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  "ִזְכרֹון  ֵמִאיר"
  

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

  
  ". הוא הלימוד בתורה, לימוד אמונת התורה", ן אודות זכירת מעמד הר סיני"כתב הרמב

  
ונפתחו , ע כל העם קול אלוקים חיים מדבר אליו מתוך האשוהנה מעמד הר סיני שבו שמ

כל , )ה" ל–' י דברים ד"רש(יחיד בעולמו ' לעיניהם שבעה הרקיעים וכל הבריאה והראו לדעת שה
  ).' י–' דברים ד(" אשר ילמדון ליראה אותי: "כולו היה מכוון למטרה אחת

  
ולא , "'אתיך מארץ מצרים וגואלוקיך אשר הוצ' אנוכי ה"ה "ז מובן מדוע פתח הקב"ועפי

י התבוננות ביציאת מצרים ילמד ליראה "כי ע). אבן עזרא בשם הכוזרי' עי(. הזכיר את בריאת העולם
וכשראו את אהבת , ועונשו ומזה באו לידי יראת העונש' במצרים ראו את משפט ה', את ה

  .לבניו באו לידי יראת הרוממות' ה
  

ם "כ הרמב"וכמוש, שהעם כולו נתעלה למדרגה של נבואה, ועיקר גדולתו של מעמד הר סיני
, האמונה במעמד הר סיני היא אמונה שאין אחריה שם הרהור ומחשבה: )ח"ת פ"יסודה' הל(

שבמעמד הנבחר ההוא עינינו ראו ולא זר ואזנינו שמעו ולא אחר האש הקולות והלפידים 
  . ל"עכ]. 'וכו[, והקול מדבר אליו אנו שומעים משה משה לך אמור להם כך וכך

  ].ל"אייזיק זצ' עד כאן מדברי מרן ר[
  

*        *        *  
  הערות

   
עבודת "ש' בתרגום יונתן נר". תעבדון את האלוקים על ההר הזה): "ב" י–' ג(שמות ' בפר

' קודם מתן תורה כדכתיב סוף פר) י הבכורות"ע(היא הקרבת הקרבנות " האלוקים
ז מה "ולפ. (יקר גדול עד שהוזכר בלי הזכרת מתן תורהמזה שזה היה ע' ונר. משפטים

  ).אפשר לפרש שכונתו היתה לזה" אלוקינו' נזבחה לה"שביקש משה מפרעה 
  

-היא מתן" עבודת האלוקים"מתבאר ש) ב"ח ה"ת פ"יסוה' הל(ם "וברמב) כאן(י "אבל ברש
  .תורה עצמו

  
שכן -וכל', היא עבודת ה' פ שבודאי לימוד התורה באימה וביראה ומתוך אהבת ה"והנה אע

ב מדוע לא הוזכר עיקר "אבל עדיין צ, יתברך' התורה שהיא השתעבדות מוחלטת לה-קבלת
  .התורה אלא ענין עבודת האלוקים- קבלת–הענין 

  
ט שערי "ל שירדו עד למ"וכפי שלימדונו חז, ויתכן שכלפי המצב שהיו שרויים בו במצרים

  . ויעבדון את האלוקיםהוגדש שבהר סיני יחול ההיפוך, טומאה
  

סיני ולא נתן - אילו קרבנו לפני הר", פסח-של-י זה מה שאנו אומרים בהגדה"ויתכן לפרש עפ
ולפי ). שקדמה לתורה" דרך ארץ"ויש מפרשים שהכונה היא ל". ( דיינו–לנו את התורה 

  .יתברך' ל יש לפרש היו מגיעים לדרגת עובדי ה"הנ



לא חיברתיהו ללמד לבני האדם את ", ל"ל וז"ינו הרמחכותב רבישרים - בהקדמה לספר מסילת
  ".אלא מעט] 'וכו[חידושים ] 'וכו[אפשר שלא ימצא הקורא ". "אשר לא ידעו

  
ומרן , ודרכי העליה' הרי רבינו ריכז בחיבורו זה את כל היסודות של דרכי עבודת ה, וצריך ביאור

י דבריו יש לנהוג "יף ערך והכריע ועפשהק" שולחן ערוך"ל אמר שרבינו הוא ה"ר אייזיק שר זצ"הג
  ").עיונים"ל ב"ר יחזקאל סרנא זצ" וכן העיר מרן הג-( , בענינים אלו

     
וידעו בספרי למדו , ")מסילת ישרים"המעיינים ב(דורו של המחבר -שבני, ד ביאור דבריו"ולענ

, ודרכי העליה' את היסודות של דרכי עבודת ה) 'ם רבינו יונה וכו"הלבבות רמב-חובות(הקדמונים 
, ומכיון שדברי רבינו מיוסדים על דברי הקדמונים, ")רוב בני האדם"ואליהם כונת רבינו בביטוי (

  .לא ימצאו בהם כמעט יסודות חדשים
  

, "מסילת ישרים"הן מתוך לימודו ב, ודרכי העליה' ת האבל מי שידיעותיו הראשונות בדרכי עבוד
' ל ממרן ר"זונדל זצוק' וידועה ההדרכה שקיבל מרן ר. אכן כל תיבה ותיבה היא חידוש עבורו

  ".ישרים יהיה מנהלך-ספר מסילת"ל "ינר זצוק'חיים וולוז
  

י "רות עהן להתעור, מביא תועלת כפולה" מסילת ישרים"שבדורות האחרונים לימוד , ונמצא
  .ודרכי העליה' והן ללימוד דרכי עבודת ה, "החזרה עליו וההתמדה"

- -- -- --- --- -- --- -- -- --- --- -- --- -- -- --- ---  
  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"לבנ
  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"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 , לרפואת הרב רפאל מיכאל בן רייץ, לעורר רחמי שמיםנא להעתיר בתפילה ו
  )שנפצעו קשה בתאונת דרכים' בוגרי הישיבה הק(

  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–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 
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----------------------------------------------------------------------------  

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

 צ" לפנה10.00ביום ששי בשעה ) בקיץ(

 הציבור מוזמן
   

  .5.00ד ביום ראשון בשעה "מתקיים בס, השיעור בכולל קדימה 


