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  "ִזְכרֹון  ֵמִאיר"
  
  
  
  

  פרשת השבוע
  
  

אותה הוכחת לעבדך ליצחק , ואמרה שתה וגם גמליך אשקה' הנערה וגו והיה
ראויה היא לו שתהא גומלת חסדים וכדאי היא ליכנס , אותה הוכחת: י" כתב רש.'וגו

  ).ד" י–ד "כ(. 'כחת ביררת וכוולשון הו. בביתו של אברהם
 אמר הקדוש ברוך ).' ו–' הושע ו( "ודעת אלוקים ֶמעֹולֹות, כי חסד חפצתי ולא זבח"           

ואומר . 'חביב לפני חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה וכו: הוא
  ).' הושע ו–" ילקוט שמעוני(". עולם חסד ִיָּבֶנה: )' ג–ט "תהלים פ(
חברו -נפשו על תקנת-כי חייב אדם לטרוח בדרישת טוב לעמו ולשקוד בעמל           ...  

' מיכה ו( שנאמר ,וזאת מן החמורות ומן העיקרים הנדרשים מן האדם, אם דל ואם עשיר
 חסד- ואהבתכי אם עשות משפט , דורש ממך' הגיד לך אדם מה טוב ומה ה: )' ח–

  ).ג" י–' ה גתשוב-שערי(. לכת עם אלוקיך-והצנע
  
  

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

י "ע' ת להתדבק בה"אליעזר ראה את עבודתו התמידית של אברהם אבינו לפני השי
ומכל עליה , "מעולם ועד עולם' חסד ה"להתדמות לקונו שאין גבול לחסדיו , אהבת חסד

  .ם צריך שיוולד צמאון חדש לחסדים יותר גדולים עד אין סוףבדעת אלוקי
  

שעליו למצוא אשה כזאת שתהיה כמו שרה , והוא ידע את אשר לפניו מטרת שליחותו
שהשכינה תהא שרויה על משכנה בענן קשור על , במקומה' אמנו ראויה לכהן במקדש ה
אהבת חסד ועשיית י "ע' שבת ושכל דבקותה בה-שבת לערב- פתח אהלה ונר דולק מערב

ת נשמה "והיה בטוח שבודאי האציל השי, "מה הוא אף אתה"חסדים גדולים בבחינת 
שיעשה חסד עם אדונו אברהם ' לכן התפלל אל ה, גבוהה כזו והיא נמצאת בעולם

ומתוך חכמה רבה השכיל , ויצליח את דרכו להגיע אל מטרתו הנשגבה בדרך נס ופלא
צמאון לעשות , כזו שרק האמהות הקדושות ראויות להאליעזר להמציא בחינה לנדיבות 

  .חסד גם עם עשירים שאינם זקוקים לחסד כלל
  

כל : "ל ממקרא זה" למדו חז.ותמהר ותרץ עוד אל הבאר לשאב ותשאב לכל גמליו
ישרים מבאר שהצדיקים חוששים פן לא -והמסילת". מעשיהם של צדיקים במהירות

". הרבה קטיגורין מכאן ועד גיחון" וכמו שמצינו ,יעלה בידם לזכות במצוה הבאה לידם
  .כן עשתה במהירות נפלאה את עבודת החסד שלה-ועל

  
  



  
  
  

  הערה
  
  

  מסכת בבא קמא
  ].כמוטל עליו[ אם חיוב תשלומין הוא מחמת שלא שמר חקרו

מ בלא סגר הדלת ובא אחר וסגר ונפרצה "כתב נפ) ז"מ אות ט"נז' ריש הל (ז"ובאבהא
. ב משום ממונו אינו יכול לטעון באונס היה כיון שהוא עצמו פשעדאם החיו, באונס

  .ד"עכ
  .ג"לא חייבתו תורה בכה' י אונס לכ"דכיון דבפועל נהיה הדבר ע, ע"ד צ"ולענ

  
מדבמפקיר נזקיו נחלקו אם חייב משום בור אבל משום שור ) 'א' סי (ש"והוכיח הגרש

כ "וא, רו קודם הנזק פטורכ הפקי"ה שור שלא שמרו ולאחמ"כ ה"וא, ע פטור"לכו
  .ד"עכ. מוכח שהתשלומין אינם משום שלא שמר

דלולא [י ההפקר נתבטל מעליו חיוב השמירה "דשאני במפקיר נזקיו שע, ע"ד צ"ולענ
י שלא שמרו קודם "אבל בשור הנזק נהיה ע, ]שהפקירו זמן השמירה היה סמוך לנזק

]. בזמן שהופקר באמת יהיה פטורואם היה יכול לשומרו [, שהפקירו וכן שברח מן החצר
  .ע"וצ

  
  
  
  
  
  
  

*          *            *  
  
  
  
  

זוהי הבקשה הראשונה במשך היום , "שתרגילנו בתורתך: "השחר אנו מבקשים-בברכות
ה וימשוך את לבנו "ופירושה שמבקשים שיסייע לנו הקב, )ל"לפי הסדר שתיקנו חז(

  ").מורגל בדבר"ואין ביאורו להיות . ('ללימוד התורה הק
  

ומכח , כטבע שני' זוכה ונעשה לו לימוד התורה הק, מ מי שמתרגל לשקוד בלימודים"ומ
  .זה יוכל גם אם יבואו ימים שאין כחו או רצונו חזקים כבעבר להמשיך ולהתמיד בלימודו

  
שההרגל מביא את האדם , י כך הוא טבעו של האדםכ, י ההרגל מתחזק רצונו"ועוד שע

  .להרגשה שכך היא צורתו הטבעית
  

: י"ופירש רש, "מילתא אלבישייהו יקירא) "משמיה דרב(אמרו : שבת דף י' והנה במס
כלומר לפי שאתה תלמידו של רב ורגיל , דמיו יקרים למי שרגיל ללובשו, מעיל"

  ".אתה רגיל מחזר אחריהם, בשמועותיו
  

הנותן "שהיתה מימרא זו חביבה על רב חסדא יותר מהמימרא הקודמת ' אר שם בגמומבו
  "מתנה לחבירו צריך להודיע לאמו

  
רצונו של -אפשר להשיג דברים יותר מכדי כח, שבכח חביבות הדבר המורגל, ויש לבאר

העת הוא -רצונו לקניית הרגל אשר בבוא- י שמנצל את כח"וזאת ע. האדם בתחילת דרכו
  .סיף לו כח לשקוד עוד ועודעצמו יו

    
  



  - --- -- -- --- --- -- --- -- -- --- --- - --- -- --- -- ---  
  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"ושע העשיל ביה' 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 ,  מיכאל בן רייץלרפואת הרב רפאל, נא להעתיר בתפילה ולעורר רחמי שמים
 י"ש בתושח" לרפו)שנפצעו קשה בתאונת דרכים' בוגרי הישיבה הק(

  
  
  
   

  

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

  

         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 

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

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

 צ" לפנה10.00ביום ששי בשעה ) בקיץ(

 הציבור מוזמן
  
  
  
  

  


