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  "ִזְכרֹון  ֵמִאיר"
  
  

  פרשת השבוע
  

  
  

לא ',  זאת שאלת הצדיקים מאת ה).' כ–ח "כ(. ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש
, אפשר לו לאדם שיחיה בלעדיו- רק הדבר ההכרחי בלבד שאי, ישאלו המֹוָתרֹות

ועל כן כל , ת המותרות הוא גורם לו מהומות רבותובידוע כי נטיית אדם אחר בקש
ושלא יתאוה , איש ירא את השם ראוי לו שיהיה שמח בחלקו ושיסתפק במעט

 :)ז" ט–ו "משלי ט(ה "הוא שאמר שלמה המלך ע. וייטב לבו ביראת השם, המותרות
והביא לזה אות ועדות ומופת הכתוב , מאוצר רב ומהומה בו' טוב מ עט ביראת ה

 טוב ארוחת ירק ואהבה שם משור ָאבּוס ושנאה )ז"שם פסוק י(הוא שאמר , שאחריו
  .בו

יותר מן המרובה ומטעמים , כי ייטב לבני אדם המעט בֶחבָרה שתנעם להם: יֹאַמר
  .)רבנו בחיי(. 'וכו' וכו. בחברת השונאים

  
  
  

. ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה, ויעבוד יעקב ברחל שבע שנים
   ).'כ –ט "כ(

' פ שאהבתו של יעקב אבינו את רחל אמנו היתה בשל מעלותיה ביראת ה"אע
שהרי בטבעו של עולם אדם , מכל מקום עדיין יקשה עלינו להבין, ובמדות טובות
  .מה וחפץ להשיגו ימים אחדים נחשבים אצלו כשנים- האוהב דבר

-ב לזולתו מבניכונת כל מטי:  כתב)א"שער עבודת האלוקים פ(" חובות הלבבות"והנה ב
הוא לתועלת עצמו תחילה ולקנות קישוט נאה לעולם הזה או לעולם הבא או , אדם

, ואין כל זה מונע משבחם והודאתם, לדחות צער מעל נפשו או לתקנת ממונו
  .ל"עכ]. 'וכו. [ומהשיב להם גמולם, מיראה ואהבה אותם

 הטובות וכן אהבה טבעית אפילו שהיא נובעת מהערכתו את המעלות והמדות
בעומקו של דבר מיוסדת על אהבת עצמו שהוא רוצה עבור , שהוא מוצא בזולתו

  .עצמו להתקרב אל הטוב שבזולתו
  

י התכונות "אבל האבות הקדושים נזדככו ונצטרפו עד שמעשיהם לא היו עפ
כתיב אברם וכתיב אברהם : ל נדרים דף לב"וכמו שאמרו חז, הגשמיות הטבעיות

על מאתים וארבעים ושמונה אברים אלו הן שתי עינים ושתי ולבסוף המליכו ' וכו
- אבל עיניו ואזניו של אדם אינם ברשותו שהרי על] 'וכו[, ן"ופירש הר. 'אזנים וכו

ה אפילו על אלו "ולבסוף כשנימול המליכו הקב, כרחו יראה בעיניו ובאזניו ישמע
  .שלא יסתכל ולא ישמע כי אם דבר מצוה

, ל היתה רוחנית לגמרי ללא שמץ של אהבת עצמוולכן אהבתו של יעקב לרח
" באהבתו אותה: "ומדגיש הכתוב, ויהיו בעיניו כימים אחדים, ולמעלה מן הזמן
  ).אור יהל(. ולא אהבת עצמו

  
  
  
  



כי מי שיש לו איש , פירוש. )'ב'  א–ב "ל(.  ויעקב הלך לדרכו-. וישב לבן למקומו
הולך את "עשיו וחכמתו ולקיים בו קדוש כיעקב בתוך ביתו הלא ראוי להתבשם ממ

ולא כן היה וכאשר הלך יעקב שב לבן למקומו הראשון והיינו מצבו , "חכמים יחכם
חכם -ויעקב הלך לדרכו שהצדיק ותלמיד. הרע בדיעות ובמדות רמאי ואוהב ממון

חכמים -תלמידי:  למעלות גדולות וכמו שאמרוהאמיתי הוא הולך ממקום הראשון
, אין להם מנוחה בעולם הזה ובעולם הבא שמתוספים מעלה ומעלה מיום ליום

  ).משך חכמה(. והבן. 'ויפגעו בו מלאכי וכו: ומיד

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

  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"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"לבנ
  ל"ר שלמה ישעיהו הלוי ז"אשר אלכסנדר ב' נ ר"ולעי

  ע"טבת תש' ע כ"נלב

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

  
  

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

  
  

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

     
  

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

  

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

  ש"אי- דרכי–סלבודקה  המדרש-בית: מקום הלימוד
  ברק-מאיר בני-רוןזכ, 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 "שיעור בהלכות שבת מתקיים בס

 צ" לפנה10.00ביום ששי בשעה ) בקיץ(

 הציבור מוזמן

   
ד ביום ראשון בשעה "מתקיים בס, השיעור בכולל קדימה 

5.00.  
  

 


