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  "ִזְכרֹון  ֵמִאיר"
  

  "פניני מוסר"

 ] שער ראשון-" שערי תשובה"י "עפ[

יזכור , כי יזדמן שנית החטא לידו, אלא שב נאנח במרירות לב ודלפה עינו מתוגה, לולא התמהמה.  לא יוסיף לשתות עוד כוס המרירות
 . ירות ולא יוסף לשתותה עודאשר עברה עליו כוס המר

 .  כי מראשית לא חשב כי פתאום יבא היצר השודד עליו, יגדל עוונו האחרון מאוד, אבל אם יפול במוקשו כבתחלה. יגדל עוונו האחרון מאוד

רה ושנה בה ומי שעבר עבי. ובזה כבדה מאוד חטאתו. תשובתו קשה כי נעשה לו החטא כהיתר, השונה בחטאו. י זה כבדה מאוד חטאתו"ע
  .  אם יחשוב לעשות העבירה ונאנס ולא עשאה מחשבתו הרעה מצטרפת למעשה

  
  ] השער הראשון-" אורחות צדיקים"י "עפ[

  

כי כל כוונתו על . ולא ירדוף אחר מעשים טובים,  הרי זה שוכח השם ברוך הוא–כל המקשט את גופו כדי להתגאות . לא ירדוף אחר מעשים טובים
  .  אשר אחריתו רימהלקשט גופו, עצמו

ותאוה היא המידה הרעה .  לבו רחב ומתאוה לכל דבר–כי המתגאה .  הגאוה מביאה לידי תאוה.יתאוה לדברים יקרים ויבוא לידי גניבה וגזילה
 . די גניבה וגזילהומתוך כך יבוא לי. ולאכול מאכלים טובים, ולבנות פלטרין גדולים, כי יתאוה מחמת גאותו להתלבש בבגדים יקרים, שבכל המידות

  . כי ידוע הוא לכל, ואין צורך להאריך בפחיתות מי שאינו סבלן. הגאווה גורמת שלא יהא סבלן לסבול על הבריות. איננו סבלן

ילבש בגדים ? כיצד. כי הנקיות הוא גדר של מעשים טובים, שיהא נקי בכל ענייניו:  הדרך הישרה באדם. י הנקיות יבוא לידי מעשים טובים"ע
  .   ולא יהיו קרועים, ואסור שימצא כתם או שמנונית על בגדיו,   נאים ונקיים

. אלא הכל יהא בנקיות , ולא ישתה ולא יאכל בכלים מאוסים. אך מאכל בינוני ומשקה בינוני לפי השגת ידו, ולא יאכל מעדנים. כל עניניו יהיו נקיים
  . ייםוכל ענייניו יהיו נק, גם שולחנו גם מיטתו יהיו נקיים

  
  פרשת השבוע

  
  

  ].' א–ז "י.  רבנו בחיי[
 ודע כי –. 'וכו, שלם בלי תוספת ומגרעת" והיה תמים", תהיה נמשך לעבודתי" התהלך לפני". התהלך לפני והיה תמים

ין וענ, ומפני שאברהם אבינו עליו השלום היה שורש האמונה וראש כל מיחדים,  ופיו ולבו שוים, מי שתוכו כברו" תמים"נקרא 
יתברך יצטרך ' הוא הדין בכל שאר עבודות ה, "והיה תמים"יתברך ' על כן הזכירו ה, היחוד צריך שתהיה עדות הלב והפה שוים

כי כל מי שהוא אחד בפה ואחד בלב , שיצדיק כל אחד לחברו ויעיד עליו ולא יחלוק עליו בשום ענין, האדם שיהיו פיו ולבו שוים
ולבם לא , ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו"הוא מן הכת שנאמר עליו , כזב קצתו את קצתווהנה הוא חולק קצתו על קצתו מ

וכבר הודיענו דוד עליו השלום כי ". אלוקיך' תמים תהיה עם ה"עשה שבתורה -ועל כן באה מצות" נכון עמו ולא נאמנו בבריתו
  . ' וכו, "הולך בתום ילך בטח"ואמר שלמה ', וכו, יתברך קיים נצחי לעולם' בעל מידה זו הוא לפני ה

  



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

  .פני האדמה-מכל האדם אשר על' בם חשק ה, מעלתם מעל כל הנביאים-אבות העולם עמדו בשלמות
  

-שגבות וברכות כה מאליפות להם ולזרעם לעד ולנצחבהם והבטיח להם הבטחות כה נ' כך חשק ה-אמנם מה עשו האבות שכל
  .נצחים

  
התורה -יסודי' ם הל"וברמב. ידם מזדכך האדם עד שיהא ראוי למעלת הנבואה- האבות היו מעוטרים בכל המדות והמעלות שעל

לם אלא הוא ולא יהא יצרו מתגבר עליו בדבר בעו, אין הנבואה חלה אלא על חכם גדול בחכמה גבור במדותיו: "א כתב"ז ה"פ
והוא מתקדש והולך ופורש מדרכי כלל העם ההולכים , ]'וכו[, והוא בעל דעה רחבה נכונה עד מאוד, מתגבר בדעתו על יצרו תמיד

  ]".'וכו[, במחשכי הזמן ותחבולותיו אלא דעתו פנויה תמיד למעלה
  

צלם , וף נזדכך אצלם והיה לשכל ממשגם הג, יתברך' תכלית כל עבודתם ומעשיהם היתה להשיג אהבתו וקרבתו של ה, האבות
  ].'וכו[אלוקים 

  
לשלמות הכי רצויה , למדרגה הכי עליונה,  זו היא השאיפה הכי נעלה-" אבותי אברהם יצחק ויעקב-מתי יגיעו מעשי למעשי"

  . 'בעיני ה
   

  

  )המשך (-הפעלת מכשירים חשמליים בשבת 
 
 

מ לענין "אף דהוי גרמא מ" זורה ורוח מסייעתו"ד. ק דף ס"ב' וקשה מגמ, שרי] בשבת[דגרמא : איתא בשבת דף קכ. גדר מעשה וגרמא
  ".מלאכת מחשבת אסרה תורה"שבת חייב כיון ד

  
העוזר  כתב דדוקא -האבן. ק שם כתב דדוקא התם דעיקר עשייתה בכך"ש בב"הרא, בתירוץ הקושיא) או חמש(ואיכא בזה ארבע דרכים 

-ת זרע"בשו, )ע"העוזר וצ-דברי האבן' קצת מלשונו דהכי פי' ונר(כתב דדוקא בשדרכה בכך ' ס' ג תשו"ת אחיעזר ח"בשו.  שזוהי כונתוהתם
  .ויש שמתרצים דתליא בדרך שנעשתה בה המלאכה במשכן. אמת כתב דדוקא כשהתוצאה נעשית מיד

  .ל"ש הנ"ראדדברי האחרונים דלא כה) ז"כ' שבת סי(בינה -וכבר הקשה האמרי
  .ש"ל כהרא"דלא ס. ק דף ס"י ב"והנה אולי משמע קצת בלשון רש

שמע מינה דכיון , ל"ל וכתב וז"הנ. ק דף ס"בב' לענין הפותח דלת כנגד המדורה שהביא הגמ. רבינו חננאל שבת דף קכ' ועוד מצינו בפי
  .חשבתאסור בשבת דהיינו מלאכת מ, לרוח מצויה ללבות ומחשב לכן' דמשוי אורחא אפי

  .ע"וצ". עיקר עשייתה בכך"דלא בעינן ) ש"שלא כדברי הרא(מתבאר מדבריו ' ולכ
  

דנו האחרונים גם בטחינה , ]פתיחת דלת כנגד המדורה, העמדת כלים מלאים מים כנגד הדליקה, זורה ורוח מסייעתו[, ומלבד גווני דלעיל
נקטו דבישול ואפייה הוי גרמא וחייב עליהן משום ] עוזר ובתוך דבריהםה-הקשו על האבן[וכמה אחרונים , מים ונותן שמן לנר-של-בריחיים

, גבי עיסה ונתחמצה מאליה חייב עליה כמעשה שבת-אמי הניח שאור על' אמר ר, איתא: מנחות דף נו' ב דהא בגמ"אבל צ. דהוי במשכן
. ל"עכ. הכי נמי לא תעשה קרינן ביה' וכו, דעשייהג דכתיב בקרא לא תעשה ולא תאפה משמע מידי "ואע, ל"כתבו וז" הניח"ה "שם ד' ובתוס

    . ע"וצ

- - -- -- -- - -- -- -- - -- -- - -- -- -- - -- -- --    
ד "ע י"נלבברוך יוסף ר "ר אליעזר יעקב חיים בהג"נ הג"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"ע כ"נלבל "ר שלום ז"אלימלך ב' נ ר"ולעיע "טבת תש' ע כ"נלבל "ר שלמה ישעיהו הלוי ז"כסנדר באשר אל' 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

 א"א סיון תשע"ע י"נלבה "ר יעקב הלוי ע"ב) מלייה(נ מרת מרים " ולעיט "ח אייר תשס"ע י"נלבל "ר אליעזר ז"שמואל יצחק ב' נ ר"ולעיא "ניסן תשע
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שיבה הק(ולרפואת האברך רפאל שמואל בן יפה , לרפואת הרב רפאל מיכאל בן רייץ, נא להעתיר בתפילה ולעורר רחמי שמים שה בתאונת דרכיםש' בוגרי הי   )נפצעו ק
  יצחק בן איטה בריינא' ור, ולרפואת הרב יאיר בן זעלדע פייגע

  י"ש בתושח"לרפו
      

 

להזמין את העלון באימייל      e-mail-ניתן 
   IL.co.ygenshta@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  
  580447498ר "ע, )13מיימון ' ד רח"ביהמ (62920 קדימה 722. ד. ת"  בית יוסף קדימה"ות עמותת כתוב

   

  צ" אחה5.00ד ביום ראשון בשעה "יתקיים בס, השיעור בכולל קדימה

 

  9.00במוצאי שבת קודש בשעה " ש"דרכי אי"ד "ד בביהמ"השיעור בהלכות שבת מתקיים בס

   הציבור מוזמן


