
ראש השנה

הזדמנות בר"ה לקיים מצות עשה - מאות פעמים

ברכת כתיבה וחתימה טובה. 

חבירו  את  לברך  לאדם  שיש  בחז"ל  מצינו 

לך 'לשלום' ולא 'בשלום' שהרי משה רבינו 

ע"ה שאמר לו יתרו לך 'לשלום' הלך והצליח. 

ואילו אבשלום שנאמר לו לך 'בשלום' נתלה 

בשערות ראשו. )ברכות סד.(

יחזקאל  רבי  המשגיח  מרן  מכאן  הסיק 

לוינשטיין זצ"ל כי לּו נאמר למשה לך בשלום 

היה דיבור זה מסוגל לקלקל דרכו, אף שהיה 

בדרכו לגאול את עם ישראל כדי שיקבלו את 

התורה. לעומת זה אילו נאמר לאבשלום לך 

לשלום היה חוזר בתשובה אף שהיה בדרכו 

לרדוף אחר דוד אביו ע"ה להרגו. - נמצאנו 

למדים עד כמה גדולה כוחה של ברכה.

והנה יש לדעת, שכאשר מברך איש לרעהו 

בימי הדין מקירות לבבו שיזכה לשנה טובה, 

ויכתב לחיים טובים ולשלום. הרי מקיים הוא 

בזה מצוות עשה של "ואהבת לרעך כמוך". 

יש לנו איפוא הזדמנות לקיים מצוות עשה זו 

מאות פעמים בקרב בני הישיבה, בימי ראש 

השנה עכ"ד.

ספר הזכרון - כנסת ישראל )עמ' תקצח( 

נפטר כבר בראש השנה

תשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה )פיוט 'ונתנה תוקף'(.

נפל למשכב אברך  בימי חודש שבט,  פעם 

הצינה  מחמת  הריאות  בחולי  לימים  צעיר 

עד שהשיב נשמתו ליוצרה. נענה מרן ראש 

וכי  ואמר:  זצ"ל  שמואלביץ  הגר"ח  הישיבה 

חושבים אתם שאברך זה מת עתה בימות 

הצינה וממנה נחלה ונפטר, הרי הוא כבר 'נפטר' 

בעת שהחמה יקדה בראש כל אדם בתוככי 

תפילתו  כי  הצטנן  )שם  ר"ה...  של  המחזור 

הייתה ב'קרירות'(. 

ואין הכוונה בסיפור זה להרפות ידינו ח"ו אלא 

ונוסיף  אדרבה, הבה נרבה במעשים טובים, 

שוועתנו  לקול  הקב"ה  ישמע  ואז  בתפילה, 

וננצל מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, ואך 

טוב וחסד ירדפונו כל הימים. 

באר הפרשה

גדלות ונפלאות הבורא מהארי מלך החיות

ויבין כל יציר כי אתה יצרתו. 

מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם זצ"ל בשיח 

יומיים לפני ראש השנה בישיבת מיר בפולין, 

פתח את שיחתו ואמר: 

כשנזדמן לי לראות ארי )היה זה אחרי שביקר 

בגן חיות כאשר היה בעיירת מרפא(, התבוננתי 

מלך  הריהו  והעצומים,  הגדולים  בכוחותיו 

 "הנה הפשטתם צורת הישיבה, וקלטתם רוח ורצון הישיבה, ובזה עשיתם לכם חבורה לילך בעקבות רוח הישיבה,
ובכל מקום שאתם נמצאים לקחתם זאת כאילו להיות עם הישיבה בין כתלי הישיבה"

(מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם ליבוביץ זצוק"ל ממיר)

ראש השנה תשע"ח
 מערכת עלון 'בית מדרש'
 מברכת את מרנן ורבנן

ראשי ורבני הישיבה שליט"א, 
תלמידיה תומכיה ומוקיריה, קוראי 

העלון וכל עמך בית ישראל: 
לשנה טובה תכתבו 

 ותחתמו לאלתר
 לחיים טובים ולשלום.

שנה טובה ומתוקה
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גיליון שבועי
לתלמידי, בוגרי

וידידי ישיבת מיר

מתורת רבותינו

דבר הישיבה

שובה ישראל עד ה' אלקיך

אמר מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם ליבוביץ 
זצ"ל, יסוד התשובה הוא שידע האדם "כי 
כשלת בעונך", שיחוש האדם בנפשו עד כמה 
כל כמה שהאדם  נכשל מהחטא,  כולו  כל 
מרגיש ומכיר בכשלון של החטא, בה במידה 
שהאדם מכיר מהותו של החטא שהוא הינו 
המות  מקור  והיסורים,  הצרות  כל  מקור 
והקללה שבעולם, עד כמה שהוא חש על 
גופו את המכות הגדולות שניגף מהחטא - בה 

במידה הוא קרוב לתשובה.

הראשונים היו קרובים מאד לתשובה, משום 
בכל  כל שהוא  בחטא  תיכף  הרגישו  שהם 
הצפון  הנוראי  הרע  בכל  ומרירותו,  שברונו 
בו, שאין יכולת להחלץ ממנו, מחטא כל דהו 
היו כבר חבולים "מכף רגל ועד ראש אין בו 
מתום", מוכים ופצועים בכל אבריהם, ולכן 

היו קרובים לתשובה.

של  בהרגשה  חי  האדם  אין  כאשר  אבל 
חטא  של  במהותו  חש  כשאיננו  "כשלת", 
והמכשול והאבדון הנורא הטמונים בו, כשהוא 
אוהב רע בכל מהותו, וכל מזימותיו תפוסים 
אך ורק במחשבות און איך ובמה יוכל להשיג 
יוכל לשוב בתשובה?  את החטא, כיצד זה 
העיקר הראשון בתשובה הוא לדאוג ולדאוב 
בנפשו מן החטא, ועד כמה שידאג ויסבול 
ממנו, עד כמה שהחטא פשוט ימרר את חייו 
יוכל  במידה  בה  בעדו,  עולמו  את  ויחשיך 
להתחיל לנתק ממנו את מוסרות העון, ויתחיל 

להתנער מכבליו עד אשר ישוב בתשובה.

Yeshivas Mir Yerushalayim ישיבת מיר ירושלים



שרשרת הדורות
בישיבת מיר

מרנן ורבנן הגאונים

רבי שמואל
טיקטינסקי

נפטר תקצ"ה

רבי משה אברהם
אייזנשטט

תרכ"ז

רבי אברהם 
טיקטינסקי

תקצ"ה

 רבי אברהם בן 
ר' חיים ליב 
טיקטינסקי

תרצ"א

רבי יוסף דוד
אייזנשטט

תר"ו

רבי ישראל 
העליר חריף

תרכ"ד

רבי חיים ליב
טיקטינסקי 

תרנ"ט

רבי ירוחם 
ליבוביץ

תרצ"ו

רבי אליהו 
ברוך קמאי

תרע"ז

החיות לא ירא ולא יחת מפני כל, אלא הוא 
המטיל אימתו על הכול, כל מיני מחלות ודאגות 
לא ישלטו בו, כוחותיו הם בלי גבול ותכלית. ואז 
בהתבונני בו ראיתי את 'מי שאמר והיה העולם'. 

בארי אנו רואים דבר שהוא למעלה מכל טבע, 
יודעים שארי מת לא היינו  שאילו לא היינו 

מאמינים בזה בשום אופן, אבל גם ארי מת 
ואם כן יש עוד יותר גדול ממנו, ורואים אנו 

איפה את בוראו..." 

המשיך רבינו ירוחם ואמר: כשמתבוננים ברמש, 
אין  מציאותו  שכל  שבנבראים,  וחלש  בקטן 
ואפס, ובכל זאת ישנה ביציר חלש זה חכמה 

בלי סוף. כשיתבונן ב'שממית' ביציר פעוט כזה 

שהוא ממש כאין וכאפס, איך יכיל בקרבו חכמה 

נפלאה עד אין סוף - מזה מתגלה לנו שמו 

וחלש, תגדל  זעיר  יותר  יתברך. כל שהנברא 

מזה ההכרה בשמו יתברך.

התמדת מרן רה"י במוצאי ר"ה

צריך  בתורה,  אמיתית  לגדלות  להגיע  כדי 
לחיות כל הזמן לפי תכנית ולא לזוז ממנה. 
מספרים על מרן ראש הישיבה הגאון רבי חיים 
שמואלביץ זצ"ל ששקידתו היתה למעלה מכח 

האנושי ולא פסיק פומיה מגירסיה. 

אבל החכמה שלו היתה, שהיתה לו שקידה עם 

שכל קידה מתוכננת, יש מתמידים החוששים 
מבטלה בתענית צבור, ולכן מתחכמים ולומדים 
כל ליל התענית, כדי להרויח זמן למוד תמורת 
הפסד הבטלה ביום התענית. הגר"ח שמואלביץ 

ב'חכמת' השקידה הרוויח כפלים. 

מעשה בעודו בחור בישיבת מיר, במוצאי ראש 

השנה )שלמחרת הוא תענית ציבור - צום גדליה( 
למד עד סמוך לעלות השחר ואז סעד לבו והלך 
לישון עד זמן התפילה בישיבה, )והיות שגם ישן 
מספר שעות, וגם אכל לפני עלות השחר( למד 

במשך כל היום מבלי להתבטל כלל.

חיים שאל )עמ' קח(

פרשת האזינו

בכל יום יהיו בעיניך כחדשים - ממש

יערוף כמטר לקחי )לב, ב(

מה דגים שבים פותחין את פיהם לקבל טיפת 

תורה,  דברי  כך  השמים,  מן  שיורדת  המטר 

תלמיד חכם שומע מדרש או הגדה מצית אזנו 

לשמוע )פסיקתא זוטרתא, האזינו(.

בשיחה שנשא מרן ראש הישיבה הגרנ"צ פינקל 

התורה  בלימוד  ההתחדשות  חובת  על  זצ"ל 

השמיע ואמר, חז"ל השוו את לומדי התורה 
לדגים, ואף שהדגים הן ים שלם יש להם, אף 
על פי כן הם קופצים ועולים לקראת כל טיפת 
מים, כי כל טיפה וטיפה היא התחדשות, וזו 
חביבות נוספת ומיוחדת, וכך החובה מוטלת על 
לומדי התורה להתחדשות, התורה של אתמול 
איננה התורה של היום, וזהו יסוד החביבות של 

התורה. וכן אמר המשורר )תהלים יט, ט( פקודי 

ה' ישרים משמחי לב, עסק התורה צריך להיות 

וריתחא דאורייתא מחודשת  בדיבוק חברים 

בכל עת, בכל יום יהיו בעיניך כאילו היום ניתנו.

קובץ ישורון  )כרך כ"ז, עמ' שס"ב(

כח התפילה של בני ישראל

הגרי"ז  מרן  של  לשלומו  שהתפללו  בשעה 
מבריסק זצ"ל בזמן שהיה חולה, נשא דברי 
התעוררות בפני הקהל מרן ראש הישיבה הגר"ח 
שמואלביץ זצ"ל ואמר, הנה רש"י בפרשת האזינו 
כתכ עה"פ )לב, מח( "וידבר ה' אל משה בעצם 
היום הזה לאמר עלה אל הר העברים הזה הר 
נבו" בשלושה מקומות נאמר בעצם היום הזה 
וכו' לפי שהיו ישראל אומרים בכך וכך, אם אנו 
מרגישין וכו' אין אנו מניחין אותו, אדם שהוציאנו 
ממצרים וקרע לנו את הים והוריד לנו את המן 
והגיז את השליו והעלה לנו את הבאר ונתן לנו 

את התורה אין אנו מניחין אותו, אמר הקב"ה 
הריני מכניסו בחצי היום. 

ושאל מרן הגר"ח זצ"ל מה הפשט "אין אנו 
מניחין אותו". ואמר דהכוונה שבני ישראל היו 
מרבים בתפילה ומתחננים לפני בורא עולם עד 
שלא היה יכול לקחת את משה, ולכן הוסיף 
ואמר מרן רה"י זצ"ל עלינו לשפוך שיח ותחנונים 
על מרן הגרי"ז שישלח לו ה' רפואה שלימה. 

זצ"ל  הגרי"ז  מרן  לאוזני  הדברים  כשהגיעו 
כן, אלא אפשר לומר  אמר דאין צורך לומר 
בפשטות יותר, דהנה כתיב בפרשת האזינו )לב, 

מט( שהקב"ה אמר למשה רבינו "עלה אל הר 
העברים הזה הר נבו וגו' ומות בהר אשר אתה 
וא"כ בני  וגו'.  עולה שמה והאסף אל עמיך" 
ישראל היו יכולים לעמוד למרגלות ההר ולא 

לתת למשה רבינו להעלות.

אכן הגאון אאמו"ר הראני, דבילקוט שמעוני 
)פר' חוקת( כתוב "אלו היו יודעין שהיה עולה 
מות לא היו ישראל מניחין אותו אלא מבקשים 
עליו רחמים" ומפורש כדברי מרן הגר"ח זצ"ל.

עובדות והנהגות לבית בריסק )ח"ב עמ' שמו, 
להרב שמעון יוסף מלר שליט"א(

מתורת רבותינו



רבי אברהם 
צבי קמאי הי"ד

תש"ב

רבי אליעזר
 יהודה פינקל

תש"כה

רבי נחום
פרצוביץ'

תשמ"ז

רבי חיים זאב
פינקל
תשכ"ה

רבי נתן צבי
פינקל
תשע"ב

רבי רפאל 
שמואלביץ

תשע"ו

רבי אריה 
פינקל
תשע"ו

רבי בנימין 
ביינוש פינקל

תש"ן

רבי חיים
שמואלביץ

תשל"ט

רבי יחזקאל
לווינשטיין

תשל"ד

עיון בפרשה

ימים מקדם

בעל תוקע שהלך עם שופר ברחוב, ולידו עצרה מכונית והנוסעים בקשוהו שיתקע עבורם

שאלה מעניינת עלה על שולחן אחרוני זמננו, 

מעשה בבעל תוקע שהלך בראש השנה לבית 

ואין  הנמצא שם  לחולה  לתקוע  כדי  חולים, 

מי שיתקע בעבורו, בלכתו ברחוב עם השופר, 

והנוסעים שראוהו נושא  עצרה מכונית לידו, 

מותר  האם  לפניהם,  שיתקע  בקשוהו  שופר, 

לו לתקוע בעבורם?

יש שרצו לומר שצריך לתקוע להם וכפי שכתב 

הרמב"ם באגרת השמד: "וגם אין ראוי להרחיק 

מקרבם  אלא  אותם.  ולמאוס  שבת  מחללי 

חז"ל  פירשו  וכבר  מצוות.  לעשות  ומזרזם 

שהפושע שפשע ברצונו, כשיבא לבית הכנסת 

בהם  נוהגים  ואין  אותם.  מקבלים  להתפלל, 

מנהג בזיון וסמכו על זה מדברי שלמה )משלי 

ו ל( 'לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי 

ירעב' - אל יבוזו לפושעי ישראל שבאים בסתר 

לגנוב מצוות", עכ"ל רבינו הרמב"ם.

אמנם מאידך יש שהעירו מדברי מרן החכם 

צבי )סימן לח( כתב, שאין לך חילול השם גדול 

מזה לכבד מחלל שבת בפרהסיא בעליה לתורה, 

וכל העומדים שם חייבים למחות, וכל העומד 

ואינו  מקום  באותו  פרק,  באותו  שם  ונמצא 

מוחה, ילכד בעוונו, ואם רוח טהרה עברה על 

מקצת אנשים בקנאם קנאת ה' צבאות לצאת 

מן המקום ההוא בל יסופו בעוונם, עליהם תבא 

ברכת טוב.

ולכאורה דבריו סותרים לדברי הרמב"ם שכתב 

שלא לבייש את פושעי ישראל הבאים לחטוף 

מצוות. 

כשהציגו את הדברים לפני מרן הגרי"ש אלישיב 

זצ"ל, השיב חלחק שדברי הרמב"ם אמורים 

כאשר פושעי ישראל באים בסתר לתומם מתוך 

כוונה לחטוף מצוות, בכה"ג אסור לבזותם ויש 

לקרבם ולזרזם לקיום המצוות, משא"כ כאשר 

בא להתכבד, ולקבל עליה, אז חייבים למחות 

בעניננו  זאת  לאור  הכנסת.  בית  את  ולעזוב 

יש  מצוות,  לחטוף  נעצרו  המכונית  כשנוסעי 

לקרבם ולזרזם לכך.

וכן נטה להתיר הגאון הגדול ר' מיכל פיינשטיין 

זצ"ל ואמר שיש לתקוע לפניהם ואף הוסיף 

סיפור מה"חפץ חיים" כדלהלן: ברוסיה יצאה 

נכסיהם  גזירה שהיהודים חייבים לעזוב את 

היתה  השדה.  לערי  ולנדוד  שבמוסקבה 

אפשרות להשתמד ואז היה אפשר להמשיך 

לגור במוסקבה. והיו רבים שויתרו על כספם 

ורכושם ויצאו לנדוד בערי השדה, ביניהם היו 

מחללי שבתות, אמר החפץ חיים זצ"ל, איך 

אפשר לומר עליהם שמחללי שבתות הם ודינם 

כעכו"ם, אילו היו עובדי עבודה זרה, הרי לא 

היו צריכים לנטוש את רכושם וליהפך לעניים 

מרודים?!

ולמעשה אמר מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל שיש 

לתקוע להם )חשוקי חמד ראש השנה דף יז.(

האם הבעל תוקע גם יכול לברך

עוד הסתפקו בנידון הנ"ל האם גם יכול לברך 

על ברכת השופר, או שמא כיון שחללו יום טוב 

בעצירת המכונית ובכיבוי המנוע עבור שמיעת 

שופר, אין זה מברך אלא מנאץ?

דהנה כתב המגן אברהם )סימן תרלט בהקדמה( 

דמי שאינו יכול לבא בסוכה כי אם ע"י שיעבור 

בנהר ע"י ספינה ביום טוב, אסור לו לעבור, ואם 

עבר, בדיעבד, במקום מצוה ואונס בשעת הדחק 

יש לסמוך על הרשב"א ורבנו ישעיהו ז"ל". עכ"ל. 

והדברים צ"ב מה הכונה שבדיעבד במקום מצוה 

פשיטא  הרי  הרשב"א,  על  לסמוך  יש  ואונס 

דבדיעבד יקיים מצוות סוכה. וביאר המחצית 

השקל דכוונת המג"א, דבכה"ג רשאי לברך על 

הסוכה ולא נחשב מנאץ, דלאוסרים אין לברך 

על הסוכה, דאין זה מברך אלא מנאץ, יעו"ש.

לפי זה יתכן דבעניננו אין לברך לפניהם, דהוי 

מנאץ, שהרי כיבו את המנוע, וכשנעצר נדלקו 

וכבו כמה נורות ועברו על כמה וכמה איסורים 

ואין זה מברך אלא מנאץ. ]ויש לזה גם השפעה 

חינוכית דידעו שתקעו לפניהם אך לא ברכו[.

לומר,  נטה  זצוק"ל  הגרי"ש אלישיב  אך מרן 

שאפשר גם לברך על התקיעות, שאין זה דומה 

לאדם הנוסע בספינה כדי לקיים מצוות סוכה, 

דעבר עבירה כדי לקיים מצוה והרי זה מנאץ. 

משא"כ בנידוננו שהנוסעים שקועים בים של 

מצוה, שהרי  למען  עבירה  כאן  ואין  עבירות, 

שקוע הוא בעבירות בלאו הכי, ואדרבה הרי 

הם מתאפקים מתאוותם ונמנעים לכמה דקות 

מלנסוע כדי לקיים מצוה. ולכן יתכן שאפשר 

אף לברך עבורם.

מזקנה ועד שיבה. מרן ראש הישיבה שר התורה 
הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל, בתמונה נדירה 

משנותיו הצעירות )במרכז וכובע לראשו(. כבר 
אז בשנת תרפ"ד בהיות כבן עשרים בלבד, כיהן 

כמרביץ תורה וסביבו נראים תלמידיו ביניהם הג"ר 
דוד ליפשיץ והג"ר דוד שוסטר



מוקד החזקת התורה
24 שעות ביממה

02-5410933
 לקבלת העלון

 נא לפנות לטל' 02-5410933 
 או לכתובת

Office@themir.org.il 

 ניתן להקדיש את העלון
 לעילוי נשמת יקיריכם,

 וכן לברכה והצלחה
בכל העניינים

מלכיות - במשנת מרן המשגיח
כשערך ראש ממשלת פולין מסע ביקורים ברחבי מדינתו 
הגיע גם לאזור העיר מיר. תושבי הסביבה כמובן, באו 
לקבל את פניו ועשו לו כבוד גדול כיאה לכבוד המלכות. 
מרן המשגיח רבי ירוחם שוחח על כך בפני בני הישיבה, 
ואמר להם כי עם כל הכבוד הגדול ברוב פאר והדר שעשו 
בני המקום לראש המדינה, עדיין אין זה נחשב לביטוי 

אמיתי של המושג כבוד מלכות'. 
ואם תרצו לדעת כבוד מלכות' מהו. צאו וראו מה קרה 
באותה עת כאשר ביקר ראש המדינה בעיר לכוביץ הסמוכה 
למיר. היה מעשה באדם שהיה חבוש בבית האסורים ונגזר 
דינו למיתה, כששמעה אשתו שראש המדינה אמור לבקר 
בעירם, הלכה וישבה על אם הדרך, וכשהופיעה פמליית 
ראש המדינה, נפלה לרגליו כנועה לגמרי, ומעמקי לבה 

התחננה אליו בקול בוכים ואמרה: "אתה ראש המדינה, 
אתה כל יכול, ורק בידך תלויים חיי בעלי, אינני זזה מכאן 
עד שתחון את בעלי ותסיר מעליו את גזירת דין המיתה 

שתלויה על צוארו. 
- זה כבוד המלכות' האמיתי, וכל אופן אחר של כבוד 
מלכות אינו אמיתי אלא חיצוני ומדומה. כבוד מלכות' 
הוא כאשר אדם יודע ומרגיש בכל לבו ובכל נשמתו שכל 
חייו וכל אשר לו תלויים אך ורק ביד המלך, והוא נתון 
לחסדו של המלך. ואת ההרגשה הזו הוא מראה ומגלה 
כלפי המלך, בהיכנעו לפניו ובהתבטלותו המוחלטת לפניו 
ובעשותו רצון המלך, כדי שהמלך בראותו את נתינו הנאמן 

ייטיב חסדו אתו.
שתמליכוני  "כדי   - השנה  בראש  ה'מלכיות'  ענין  זהו 

על  וכללית  סתמית  ובאמונה  בידיעה  די  לא  עליכם". 

מלכות ה' בעולם, ולא די ב'כבוד מלכות' חיצוני. עיקר 

יסוד המלכיות' הוא להגיע לכבוד מלכות' אמיתי, בידיעה 

ובהרגשה פנימית כי כל חיותנו וכל אשר לנו תלויים אך 

ורק בהקב"ה - הוא המלך, הוא הדיין, הוא החותך חיים לכל 

חי. ולכן אליו ורק אליו אנו נושאים עינינו ביראה ובאימה, 

מצפים ומייחלים בכיליון עינים שיחן אותנו לטובה. וכדי 

שיטה עמנו חסד ויחון אותנו לטובה, אנו מגלים כלפיו 

ומקבלים  גמורה,  והתבטלות  כניעה  מוחלטת,  נאמנות 

עלינו באהבה וברצון עול מלכותו, וכל אשר יצווה עלינו 

נעשה מתוך מורא וכבוד מלכות גם יחד )קובץ שיחות).
האחדות - נותנת תוקף למלכות

נקודה נוספת וחשובה אומר רבינו ירוחם בספרו חכמה 
ומוסר, להמליך את הקב"ה צריך להיות באחדות, וכה כתב: 
של  העבדות  מדרכי  כי  כתב,  הישר  בספר  תם  רבינו 
מלכי  לעבודת מלך  ודוגמא  דרך  ניקח  ודם  בשר  מלך 

המלכים הקב"ה. 
הנה, תוקף קיום המלוכה של בשר ודם הוא רק כשכל 
עבדי המלך מקבלים כאיש אחד את שלטון המלך וסרים 

יחד למרותו, כל עוד יש אחדות בקרב עבדי המלך וכולם 
כורעים ומשתחווים למלך מובטח שלטונו, אך אם יפול 
פירוד בקרב עבדי המלך, הדבר יגרום לערעור היציבות 
של שלטון המלך וינתק את קשר המלוכה, נמצא שקיום 

המלכות תלוי באחדות העבדות. 
התמליכוני  עיקר  שמים  במלכות  שאף  למדים  נמצינו 
עליכם הוא באחדות עבדיו ית', וכענין שנאמר )דברים 

לג, ה( "ויהי בישורון מלך" - אימתי "בהתאסף ראשי עם 
יחד שבטי ישראל". 

על כן חובה עלינו להתכונן כראוי ליום הדין ובמשך כל 
ימות השנה עלינו לקבל על עצמנו מצות ואהבת לרעך 
כמוך ולקיימה בשלימות, ועל ידי כן תיווצר אחדות בין 
עבדי השי"ת, אשר היא עיקר תוקפן ומהותן של 'מלכיות' 

ובזה יבוא זיכרוננו לפניו ית' לטובה.
לא לשכוח - להמליך את ה' על עצמו

תורה  דעת  בספרו  המשגיח  מרן  שאומר  במה  ונסיים 
)דברים( שצריך לזכור להמליך את הקב"ה גם על עצמו 
ולא רק על כל העולם, ושלא יהא עיקר חסר מן הספר, 

וכה כתב:
מלכיות  לפני  "ִאְמרּו  חז"ל  טז.(  השנה  )ראש  אמרו 

הכוונה  אין  דייקא.  "עליכם"   - עליכם"  כדי שתמליכנו 
שתמליכוני על שמי השמים העליונים, אלא שתמליכוני 

במובן הפשוט ביותר, כאן בזה העולם. 
כמחשבת  ולא  הוא,  'מצוי'  הוא שהשי"ת  הגדול  הסוד 
בהיותו  כי השי"ת  בטעותם  אומרים  הפילוסופים אשר 

גבוה מעל גבוה, קבע משכנו בעליונים ולא בתחתונים. 

שהוא  מאמינים  בני  מאמינים  אנו  כי  אמונתנו,  כן  לא 

מצוי כאן, בתחתונים, ומלוא כל הארץ כבודו, וזהו סוד 

ה'מלכות' - עלינו ואצלנו. 

מבאר רבותינו
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יום שני ה' תשרי

התכנסות - פת שחרית וכיבוד קל  8:30-10:00
באולם האוכל המיוחד למשתתפי הירחי כלה  

סדרי הלימוד בהיכל ביהמ"ד בית ישעיה קומה ג'  10:00

לימוד סוגיית עוסק במצוה פטור מן המצוה ]סוכה כ"ה ע"א[  
סדר לימוד בחברותות – ע"פ מראי מקומות  

שיעור בסוגיא   
מורנו ראש הישיבה הגרא"י פינקל שליט"א  

תפילת מנחה  13:00

ארוחת צהרים - באולם האוכל המיוחד למשתתפי הירחי כלה  

הלכות תשובה   15:15
הגאון רבי אברהם יצחק ברזל שליט"א   

מר"י מיר מודיעין עילית  

הלכות ריבית הלכה למעשה  16:00
סדר לימוד בחברותות – ע"פ מראי מקומות  

אליבא דהלכתא – שיעור   
הגאון רבי שלמה זאב קרליבך שליט"א  

עניינא דיומא – שיחת הכנה ליום הכפורים   
מורנו הגאון רבי יצחק אזרחי שליט"א  

שיעורי הדף היומי: 9:15-10:00  |  14:00-14:45

יום שלישי ו' תשרי

התכנסות - פת שחרית וכיבוד קל  8:30-10:00
באולם האוכל המיוחד למשתתפי הירחי כלה  

סדרי הלימוד בהיכל ביהמ"ד בית ישעיה קומה ג'  10:00

לימוד סוגיית מצטער פטור מן הסוכה ]סוכה כ"ה ע"ב[  
סדר לימוד בחברותות ע"פ מראי מקומות  

שיעור בסוגיא   
מורנו הגאון רבי אשר אריאלי שליט"א  

תפילת מנחה  13:00

ארוחת צהרים - באולם האוכל המיוחד למשתתפי הירחי כלה  

לימוד בחבורה בהלכות תשובה   15:15
הגאון רבי צבי חשין שליט"א  

הלכות ריבית הלכה למעשה  
סדר לימוד בחברותות – ע"פ מראי מקומות  

אליבא דהלכתא - שיעור  
הגאון רבי אשר וייס שליט"א  

שעת נעילה – מעמד סיום הירחי כלה  18:00

אשר בקהל עם אשירה עוזו  
תפילת ערבית - ליד שריד בית מקדשינו  

סעודת מצוה - בעיר העתיקה  
דברי סיום וחיזוק  

מפי מורנו הגאון רבי בנימין פינקל שליט"א  

שיעורי הדף היומי: 9:15-10:00  |  14:00-14:45

אחת שאלתי..."
שבתי בבית ד' 

כל ימי חיי
לחזות בנועם ד' 
ולבקר בהיכלו

להצטרפות ואישור 
השתתפות:
02-5410933

mir200.200@gmail.com


