מדידות החול ולא מדידות הצל אלא שהוא משער הזמן
  

וכי אם אסור לשקול בידו יהא גם , אלא ידיעה ובירור צורה, עירוני דאין כאן מדידת כמותוהנה ה
  .אסור לבדוק בידו מה דרגת החום

  
להתיר שעונים (מאירות -הרי כל טעמו של הפנים, ע אמאי שרי למעשה בשעונים קטנים"וצ

פי מה שנקט אבל ל, משום דדוקא מדידת החול אסורה אבל מדידת הזמן מותרת) היא, קטנים
  .אמאי לא נאסרו שעונים קטנים, א דמדידת זמן אסורה"ב כהמג"המשנ

  
ולכן , אלא לידעת משך זמן, אמנם בעיקר הדבר כבר כתבו לחלק דבזמנם לא שימשו לידיעת השעה

 אולי כונתו - ". ידה-ואם משום שלומד על", ל שם"במהרי' ועי. [ע"וצ. בימינו לא חשיבא מדידה
ז פעמים שהיה מקום לומר דהוי מדידה של מצוה כיון "ולפי. שיודע כמה זמן למד וכמה שכר יטול

  ].שזה הגורם ללימוד
  

' במתני. י שבת דף קנז"רש' עי??? ".י פירש"דרש"ל "צ" דרש פי"שצריך לתקן שם במקום ' כמדו
  ".ר הוראהלהתלמד על דב, ומודדין"
  .ע"ה וצ"הוי השעון מלל, פ איכא זירוז ללימוד"ל דכיון שלולא השעון לא היה לומד ועכ"י
  
כיון שמשתמשים בו דוקא לחולה דאז הוי " מלאכתו לאיסור"כתב דמדחום לא הוי " אור לציון"ב
  ).קצההנידון אם רובה הוי מו' ועי. (ט שני"קבורה ביו-ן לענין כלי"הנידון ברמב' ועי". היתר"
  

  )מתיחת הקפיץ" (עריכת שעון"בדין 
י האופן "ולדעתי אין איסור אפילו בשבת למשוך ע, )ג"קכ' ב תשו"ח(מאירות -ת פנים"כתב בשו

  ].'וכו. [כ הולך השלשלת לאט לאט"השלשלת הקטן ואח
  

, ]שעון[ר "י משקולת שקורין זייגע"זוג המקשקש לשעות ע, ט"סי) ו"מ-ה"מ(ד "אדם כלל מ-ובחיי
י "כ רש"ולפי מש. דידוע לכל שהעמידו מאתמול, ותר לערכו מערב שבת שיקשקש בשבתמ

ג דכשנפסק נימא ומגלגל היתד שלמעלה עד שמאריך ומגיע ליתד שלמטה וכורכה "בעירובין דף ק



ר שקורין אן דרייען "אסור להעריך זייגע] ז"עפי[ז "כן לפי-על, בו הוי אב מלאכה דמתקן מנא
אך בשעה שהוא , כ לומר לנכרי להעריכו"כ אסור ג"וא. שזה דומה ממש לזה] למתוח את הקפיץ[

כן , ודוקא בשעה שהוא ערוך, י אינו יהודי לצורך מצוה"ויש להתיר ע, ערוך אפשר דלא שייך זה
  .נראה לי

  
, )דאי הכי איך מוכח לשעון(ל דאין זה עשייה חדשה של מיתר "כרחך דס-ועל, ב מה הדימוי"וצ

  .יה מתוך הכינור ולכן מוכח לשעוןאלא דהוי כעשי
  

  ).העירוני. (מוכח מהשחזת סכין, פ גם בפעם שנייה"ועצם הדבר ששייך מכב
  

  .ועוד דחיבור פרקים הוא, דהתם מבטלו ולעולם) א"ד החיי"ע(א הקשה "והחזו
  ).מ לא דמי"ל דמקשה דמ"וצ, ב הקושיא השניה"וצ(
  

מחשיבה את שינוי " כח חדש" דהך משמעות דד כונתו"לענ. 'א יוצר כח חדש וכו"כ החזו"ומש
  .הצורה שבמתיחת הקפיץ
בנין "אין בזה חיסרון ד, "מערכת"א דכל שיש חשיבות מסויימת של "וגם פשיטא ליה להחזו

  ".עראי
  ".בנייה"דעניינו השלמת ה, פ עראי פטור" והעירוני דגם מכב-
  

ה "כ בספר בפיסקה ד"זה מש' ולכ, כ במכתב"כ( כ דחיבור מגעי החשמל בתלוש אסור מצד דהוי כתוקע"ממש' ולכ

ד אמאי ליכא היתירא "אמנם גם בתוקע יל(, מוכח דהא דיעודו בכך לא מהני בתלוש, )ובפתיחת
  ).א"וכתבנו במקו" כסא טרסקל"ד
  

ומה שיעור ניתן , ע כשחוזר המיתר למקומו לאטו"ויל, המיתר חוזר מיד למקומו" קשת"והנה ב
  .ע"וצ. שייךלדון מצד בונה" קפיץ מתוח"יש כאן כל שנקרא ש' ולכ, לזה
  

מ כיון שיש מעצור "דמ, ]כדי להחזיק את היתר מתוח[ע כששם בקשת קרש לרוחב הקשת "ויל
  .אולי משום זה לא חשיב בונה

  
הוי ' ואינו ערוך ועורכו לדקה אחת לכ, ב אמאי הערוך לדקה אחת ועורכו ליום שלם יתכן דשרי"צ(

  ).כנידון הצעצועים
  
ולכן הוקשה להם " מחזיר"שהבינו שנימא דכינור חשיב ) בהערה(ג "רפ' עמ" ארחות שבת"' עי

  .וכתבו ושמא שאני במוכין שאינם מחוברים לכר, מדשרי להחזיר מוכין לכר
  

  .השני' וכמו שכתבו שם בהמשך דברים בתי, ובאמת פשיטא שכריכת נימא אינה בגדר חזרה
  

  .ע"וצ, אולי שם אין זה בגדר הרצויו, "מלבנות המטה"עוד הביאו שם 
  
  .ע לא זכיתי להבין" ולע–. א"משה שמכשיר הנצרך לבטריה נחשב מלל- כתב האגרות-

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

' נ ר" ולעיג "שבט תשס' ע ל"נלבל "ר ישעיהו הלוי ז"יהושע העשיל ב' נ ר" ולעיח"ו טבת תשס"ע כ"נלבל "ר שלום ז"אלימלך ב' נ ר"ולעיע "טבת תש' ע כ"נלבל "ר שלמה ישעיהו הלוי ז"אשר אלכסנדר ב' נ ר"ולעיא "ב טבת תשע"ע י"נלבר משה דוד "נ מרת גיטל ב"יולעע "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 "ד זר אליעזר דו"אברהם אהרן ב

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

  
  

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

  
  

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

     
  

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

  

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

  ש"אי- דרכי–המדרש סלבודקה -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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----------------------------------------------------------------------------  

 10.00במוצאי שבת קודש בשעה ) בחורף(ד "שיעור בהלכות שבת מתקיים בס
  צ" לפנה10.00ביום ששי בשעה ) בקיץ(

 הציבור מוזמן
   

  .5.00ט ביום ראשון בשעה "ד בזמן הקיץ הבעל"יתחדש בס, השיעור בכולל קדימה 

  


