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  "ִזְכרֹון  ֵמִאיר"
  
  

  פרשת השבוע
  
  

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

, יעקב-עד שבאו בני: ")ג"ק' מאמר ראשון סי(כתב הכוזרי . 'אלוקיך למרים וגו' זכור את אשר עשה ה
 כאילו )ישראל-כלומר את בני(שמים אותם , אדם בענינים מיוחדים אלוקיים-נבדלים מבני, לבכולם סגולה ו

בעבור , הנבואה ורובם מגיעים אליה-מבקשים כולם מעלת, הם מין אחר ועצם אחר מלאכותי
ודע כי כל אשר יפגע . שהיו קרובים אליה במעשים הנרצים והקדושה והטהרה ופגיעת הנביאים

הנפש -ונפרד מסוגו בזכות, מתחדש לו רוחניות, אותו ושמעו דבריו האלוקייםבעת פגעו , נביא
זאת תהיה אצלם הגדולה הנראית והאור , והשתוקקה אל המדרגות ההם והדבקו בענוה ובטהרה

  .ל הכוזרי"עכ". הבהיר בגמול העולם הבא
  

 מעשיהם של ועיקר גדול הוא בהבנת התורה להבין את, התורה-זוהי מעלתם של הנביאים ומקבלי
  .הנביאים בהתאם למהותם ודרגתם

  
בפניו של "ואיתא בספרי שדיבורה היה , "'אלוקיך למרים וגו' זכור את אשר עשה ה"והנה נצטוונו 

 אבל אין הענין שרק הכונה -. כ"ע, "משה ולהנאתו של משה ולשבחו של משה ולבניינו של עולם
  .'היתה חיובית וכו

  
, שנתגלה בתורה הקדושה' י רצון ה"ד על סוד שלמות האדם עפמרים ואהרן עסקו בתורה לעמו

שבכל ימי חייהם שנתנבאו לא , ומתוך דבריהם אלו זכו לנבואה במדרגה היותר גדולה שבעולם
  ".  'בענן ויעמוד פתח האוהל ויקרא אהרן ומרים וגו' וירד ה", הגיעו לידי מדרגה כזו

  
, ל תורה פרשה שלמה בביאור מדרגות הנבואהוזכו לקב' בקדושתם ושלמותם מצאו חן בעיני ה
  .'בחביבות יתירה נגלה עליהם כבוד ה

  
ומדוע לא יראתם "תבע אותם , ה מה בין נבואת משה לנבואת כל הנביאים"ואחרי שלימדם הקב
" במופלא ממך אל תדרוש"אפשר לדבר בהנהגותיו של משה ולבארם כי -אי" לדבר בעבדי במשה

  .  ול את פיווהיה להם לחשוש לזה ולשא
  

  
*             *              *  

  
  
  

   חלק שני–' פרק ה" ישרים-מסילת"תוכן דברי 
  

   ].'וכו.  [אשר מרחיקים את האדם ממידת הזהירות, "מפסידים"קיימים כמה 
  

  :המפסיד השלישי



 כשהוא - , "חובת העבודה והזהירות בה"גם מי שנתבררה לו האמת , חברת הטפשים והחוטאים
): וכתוצאה מכך(, עלול להיחלש ולרדת ממדרגתו, א בין אנשים שאינם נוהגים כשורהנמצ

  .להתעצל מלנהוג במדת הזהירות או לעבור עליה
  

לא להיות מופרד או שרוצה ,  חושש הוא שמא ילעגו עליו,כי כאשר הוא מצוי בין אנשים כאלו
  ).ד עצם הבושה מהםאלא מצ, "חבר רע"אין כוונת רבינו לידידות אישית ', פי(, מהם

  
אדם שנוהגים -זהו בבני, לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת בין הבריות: ל"ומה שאמרו חז

, הזמן-ההמון אשר שקועים בהבלי-י כך למנוע דרכו מרגלי" ועליטהר ולנקות עצמו ועליו -. כשורה
  .ואל משכנותיו' וישיב רגליו אל חצרות ה

  
אם הלך סופו לעמוד ואם עמד : ל"ופירשו חז', לך וגואשרי האיש אשר לא ה: ודוד המלך אמר

  ).שיתרחק ממה שעלול להביאו להיקשר לחברה רעה, נתבאר כאן יסוד נוסף' לכ (–. סופו לישב
   

שהרי לא , ויתבונן בדבר. ילעג עליהם ויבזם: אדרבה,  אל יבוש מפני הלעג-, ואם יארע שילעגו עליו
  . מפני לעגלאבד נשמתושכן שלא ירצה - כל,  מפני לעגםרווח כספי גדולהיה מוותר על 

  
  . לעשות רצון אביך שבשמים' הוי עז כנמר וכו: ל"וכן הזהירו חז

  
במקום לדבר (, שגם בהיותו בחברתם של מלכים היה עוסק בדברי מוסר ותורה, וכן נהג דוד המלך

 בעדותיך נגד מלכים ואדברה: "כנאמר, )עולם כדרך המלכים-אודות דברים מיוחדים ותענוגות
  .פ שלכאורה יהיה לו הדבר לחרפה"ואע". ולא אבוש

  
  ".על כן שמתי פני כחלמיש ואדע כי לא אבוש: "וכן אמר הנביא ישעיהו

-- ---- --- ---- ----- --- ---- ---- --- ---- -----  
נ מרת "ולעיע "כסלו תש' ע ט"לבנה "ר בנימן ע"נ מרת עדינה ב"ולעיע "ג מרחשון תש"ע כ"נלבל "ר שניאור זלמן ז"דב ב' נ ר"לעי

' נ ר"ולעיע "טבת תש' ע כ"נלבל "ר שלמה ישעיהו הלוי ז"אשר אלכסנדר ב' נ ר"ולעיא "ב טבת תשע"ע י"נלבר משה דוד "גיטל 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

ד ניסן "ע י"נלבר ברוך יוסף "ר אליעזר יעקב חיים בהג"נ הג"ולעיט "ניסן תשס' ע ו"נלבל "ר אליעזר דוד ז"הם אהרן באבר
  ט "ח אייר תשס"ע י"נלבל "ר אליעזר ז"שמואל יצחק ב' נ ר"ולעיא "תשע

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

  
  

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

  
  

ולרפואת האברך רפאל , לרפואת הרב רפאל מיכאל בן רייץ, נא להעתיר בתפילה ולעורר רחמי שמים
  )שנפצעו קשה בתאונת דרכים' בוגרי הישיבה הק(שמואל בן יפה 

  י"ש בתושח"לרפו

     
  

   e-mail-ניתן להזמין את העלון באימייל  
   IL.co.shtaygen@zichronmeir  

  

         חניכי סלבודקה–"  מאירזכרון"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  

  

ansferss details for wire tr`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 "שיעור בהלכות שבת מתקיים בס

  הציבור מוזמן
  

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

 


