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  "ִזְכרֹון  ֵמִאיר"
  

     קריעת ים סוף
  ] ל"זצר אייזיק שר " הגמרן ראש הישיבהמאת ) ב"ח ("לקט שיחות מוסר"י "עפ[
  

היו שבטים מנצחים , כשעמדו ישראל על הים, מאיר אומר' היה ר, :)דף לו(נחלקו במסכת סוטה 
קפץ שבטו של בנימן וירד , אומר אני יורד תחלה לים וזה אומר אני יורד תחלה ליםזה , זה עם זה

אלא זה אומר אין , יהודה לא כך היה מעשה' אמר לו ר. לים תחלה והיו שרי יהודה רוגמים אותם
  .קפץ נחשון בן עמינדב וירד תחלה, אני יורד תחלה לים וזה אומר אין אני יורד תחלה לים

  
זכרתי לך חסד "ועליהם נאמר , ותו הדור היו ברום המעלה בדרגת מלאכיםא, ביאור הדברים

  ].וכפי שכבר נתבאר בדברינו לעיל". [לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה, נעוריך אהבת כלולותיך
  

אלא שחששו , היה חפצם ורצונם לעשות כן, ובודאי כיון שנצטוו מפי הגבורה להיכנס אל הים
וישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נוסע אחריהם : "נאמרכ, מהכח הרוחני של המצרים

ראו שר של מצרים נוסע מן השמים לעזור ): "י"מובא ברש(ואיתא בתנחומא , "וייראו מאד
שישמע תפילתם ויעשה ' ומהיותם בוטחים בה, וחששו שמא תאבד נפש אחת מישראל". למצרים

אל תראו התיצבו וראו את ישועת : "הם משהוכן היה כפי שאמר ל, להם נסים למעלה מדרך הטבע
שהים ' ולכן היו בטוחים בישועת ה". ילחם לכם ואתם תחרישון'  ה–. אשר יעשה לכם היום' ה

  .ינוס לפניהם והם ילכו בתוכו בחרבה
  

וכל אחד רצה להיכנס אל הים תחלה כדי ' מאיר שהכל רצו להראות בטחונם ואמונתם בה' דעת ר
יהודה שכל אחד פחד לנפשו שמא יגרום החטא ' ודעת ר, ים ברח ואיננוידו יראו הכל שה- שעל

אלא חששו היה שמא יתחלל שם שמים , עליו' ית' ולא שהיה ירא לנפשו אם כך יגזור ה, ויטבע בים
להכין ] קודם שיכנס לים[ולכן רצה כל אחד , לכלל ישראל' ידו אם בו לא תתקיים הבטחת ה-על

  .ון כראוי לולבבו ולהתחזק באמונה ובבטח
  

אל תוך " ויסעו"כאן כיון שנצטוו בפירוש , פ שמצינו ביעקב אבינו שחשש שמא יגרום החטא"ואע
ובדומה . ['היתה עליהם תביעה שלא היו צריכים לחשוש שמא יגרום החטא אלא לבטוח בה, הים

שמא שכל חטאי ישראל במדבר היו על דרך זו שהיו יראים ) בענין חטא המרגלים(לזה ביארנו 
  ].ונפלאותיו' יגרום החטא ולא יהיו זכאים לנסי ה

  
, והלכנו עמהם בתוך הים בלא פחד ומורא, מחובתנו לראות את עצמנו כאילו אנחנו יצאנו ממצרים
, ויותנו חשים בכל נפשנו הרגשים אלהוב, מתוך הכרה ברורה וידיעה כי הים יברח וינוס מלפנינו

  .אלוקינו נירא ואותו נעבוד' כי אם אך ורק את ה, ודאי שאין לנו לירא משום דבר בעולם

  -----------------------------------------  
ל "ר שלמה ישעיהו הלוי ז"אשר אלכסנדר ב' נ ר"ולעיא "ב טבת תשע"ע י"נלבד ר משה דו"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
שמואל ' נ ר"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"נלב

  ט "ח אייר תשס"ע י"נלבל "ר אליעזר ז"יצחק ב
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   )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-ניתן להזמין את העלון באימייל  
   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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---------------------------------------------------------------------------- 

  10.00ד במוצאי שבת קודש בשעה "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 

     

 חג שמח
 


