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  "ִזְכרֹון  ֵמִאיר"
  

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

חטא זה הגדילוהו [", העגל לחטא גדול-שלפי מעלתם של ישראל נחשב מעשה: הכוזרי מבאר
 ובעוד שהבכורות - . כפשוטו" עבודה זרה"העגל - היה במעשהן מבאר שלא"והרמב"]. למעלתם

  .נדחו מעבודת המשכן נבחר אהרן לכהונה גדולה
  

ידו יוכלו לדעת -היתה כדי שיהיה להם סימן מוחשי שעל] שעשוהו בכוונות עליונות[עשיית העגל 
שישראל המקדש שהיו פניהם איש אל אחיו כ-וכמו הכרובים בבית, אם הם עושים רצונו של מקום

  .עושין רצונו של מקום
  

 משעת עשיה קם להו -" ואת חטאתכם אשר עשיתם את העגל: ".)ז דף נב"ע(ל "פ שאמרו חז"ואע
, ל בכמה מקומות שאיבדו מעלות רוחניות ונגזרה עליהם פורענות לדורות" ומבואר בחז.בחטא

ען משה לאהרן וזאת ט, י כך"אבל אין זה מחמת המעשה עצמו אלא מחמת התוצאות שנתהוו ע
  ".כי הבאת עליו חטאה גדולה"
  
והראה , י השטן שעירבב את העולם שהראה להם דמות חושך ואפלה ועירבוביא לומר משה מת"וע

ומיד לאחר שעשו את העגל העביר השטן את החושך והאפלה , להם מיטתו של משה נישאת באויר
  .ת אלושכל שהתפעמו ממראו-והיו חלושי, והעירבוביא וזרח אור גדול

  
  ]ל"ר אייזיק זצ"י דברי מרן הג"עד כאן עפ[
  

*            *            *  
 'ישרים פרק ב-מסילת 
  

והיסוד , בפרק זה הדיון הוא אודות ההתנהגות בפועל, דובר אודות הידיעה וההשקפה' בפרק א
 ".אי הסחת דעת"י התבוננות ו"ע" תשומת לב: "הראשון

  
שהרי אם אינו נזהר הוא , שהיא איכפתיות והתבוננות" הירותז"אין כל חידוש בעצם הצורך ב

  .מצוי בסכנה נוראה
  

ל "זאת כותב הרמח- ועל, לא כל מצב נראה לו מסוכן: ראשית, זאת יכול האדם לטעות-ובכל
: ובמלים אחרות". (הנהר-סומא ההולך על שפת"מסוכנת היא כ" סתימת העינים בבחירה וחפץ"ש

וסבור שהוא יודע כיצד ואיך , שפת הנהר-ם את עיניו כשהולך עללאדם שעוצ, למה הדבר דומה
  ).ושכל רגע יכול לפקוח את עיניו ולראות מה מתרחש, ללכת

  
  .י כך יימנע מלהתבונן ומלהיזהר"היצר הערמומי משדל את האדם להיות טרוד וע: בנוסף לכך

  
ל כי איך יוכל לעקור לא תועי" זהירות"הוא מייאש את האדם שה, היצר פועל גם בכיוון ההפוך

  .של רגע" תשומת לב"י "הרגלים רעים ע
  

אבל , אחת- אכן ישנם הרגלים שלא יוכל לעוקרם בבת, אבל אדרבה רק כך יוכל האדם להצליח
כי , אין פלא בכך שיוכל להתגבר על עצמו. 'יוכל להתקדם בהדרגה ולעלות בדרך העולה בית ה

  .יסייע בידו' יזכה וה



  פלפולא דאורייתא
  

  אם מוציא קטן אחר, טן שיצאק
  

מ לענין קטן שיצא אם "ג נסתפק אם קטן יש לו ערבות ונפ"הובא שהפמ) ט"י תרפ"רס(ל "בבה
  .יכול להוציא קטן אחר

  
וכבר העירו בזה . [ג נסתפק בזה גם לענין אשה אם היא בכלל ערבות"שהפמ, ל שם"וכן הובא בבה

כ יתכן שמוכח "וא. שנשים בכלל ערבות) ט"צ שם סק"עהוש, ה"סק(ב "הכריע המשנ) א"רע' סי(שבת ' שבהל
  ].ע"שאין כונתו כאן להכריע למעשה וצ

  
א אמאי "כתבו כמה אחרונים כן כדי לתרץ קושית הגרע, ועיקר הסברא דקטן אינו בכלל ערבות[

  ].לא אמרינן בקטן דסגי שהיה יכול לאכול כדי שביעה
  

וזהו דבר , לא משמע דקטן שהתפלל אינו מוציא קטן שהתפלל, )דין קידושב(א "רע' והנה שם בסי
  .ושם הנידון בדאורייתא. מצוי מאוד

  
שמאחר שכל טעם חיובם הוא כדי לחנכם שכשיהיו גדולים יקיימו המצוות , והנראה לבאר בזה

 יוכל כיון שכששניהם יהיו גדולים, שפיר מוציא קטן אחר גם בלא ערבותמשום הכי , כדת וכדין
  .ואין עלינו עתה לחנכו ליותר ממה שיהא מחוייב לעשות כשיהיה גדול. להוציאו

  
ורק ממילא יסתעף החיוב על , קטןהלהחמיר על הוא אם הנידון בפרט יש לצדד להקל בזה כיון שו

ג דהא לעולם לא " הפמאין כלל מקום לספקהרי , שחיוב חינוך הוא על האבן "ולהרמב. [האב
 ].והכל תקנה להתנהג כמו שיתנהג כשיהיה גדול, א ולערבותבעינן לבר חיוב

- -- -- --- --- -- --- -- -- --- --- -- --- -- -- --- ---  
ר משה "נ מרת גיטל ב"ולעי ע"כסלו תש' ע ט"נלב ה"ר בנימן ע"נ מרת עדינה ב"ולעי ע"ג מרחשון תש"ע כ"נלב ל"ר שניאור זלמן ז"דב ב' נ ר"לעי
ע "נלב ל"ר שלום ז"אלימלך ב' נ ר"לעיו ע"טבת תש' ע כ"נלב ל"ר שלמה ישעיהו הלוי ז" אשר אלכסנדר ב'נ ר"ולעיא "ב טבת תשע"ע י"נלבדוד 
ניסן ' ע ו"נלב ל"ר אליעזר דוד ז"אברהם אהרן ב' נ ר"ולעי  ג"שבט תשס' ע ל"נלב ל"ר ישעיהו הלוי ז"יהושע העשיל ב' נ ר"ולעי ח"ו טבת תשס"כ

   ט"ח אייר תשס"ע י"נלב ל"עזר זר אלי"שמואל יצחק ב' נ ר"ולעי ט"תשס
  
  
  
  
  
  

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

 

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

  
 

ולרפואת האברך רפאל שמואל בן יפה , לרפואת הרב רפאל מיכאל בן רייץ, נא להעתיר בתפילה ולעורר רחמי שמים
   )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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 9.00במוצאי שבת קודש בשעה ) בחורף(ד "ת שבת מתקיים בסשיעור בהלכו

 צ" לפנה10.00ביום ששי בשעה ) בקיץ(

  הציבור מוזמן

  



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


