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  "ִזְכרֹון  ֵמִאיר"
   

  
  פרשת השבוע

  
   

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

' ופחז יצרי עלי וכו' אמר לי רועה הייתי וכו', אמר שמעון הצדיק וכו, תניא". 'נדר נזיר להזיר לה
העבודה ,  ריקה מפני מה אתה מתגאה בדבר שאינו שלך שסופך להיות רימה ותולעהאמרתי לו

  ".'וכו, עמדתי ונשקתיו על ראשו, שאגלחך לשמים
  

, אותו נער השתמש בגאותו כדי להתגאות בקרבת אלוקים ובחשיבות האמיתית שיש לו בעולם
וקלות ראש גם לאחר לא יוכל היצר הרע למושכו לקלות דעת ' י שנתרומם להיות קודש לה"וע

  .שיגלח שערו ויצמח מחדש
  

להכניס עצמו לדרגה של קדושה אפילו לפני שיגיע , למדנו מכאן עצה נפלאה במלחמת היצר
כמה מאושר הוא מה טוב חלקו " נזר אלוקיו על ראשו"תורה המרגיש בעצמו -בן, לשלמותה

' לו הוא מכיר את הובשכ' שמשמים הדריכו אותו לקדושת התורה ראשו הוא משכן לתורת ה
  .י זה יבוא לזהירות וממנה יתעלה לשלמות בקדושה"ע', ומתענג על ה

  
כי אם הוא מצד היצר הדוחק בנו , עלינו גם לבדוק ולבחון היטב מהו הכח הדוחף אותנו לקדושה

, אזי אין מועיל כח המצוה להתגבר על היצר, לרדוף אחר הכבוד במסוה של רדיפה אחר המצוות
  .אשרי משכיל על דבר זהו, ירחם' ה
  

וכן מי שמקבל נזירות מתוך . רק אם האדם ראוי לקנות יראה, לימוד התורה מביא לידי יראה
אלא כמו שמצינו במעשה אבשלום , לא תביאנו הנזירות לקדושה, רצונו להתנשא ולהתגאות

  .ל שהתגאה בשערו וטינא היתה בלבו"שאמרו חז
  
  
  
  

  אבות- פרקי
  

  'פרק ו
  
  
  ].ל"ר אייזיק שר זצ"מאת מרן ראש הישיבה הג"  שיחות מוסרלקט"י "עפ[
  

, מתבאר:) סוטה דף כב(' בתוס. 'רבי מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה וכו
וכמו (, תורה-אלא תנאי בעצם קיום מצות תלמוד, "לשמה"אינו גדר ב" מנת לקיים-ללמוד על"ש

  ).וביטל מצות עשה" לכם"ב אם אינו שביום הראשון אינו יוצא ידי חובת לול
  

ושמרתם את : "י מה שאמרו בסנהדרין דף צט"עפ" מנת לעשות-ללמוד על"ומצאתי גדר חדש ב
אל תקרי " ועשיתם אותם"רבא אמר כאילו עשאו לעצמו שנאמר " דברי הברית ועשיתם אותם

נים הגדולים שכל העניי,  לעשות את עצמו- " מנת לעשות-על"וביאור . כ"ע. אותם אלא אתם
כל אלו העניינים צריכים " מגדלתו ומרוממתו על כל המעשים"שזוכה להם הלומד תורה לשמה עד 



ויהיה , "לשמה"כדי שמתוך שלא לשמה יגיע ל, להיות לו למטרה בלימודו אף כשלומד שלא לשמה
 כמעין ,מוכשר להיות צדיק חסיד ישר ונאמן צנוע וארך רוח, נקרא ריע אהוב מלובש בענוה ויראה

  ".כאילו עשאו לעצמו",  מהות אחרת של אדם-. המתגבר וכנהר שאינו פוסק
  

מכל מקום פנימיות מחשבתו היא , אפילו כשעדיין לומד שלא לשמה, מנת לעשות- כשלומד על
  . להגיע ללימוד לשמה

  
  

  
  
  
  
  

  חג השבועות
  
  )יתרו' פר" (לקט שיחות מוסר"י "עפ[

  ] ל"ר זצר אייזיק ש"מאת מרן ראש הישיבה הג

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

  
ונפתחו , והנה מעמד הר סיני שבו שמע כל העם קול אלוקים חיים מדבר אליו מתוך האש

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

  
ולא , "'אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים וגו' 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(

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

  
    
  
  
  
  
  
  
  

  
  פלפולא דאורייתא

  
  "ברכת התורה"הערה בדין 

  
כ היה "חמשאם ישן שינת קבע על מיטתו ביום ולא) ח"ז סקכ"מ' ב סי"והובא במשנ(א כתב "הגרע

דנקט דאיכא צד שהלילה מחייב ' פי. (התורה לכולי עלמא-צריך לברך ברכת, ניעור כל הלילה
  ).ויש שקצת נסתפקו בזה. ביום מחייבת' ואיכא צד שהשינה אפי

  .ואין ברכת אהבת עולם של ערבית פוטרת אם לא למד מיד אחר התפילה, ב"ומסיים המשנ
  

פוטרת ברכת התורה אם למד  מיד בלא ) של שחרית' פי(ברכת אהבת עולם ) ז"ס(ע "והנה בשו
ופשוט דהוא הדין בברכת אהבת עולם בערבית שפוטרת דזיל , כתב) ג"שם סקי(ב "ובמשנ. הפסק

א דשינת "לדעת המחבר לקמן בסעיף י, מ לענין אם עבר וישן שינה קבע קודם"ונפ, בתר טעמא
מ טוב יותר שיכוין "מ, ואפילו לפי המנהג שנהגינן כדעת היש אומרים שם להקל, קבע הוי הפסק



ב "בברכת האהבת עולם לפטור לצאת ידי דעת רוב הפוסקים המחמירין בזה כמבואר לקמן במשנ
  .ש"עיי) ה"סקכ(
  

שישן ' פי" עבר"כ "מש(, טוב לכוין באהבת עולם, והנה פשוט דהוא הדין אם ישן שינת קבע ביום
  ).א מוכח שאינו מחלק בין שינת יום לשינת לילה"אבל הרי מדפסק כהגרע,  קודם ערביתבלילה

  
ל ולברך אם יימנע מלכוין "א הנ"למי שרוצה לסמוך על הגרע, ע למעשה בליל חג השבועות"כ צ"וא

ב שאם אהבת "דכתב במשנ, )התורה-וכל הלימוד בלילה ייתכן שלומד ללא ברכת(באהבת עולם 
  .א"טרתו שוב ליתא לממה נפשך דהגרעעולם דערבית פו

  
ולא ייחשב גורם ברכה שאינה צריכה , ל דיכוין באהבת עולם שתפטור רק עד לאחר עלות השחר"וי

פ "אחרי שיישן דשוב יהיה לו הממנ) בצהרים(כיון שהרי אם לא יברך בבוקר יתחייב לברך ביום 
. רם בזה ברכה שאינה צריכהאינו גו) בשחרית(כ במה שגורם לברך קודם לכן "וא, א"דהגרע

  ).ב אם מכוין באהבה רבה דשחרית ולומד מיד אחר התפילה"ועדיין צ(
  

אינה בנוסח בקשה ' דלכ, ב דיוצא באהבת עולם דערבית"ב מה דפשיטא ליה להמשנ"ובאמת צל
  ).משמע העם שבחר בו" עמו"ל ד"וי', וגם החתימה אינה הבוחר בעמו וכו. (כבשחרית

 ---- --- ---- ------- ---- --- ---- ----- --- ----  
אשר ' 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

נ " 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"מלך באלי' נ ר"ולעיע "טבת תש' ע כ"נלבל "ר שלמה ישעיהו הלוי ז"אלכסנדר ב
ח אייר "ע י"נלבל " זר אליעזר"שמואל יצחק ב' נ ר"ולעיא "ד ניסן תשע"ע י"נלבר ברוך יוסף "ר אליעזר יעקב חיים בהג"נ הג"ולעיט "ניסן תשס' ע ו"נלבל "ר אליעזר דוד ז"אברהם אהרן ב' ר

  ט "תשס

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

  
  

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

  
  

  )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–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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----------------------------------------------------------------------------  

 10.30ד במוצאי שבת קודש בשעה "תקיים בסשיעור בהלכות שבת מ

   

 הציבור מוזמן

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

   


