
א, ֵריִקים ִמּכֹל ּתֶֹכן רּוָחִני. ָלֵכן ָנחּוץ ְוֶהְכֵרִחי ָלָאָדם ְמאֹד  יַע ָלעוָֹלם ַהבָּ נַּגִּ ֵכן שֶׁ ה יוַֹדַעת ָלֶרֶדת ְלִנְבֵכי ֶנֶפׁש ָהָאָדם, ּוִבְלָעֶדיָה ִיתָּ דוֹשָׁ ַהּתוָֹרה ַהקְּ
ַחת. ּלֹא ִיּפוֹל ָחִליָלה ִלְבֵאר שַׁ ֵדי שֶׁ ְמֻיָחד כְּ ִריִכים ִחּזּוק בִּ צְּ ָבִרים שֶׁ ַרק ַעל ָיָדיו יוֵֹדַע הּוא ָמה ַהדְּ ֵני שֶׁ ִלּמּוד ַהּמּוָסר, ִמפְּ

)מרן המשגיח הגאון הצדיק רבי יחזקאל לווינשטיין זצוק"ל(

 "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)

תורת רבותינו ראשי ישיבת מיר מתורת רבותינו

דבר הישיבה

מעלת הכרת הטוב

שליט"א,  וולקין  חיים  רבי  הגה"צ  מספר 
"זכורני בעת לומדי בתור אברך במתיבתא 
רבא דישיבת מיר קיבלתי יום אחד מכתב כי 
הישיבה בה למדתי בארה"ב עושה כנס לכל 
בוגרי הישיבה הנמצאים בארה"ק ומזמינים 
אותם לבוא וליטול חלק. כמובן שהדבר היה 
למו"ר  וניגשתי  הישיבה  סדרי  חשבון  על 
הגר"ח שמואלביץ לשאול אותו האם צריך 
אני להטלטל בדרכים ולוותר על לימוד עם 
וענה  התלמידים.  כנס  בשביל  החברותא 
לי מו"ר 'איני יודע כמה הכרת הטוב הנך 
בתוך  אתה  רק  זה  מקום  לאותו  מחוייב 
עצמך יודע כמה קבלת מהם אך דע לך כי 
אין לזלזל במושג של הכרת הטוב'. וזאת 
'כי הכרת הטוב היא כל האדם' - כך היתה 

לשונו במדויק". 

הרי לנו כמה על האדם לחדד ולעבוד על 
ענין זה של להכיר טובה למי שגמל חסד 
עמו. זו אפוא העבודה בימי החנוכה ימים 
שקבעו לנו חז"ל להודות ולהלל להקב"ה 
על הניסים הגדולים לחזק בקרבנו מידת 
כי  אמיתית,  בידיעה  לדעת  הטוב  הכרת 
אין לנו משל עצמנו כלום וכל מה שקורה 
גדול הוא מאתו  וסובב אותנו חסד  עמנו 
ית' ועל כן יש להודות בכל רגע "על ניסיך 
ונפלאותיך שבכל עת ערב ובוקר וצהרים".

של  ימים  חנוכה,  של  אלו  ימים  לנו  ויהו 
הארה באור התורה, וחיזוק בהודאה להקב"ה 
ובהכרת הטוב אשר כלשונו של מרן ראש 
הישיבה הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל 

"היא כל האדם".
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גיליון שבועי
לתלמידי, בוגרי

וידידי ישיבת מיר

כשראש הישיבה התגלה בחלום
ונחלמה חלום. )בראשית מא, יא(

היה זה באחת הפעמים כאשר מרן ראש הישיבה 
הגרנ"צ פינקל זצ"ל רצה לנסוע לחו"ל לדינר 
שנערך שם עבור הישיבה, אך המשפחה התנגדה 
לנסיעה, כי חששה שתקשה עליו הנסיעה מחמת 
מצב בריאותו הרופף, ביקשו בני המשפחה מאת 
רבו המובהק הגאון רבי חיים קמיל זצ"ל שישפיע 
על ראש הישיבה שלא יסע, רבי חיים התכונן 
לעלות ירושלימה ולדבר עם רבי נתן צבי שלא 

יסע הפעם לחו"ל.

ביני לביני התגלה אליו בחלום מרן ראש הישיבה 

הגה"ח רבי אליעזר יהודה פינקל זצ"ל, והורה 
לו שלא ימנע מרבי נתן צבי לנסוע, כי על ידי 

נסיעתו הוא ירבה תורה!

שאל רבי חיים את מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א 
להתייחס  צריך  הוא  והאם  לעשות,  מה  כדת 
לחלום זה ענה לו רבי אהרן ליב שעליו להתייחס 
לחלום ושרבי נתן צבי יסע לחו"ל ובעז"ה יצליח.

ראש הישיבה נסע לחו"ל, ובדינר הצליח לגייס 
שלושה מיליון דולר.

)הרה"ג ר' ברוך מנחם ריזל זצ"ל -

פרי ברוך עמ' רי"ט(

וחסד לאומים חטאת
הטבחים.   לשר  עבד  עברי  נער  אתנו  ושם 

)בראשית מא, יב(

ארורים הרשעים שאין טובתם שלימה. )רש"י(

שמואלביץ  הגר"ח  הישיבה  ראש  מרן  הקשה 
זצ"ל, הנה יש להתבונן מדוע קללה זו לא נאמרה 
על אותם רשעים שכלל אינם עושים טוב וחסד, 
ולמה דוקא על כאלו העוסקים בחסד, עליהם 
אמרו שאין טובתם שלימה וחסדם איננו חסד 

הנעשה בשלימות?

אלא הביאור הוא, שהיא הנותנת, אדם העוסק 
בחסד מתעלה ומתרומם על ידי כך, ויכול הוא 
להיתבע שאין טובתו שלימה, עד שראוי הוא 
יותר ממי שאינו  על החסרון בחסדו,  לקללה 

עוסק בחסד כל עיקר.

העולם  אומות  נבדלים  זה  בדבר  ובאמת 
מישראל, וכמו שאמרו חז"ל )בבא בתרא דף 

י' ע"ב( "אמר להן רבי יוחנן בן זכאי לתלמידיו: 
בני, מהו שאמר הכתוב )משלי יד, לד( צדקה 
רבי  נענה  חטאת,  לאומים  וחסד  גוי  תרומם 
אליעזר ואמר: צדקה תרומם גוי - אלו ישראל, 
דכתיב )שמואל ב ז, כג( ומי כעמך ישראל גוי 
אחד בארץ, וחסד לאומים חטאת - כל צדקה 
וחסד שאומות עובדי כוכבים עושין חטא הוא 

להן, שאינם עושין אלא להתגדל".

וכוונת הדברים, כי חטאם של אומות העולם 
איננו בהימנעות מעשיית חסד, אלא שכל עצם 
החסד שהם עושים חטאת היא - "וחסד לאומים 
חטאת", שכיון שהם עושים חסד הרי הם נתבעים 
שאין חסדם שלם, עד שהחסד עצמו חטא הוא 
להם ומוטב שלא היו עושים אותו כלל, וזוהי 
של  חסד   - העולם  אומות  של  חסדם  מהות 

חטאת וחסרון, שאין טובתם שלימה.

)שיחות מוסר, עמ' קצ"ב(

שלא ליטול לעצמו כלום
ויאמר פרעה אל יוסף אחרי הודיע אלקים אותך את 
כל זאת אין נבון וחכם כמוך, אתה תהיה על ביתי 
ועל פיך ישק כל עמי וגו'. )בראשית מא, לט-מ(

והדבר תמוה ביותר, פרעה מלך מצרים, מלך 

גדול ואדיר כיצד מסר את השלטון לאיש זר, 
היה  ונבזה  הסוהר  מבית  יצא  עתה  זה  אשר 
עוד  וזאת  שפל,  כעבד  והחשיבוהו  בעיניהם 
על  רע  דבר  כל  דיבר  המשקים  ששר  לאחר 
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מדברי רבותינו

יוסף באומרו )פסוק יב( "ושם אתנו, נער, עבד, עברי", ויש להבין מה ראה 
פרעה ביוסף מלבד יכולתו לפתור חלומות, וכי דבר זה בלבד מכשירו כבר 

להיות מושל על כל ארץ מצרים, אתמהה?

וביאר בזה מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ זצ"ל, הנה כאשר אמר 
פרעה ליוסף )פסוק טו( "ואני שמעתי עליך לאמר תשמע חלום לפתור 
אותו", ענהו יוסף )פסוק טז( "בלעדי - אלקים יענה את שלום פרעה", 
ופירש רש"י: "בלעדי - אין החכמה משלי, אלא אלקים יענה - יתן עניה 

בפי לשלום פרעה".

זהו סוד הדבר: "בלעדי!", אין כח זה שלי, אלא כל כולו של הקב"ה! לית 
לי מדילי כלום, יוסף אינו לוקח לעצמו אף קמצוץ של כבוד וטובת הנאה, 
ובשעה שכולם משבחים אותו על חכמתו העצומה בפתרון החלומות, עומד 
יוסף הצדיק ומסלק את עצמו מכל שבח ומעלה כאילו אינו שייך אליהם 

כלל ומכריז בעוז "בלעדי!"

דבר זה ראה פרעה ביוסף כי איננו נוטל מאומה לעצמו, ואומר "בלעדי 

- אלקים יענה את שלום פרעה", במילים אלו הבחין במידת הישרות של 
יוסף, ואף מלך רשע כפרעה היה מסוגל להכיר באמת, ולפיכך הבין שעל 
איש כזה ניתן לסמוך, והוא האיש הראוי שיוכל למסור בידו את השלטון 
על כל ארץ מצרים, ואין כמוהו בנמצא מי שראוי לכך, ובשעה שבטבע 
האדם לקחת לעצמו עומד יוסף ומכריז בפה מלא כי אין החכמה שלו, 
ואיננו נוטל לעצמו כלום, כי אכן כח זה שלא ליטול מאומה לעצמו הוא 

מכח מידה של מלכות.

ואמנם כך היתה הנהגתו של יוסף גם בעת היותו משנה למלך מצרים, שהיה 
נאמן לפרעה וממלכתו ולא נטל לעצמו מאומה, וכן אמרו חז"ל )מדרש 
אל יתהלל, פיסקא ג( שהממון שקיבץ יוסף הצדיק מילא שלוש מגדלות, 
וכל מגדל ומגדל עומקו מאה אמה ורחבו מאה וחללו מאה אמה, וכולם 
נתנם לבית פרעה, ולא נתן לבניו אפילו חמישה כסף, ומפני מה? שעשה 

באמונה, שנאמר )בראשית מב, יד( "ויבא יוסף את הכסף ביתה פרעה".

)שיחות מוסר, עמ' צ"ג, ק"ח(

מצוה חביבה
כתב הרמב"ם )פ"ד מהל' חנוכה הי"ב( וז"ל: "מצות נר חנוכה מצוה חביבה 
היא עד מאד, וצריך אדם להזהר בה כדי להודיע הנס, ולהוסיף בשבח הא-ל 
והודיה לו על הנסים שעשה לנו", והנה דקדק מורינו הגאון רבי אליהו ברוך 
פינקל זצ"ל מדוע הוסיף כאן הרמב"ם הגדרה מיוחדת שלא מצאנו לה חבר 

בכל מצוות התורה, והוא דמצות נר חנוכה 'מצוה חביבה היא עד מאד'.

וביאר עפ"י דברי הרמב"ן )פרשת בא יג, טז( שכתב וז"ל: "ולפיכך אמרו 
)אבות פ"ב מ"א( הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה, שכולן חמודות וחביבות 

שנאמין  המצוות  כל  וכוונת  לאלוקיו,  בהן  מודה  אדם  שעה  שבכל  מאד, 
באלקינו ונודה אליו שהוא בראנו וכו'", ולפי זה, אומר הגרא"ב, נחזי אנן, 
אם כל המצוות שבתורה נקראות חמודות וחביבות מאד משום שיש בהן 
תכלית וכוונה שנודה לשמו, א"כ במצות נר חנוכה שכל ענינה ויסודה הוא 

להודות על הנס, בודאי שתהא נקראת 'מצוה חביבה היא עד מאד'. 

)ברכת אליהו סי' ב', עמ' ה'(

הכרת הטוב היא כל האדם
"וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל לשמך הגדול".

אחר כל הניסים הגדולים שהקב"ה עשה עמנו שעמדת להם בעת צרתם 
וכו' מסרת גבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים וכו' כאן מגיע הנקודה 
להודות  ודור  דור  בכל  הללו  הימים  קביעת  והיא  החנוכה  בנס  העיקרית 
לשמך הגדול, להכיר בגודל הנס ולהכיר בטובה הגדולה שעשה עמנו השי"ת 

ולקבוע זאת כימי הודאה והלל.

זכורני בעת שמו"ר הגאון רבי חיים שמואלביץ זצוק"ל ראש ישיבת מיר מסר 
שיחה בהיכל הישיבה לרגל יום הזיכרון של רבו המשגיח דמיר הגה"צ רבי 
ירוחם ליוואויץ זצוק"ל ודיבר באותו מעמד רבות על ענין הכרת הטוב, וביאר 
שזו היה כונת הקב"ה בנס המנורה דחנוכה. שלכאורה צריך להבין, מצד אחד 
הלא בני ישראל היו אנוסים בהדלקת המנורה בבית המקדש ואונס רחמנא 

פטריה ופטורים היו מן מצוות הדלקת הנר בבית המקדש, ואם כן מה היתה 
מטרת הנס במציאת פך השמן בחותמו של כהן גדול? וביאר מו"ר הגר"ח 
שבני ישראל היו מלאים בהכרת הטוב להקב"ה על כל הנס הגדול והחסד 
שגמל עימם שנתן גבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים ולא היה להם 
היכן להביע ולהראות להקב"ה את גודל הכרת הטוב שיש להם לפני הקב"ה. 
ועל כן זימן להם השי"ת את אותו פך שמן קטן החתום בחותם כהן גדול 
שיד זדים לא נגעה בו, כדי שיוכלו להדליק את המנורה בטהרה וכך על ידי 
מעשה הדלקת המנורה יוכלו להביע את גודל הכרת הטוב שלהם לפניו ית'. 
הרי שכל נס מציאת פך השמן שעל ידו הדליקו את המנורה, היתה בשביל 

ישראל שיוכלו להכיר טובה להקב"ה על רוב טובו וחסדו.  

)הגה"צ רבי חיים וולקין שליט"א, 'ממעיין החיים', מקץ תשע"ו(

מתורת רבותינו

הלל והודאה על שום מה
בגמרא שנינו מאי חנוכה - על איזה נס קבעוה, רש"י - דתנו רבנן וכו' כשנכנסו 
יוונים להיכל טימאו כל השמנים שבהיכל וכשגברה מלכות בית חשמונאי 
נצחום. בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן וכו'. נעשה נס והדליקו ממנו 
שמנה ימים. לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה )שבת 

כא, ב(. משמע מברייתא זו שההלל וההודאה נקבעו על נס פך השמן. 

ויש להתבונן בדבר, הרי באותו זמן עמדה כנסת ישראל בסכנת כליון רח"ל 

וכמו שאנו מזכירים בתפלה "כשעמדה מלכות יון הרשעה על עמך ישראל 
להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך", ונעשו להם ניסים גדולים - "מסרת 
גבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים וכו' ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך 
ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה ופורקן כהיום הזה". לכאורה הדעת נותנת 
שבעיקר יש לנו להודות ולהלל על הצלה זו, ומה ערכו של נס פך השמן שבא 
כדי לאפשר להם לקיים מצות הדלקת המנורה עוד שבעה ימים, לעומת נס 

ההצלה שעל ידו נתאפשר להם לקיים את כל התורה כולה ולדורי דורות?

/  מרן ראש הישיבה שר התורה הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל 

נס פך השמן



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

נס מיוחד למנוע ריח רע מיוסף

כשהורד יוסף מצרימה נאמר "והנה אורחת ישמעאלים באה מגלעד וגמליהם 

נושאים נכאות וצרי ולט הולכים להוריד מצרימה" )בראשית לז, כה( ואמרו 

חז"ל "והלא אין דרכם של ערבים להיות טוענים אלא עורות ועטרן אלא 

בא וראה מה זימן הקב"ה לאותו צדיק באותה שעה שקים מלאים בשמים 

שהרוח מנשבת בהם מפני ריחן של ערבים" )ילקוט שמעוני בראשית, קמב(. 

לכאורה אין הדברים מובנים בשעה זו שיוסף עומד להיות מורד מצרימה, 

בשעת נפילתו מאיגרא רמא של בן זקוניו של יעקב אבינו שמסר לו כל מה 

שלמד משם ועבר, עד בירא עמיקתא להימכר לעבד למצרים מקום מ"ט 

שערי טומאה - אשר אין עבד יכול לברוח משם ולא נראה לעינים כל סיכוי 

אשר אי פעם יוכל להשתחרר, בשעת חושך ואפילה זו יהא הבדל ליוסף 

אם יריח ריח עטרן ונפט או ריח של בשמים?! וכי ריח של בשמים באותה 

שעה מרה יוכל להסב לו קורת רוחו, אתמהה. 

אך כשנעמיק בדבר נראה, שמהות שונה לגמרי לריח בשמים זה. אדרבה, 

יוסף להגיע לידי יאוש ח"ו - הקב"ה  זו עלול היה  בשעת חושך ואפילה 

מעלים עיניו ממנו לגמרי ויפול ולא יוסיף קום. בשעה קשה זו נרמז לו מן 

השמים, עדיין אתה תחת השגחתו ית'. הקב"ה מזמן לו ריח טוב לומר לו יש 

גבול וקצבה לסבלו "באשר משפטו שם פעלו" )עיין יבמות עח, ב(. הקב"ה 

מוליכו יד ביד והוא יורד עמו מצריימה כדרך שאמר הקב"ה ליעקב "אנכי 

ארד עמך מצריימה ואנכי אעלך גם עלה" )בראשית מו, ד(. נפתח כאן ליוסף 

פתח תקוה לחזור להתרומם משפל מצבו בריח בשמים זה נפתח לפניו קרן 

אורה בחשך שבו הוא נתון כענין שאמר יונה הנביא "ואני אמרתי נגרשתי 

מנגד עיניך העלמת עין ממני אך אוסיף להביט אל היכל קדשך" ופרש"י 

כשראיתי שקיימתני כל הימים ידעתי כי אוסיף להביט אל היכל קדשך. 

נמצנו למדים שלא היתה תכלית נס זה שנעשה לו כדי למנוע ממנו באמת 

ריח רע, אלא כדי לתת לו הרגשה טובה כי מתחשבים עמו למעלה, עד כדי 

כך שנעשה לו נס למנוע ממנו ריח רע.

נשיקה פרטית בתוך הנס הכללי
על מנת להבין את מהות הנס הזה נמשול משל. במשפחה אחת היה יהלום 
יקר ערך אשר היה ירושה להם מדור דור. פעם אחת נאבד היהלום וכל בני 
המשפחה הצטערו צער גדול מאוד וטרחו בכל כוחם לחפשו. לאחר חיפושים 
נרחבים נמצא היהלום על ידי אחד הילדים, עמד אביו ונשקו על ראשו. שמחת 
המשפחה כולה היתה רבה מאוד, ובכללם שמח גם הילד המוצא, אך שמחה 

מיוחדת היתה לו בשל הנשיקה שקיבל מאביו. 

על פי מהלך זה נבין את ענין נס פך השמן. ודאי התועלת שיצאה ממנו קטנה 
היתה לאין ערוך מן התועלת אשר יצאה מנס הנצחון, ולא יצא מנס זה אלא 
הקדמת קיום מצות הדלקת נרות המנורה בשבוע ימים. אך בנס זה התבטאה 
אהבת הקב"ה לכלל ישראל - אשר היה כדאי לעשות שינוי הטבע כדי לאפשר 
להם להוסיף עוד בקיום המצוה. היתה זו הנשיקה המיוחדת אשר זכו לה, ועל 

הארת פנים זו שזכו לה כלל ישראל אנו מודים ומהללים. 

והנה אנו רואים ביחס אב לבניו כי לא בסיפוק הצרכים החשובים מתבטא 
יחסו אלא אדרבה בסיפוק הצרכים הפעוטים והמותרות, ניכר היחס. כי לבן 
אשר איננו הולך בדרך טובה ואין אביו מרוצה ממנו נותן לו את ההכרחיות, 
ואלו לבן יקיר אשר הוא לרצון הוריו לו מספקים את המותרות. ולבן יחיד 
נראה  כשנתבונן  מבוקשו.  כל  את  לו  נותנים  הוריו,  עיני  מחמל  הוא  אשר 
שאמנם ביחס לתועלת הבן הרי סיפוק צרכיו ההכרחיים חשוב יותר מסיפוק 
המותרות, אך כשירצה הבן לראות את חשיבותו ומעמדו אצל הוריו המבחן 
הוא בסיפוק המותרות וכל כמה שהצורך קטן יותר כך גדולה היא האהבה 

שהוא אהוב אצל הוריו. 

גבורים  נס הנצחון במלחמה שנמסרו  ישראל.  כן הוא ביחס הקב"ה לכלל 
ביד חלשים היה בבחינת הכרחיות - על ידו נעשתה תקומה לכנסת ישראל 
ונתקימה ההבטחה כי לא תשכח תורה מפי זרעו. אך בזאת לא ניכרת כל כך 
אהבת הקב"ה לישראל, רק על ידי נס פך השמן - שנעשה לא עבור צורך גדול, 
אלא כדי שיזכו להוסיף מעט בקיום המצוה - רק על ידו למדנו מה היה גודל 

אהבת הקב"ה אותם והוא הארת הפנים המיוחדת שזכו לה ישראל מאתו. 

בימים ההם בזמן הזה, מצפים אנו ומיחלים לזכות להארת פניו יתברך וכימי 
צאתנו מארץ מצרים יראנו נפלאות.

ימים מקדם

חינוך הבנים. מרן ראש הישיבה שר התורה הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל במעמד חלוקת פרסים לחניכי תלמוד תורה של ה'חינוך העצמאי'. נראים עוד 
הגאון רבי יהודה צדקה )משמאל( והגאון רבי אלחנן סורוצקין )נושא דברים(



העילוי מסטוצ'ין 
מילדותו בלט חיים הקטן על כל סביבותיו. תלמידי 
ישיבת סטוצ'ין וסתם יהודים שחנו עברו באותן שנים 
בעיירה זכרו אותו כמתמיד של הישיבה וכעילוי 
נפלא. ימים ולילות היה הילד יושב ויגע בתורה עם 
אביו. מאביו קנה את יסודות דרכי הלימוד ועד סוף 

ימיו ראה בו את רבו. 

בימי מלחמת העולם הראשונה נדד האב לגרודנה 
שבפולין והקים שם את ישיבת גרודנה שלימים 
חזר  כעבור מספר שנים כאשר  נודעה לתהילה 
לישיבתו בסטוצ'ין, כיהן כראש הישיבה בגרודנה 
הגאון רבי שמעון שקופ זצוק"ל. כבן שש עשרה 
היה הנער כשהתייתם מהוריו בשנת תרע"ח נפטרה 

חשון  בי"ג  מכן  לאחר  השנה  וכמחצית  האם 
מעלה.  של  לישיבה  האב  גם  נתבקש  תרע"ט 
לפני פטירתו קרא אליו את בנו ובקשו לדאוג 
לאחיותיו ואחיו. האסון הכבד מצא את העלם 
הצעיר אחראי לקיומם החומרי של שתי אחיותיו 
ואחיו הפעוט שטרם מלאו לו חמש שנים. תחושת 
האחריות - אותה מדה אשר ר' חיים ראה בה 
את יסוד המהות האנושית, חייבה אותו לעסוק 
היה  הדבר  המיותם.  הבית  לפרנסת  במשהו 
בימי מצוקת הרעב שפקדה את פולין בשנות 
בשוק  חיים  עשה  היום  שעות  את  המלחמה, 
מוציא בעמל יומו את הפרוטות שנדרשו לקיומה 
של המשפחה. בשארית היום ובלילות הארוכים 
עסק בתורה. אחיותיו ואחיו נהגו לספר כי לא 

זכור להם שראוהו. ישן לילות שלמים היה הבחור 
עול הימים מעלה על הכתב את חידושי התורה 
שהבשילו במוחו באותן שעות טרופות של עמל 
שווקים. בהתמדה שלא ידעה לאות ובמסירות 
נפש שלא ידעה גבולות, חרט בקולמוס נפשו 
דפים מזהירים במסכת התעלותו והשתלמותו 

בתורה, בימים הקשים ההם.

עוד כשנתיים ומחצה לאחר פטירת אבי עשה הבן 
בסטוצ'ין כשהוא נושא באחריות לקיומה הגשמי 
של המשפחה, בתוך תוכו של מאבק איתנים על 
קיומו הרוחני. שעת לימוד רדפה שעת לימוד 
לילה רדף לילה חברותא רדף חברותא וחידוש 
באהבה  נדלים.  בלתי  במאמצים  חידוש,  רדף 
על  ובכוחות  לכבותה  יכלו  לא  המרירות  שמי 
אנושיים חסרי פשר ונטולי פשרה, עסק הנער 
בתורה בכל רגע פנוי ולא פנוי שעמד לרשותו. 
על אותם ימים רוויי יגון וסחופי סבל בגוף ובנפש 
עמדה  חכמתי  "אף  לזמר  חיים  ר'  היה  עתיד 
)ילקוט  לי"  נתקיימה  באף  תורה שלמדתי  לי 
קהלת ב(. ואז מתוך הבכא נקרא על ידי הגאון 
רבי שמעון שקופ, לומר שיעורים לפני תלמידי 
הישיבה בגרודנה. לשם הגיע העילוי הצעיר בקיץ 
של שנת תרפ"א, בהיותו בן תשע עשרה שנה 
לערך, כשידיעתו בתורה מקפת ש"ס פוסקים 
ראשונים ואחרונים, ועל כתפיו הוא נושא מטען 
של חכמת חיים שנקנתה בימים של דוחק, של 

עמל ושל סבל. 

מגיד השיעור הצעיר בגרודנה
כשנשאל הגר"ש שקופ מה ראה לבחור דווקא 
בבחור הסטוצ'ינאי כמגיד שיעור, השיב מיניה 
וביה "אמת ישנם עוד המסוגלים לומר שיעורים, 
שיוכל  מישהו  מצאתי  לא  אלה  בכל  אולם  בית חיינו. בנין הישיבה במיר כפי שנראה כיום

לאור באור החיים
שביבי אור מקורות חייו של מרן ראש הישיבה שר התורה

הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל
בשנות נעוריו - שנים של צמיחה ועליה בתורה נגד כל הקשיים 

 מוקדש לרגל יום היארצייט ג' טבת

גאון בתורה ובמוסר היה רבי רפאל אלתר שמואלביץ זצוק"ל, מאות בחורים עברו תחת ידיו האמונות בישיבתו אשר בסטוצי'ן, ואלו ניכרו כתלמידיו לאורך 
כל שנות חייהם. את ביתו הקים רבי רפאל עם הרבנית מרת עטיל - בתו של הגאון הצדיק רבי יוסף יוזל הורוביץ - ה'סבא' מנובהרדוק', ובביתם שהיה 
ספוג מן המסד עד הטפחות, תורה מוסר וחסד נולד להם ביום ב' דראש השנה תרס"ב, בן שנקרא כעבור שמונה ימים חיים לייב על שם הגאון המפורסם 
רבי חיים לייב מישקובסקי זצוק"ל, הידוע בכל עולם התורה בכינוי 'רבי חיים לייב סטוויסקר' - על שם העיר סוויסק שבליטא, בה כיהן כמרא דאתרא.



חיים  ר'  כמו  תורה  אהבת  בתלמידיו  להחדיר 
סטוצ'ינר". בהזדמנות אחרת לאחר שבחן את 
תלמידיו של ר' חיים אמר להם "דבר אחד יכולני 
עמדתי  לא  גילו  בן  כשהייתי  רבכם  על  לומר 
בגובה קרסוליו בידיעת התורה". בישיבת גרודנה 
אשר אגף הצעירים שבה היה למעשה ישיבה 
קטנה, התקיימו כבר שלשה שיעורים סדירים 
בא,  מכבר  שלא  הצעיר  העילוי  של  תלמידיו 
נבחרו לכן משורות ה'קיבוץ'. שיעוריו הצטיינו 
ומעמיקה  מקיפה  וידיעה  גאוניות  של  בברק 
בים התלמוד ועוברי נתיבותיו. בהירות הסברתו 
שומעיו  לקהל  הציע  המפתיעה שבה  והקלות 
עניינים מסובכים וסברות עמוקות, חיבבוהו על 
כל שומעי לקחו שהלכו והעריצו אותו מיום ליום. 
ניכר היה בו שהתורה היא תמצית חייו ומהות 
מרנינה  בחיות  אפופה  היתה  ישותו  כל  קיומו 
שנשאבה ממצולת הלימוד. שכיח היה שלאחר 
בבית  הספסלים  בין  מתרוצץ  נראה  השיעור 
חייבים  "מהרו!  ו'אוסף' את תלמידיו,  המדרש 
אתם לשמוע, מצאתי דרך חדשה להסביר בה 

את הירושלמי". 

הקיץ  זמן  חלף  שכאשר  איפוא  תימה  אין 
היו לפנות את  ר' חיים צריכים  ותלמידיו של 
מקומם לתלמידי שיעור ג' היוצא לקראת תקופת 
שיעוריו.  על  לוותר  הראשונים  אבו  לא  אלול, 
תקופה ארוכה היו הללו עולים לעזרת הנשים כדי 
להתבשם לפחות משם מתורתו של רבם הנערץ.

כפי שהסכין מילדותו, המשיך מגיד 
בחברותא  ללמוד  הצעיר  השיעור 
דווקא ובהתמדה שלא תיאמן. שכיח 
היה שבבקר היה סועד את לבו בפת 
לחם ובדג מלוח ואז צולל כל כולו 
החברותא  עם  יחד  התלמוד  בים 
ישראל  רבי  הגאון  הנודע  העילוי 
זאב גוטסמן זצוק"ל, לשלשים שעות 
רצופות, בלהט כביר וביגיעה מפרכת 

שהותירו רושם בל ימחה.

ירושלמי בפחות מחצי 
שנה

בהתעמקות  רק  לא  רב  היה  כוחו 
המופלאים  הדברים  מן  ובידיעה. 
הזכורים לכל וכך לכל אורך תקופת 
חייו היתה יכולתו לחזור אין ספור 
פעמים על נקודה אחת לבחון אותה 
קמט  כל  בה  לפשט  היטב,  בחון 
ולהבהיר בה כל ערפול. גם כאשר 
הכל היה נהיר ופשוט לכאורה נהג 
ר' חיים לחזור ולשנן את העניין כדי 
ששמץ ממנו לא ישמט ולא ישכח 
חלילה. אחד התלמידים הצעירים, 
שלימים היה לאחד מגדולי מרביצי 
חיים  ר'  אל  נגש  בימינו,  התורה 
התלמוד.  בים  אתו  ולתת  לשאת 
בעיון  שקוע  מצאו  אליו  כשניגש 
חש  לא  אשר  חיים  ר'  ליד  בעמדו  ברמב"ם. 

מספר  את  והלך  ספר  בנוכחותו, 
אותן  על  חזר  חיים  שר'  הפעמים 
שורות עצמן ברמב"ם. מה קדם לאותו 
רגע לא ידע, אולם מרגע שנגש אליו 
ועד לרגע שר' חיים הרים את עיניו 
והבחין בו מנה הבחור עשרים וחמש 
פעמים של חזרה ושינון בריכוז נפלא. 
המראה נחרט עמוקות בתוככי נפשו. 
והחודרת שלא  שקדנותו העקשנית 
שלטה בה עייפות ושבעה, היתה גורם 
בנפשם  שהוטבע  משקל  רב  מחנך 
של תלמידיו משכבר הימים. לנוכח 
חיים  ר'  שהשקיע  האדיר  המאמץ 
בלימוד, לא היה ערך ומשקל כלשהו 
ל'התמדה' ו'יגיעה' במונחים מקובלים. 
אלה שזכו להסתופף במחיצתו רכשו 
לעצמם אמות מדה נבדלות ונעלות 

בכל הקשור ללימוד התורה. 

חיים  ר'  למד  הבחורים  אחד  עם 
ירושלמי. אחרי לילה של לימוד מפרך 
היה קם עם החברותא שהיה האחרון 
לאותו לילה ובדרך אל מעונם לחטיפת 
תנומה קלה, היו חוזרים בצוותא על 
תלמודם. כל שינוי מקום שבדרך היה 
הופך ל'תחנה', שלידה היו מתעכבים 
השניים כדי לחזור על משנתם. שורת 

הספסלים האחרונה, הדלת, שער החצר, ליד כל 
מקום 'חדש' ממין זה היו מתעכבים וחוזרים שוב 
ושוב על הדברים. ברחובה המתמשך של העיירה 
היו חולפים בדרכם ליד עמוד חשמל ור' חיים היה 
נעצר ליד העמוד "הנה עוד מקום מצוין לחזור 
שוב על הלימוד". לרוב היתה ה'חזרה' מסתיימת 
בשעה של שחרית, כאשר צריכים היו כבר לסוב 
על עקביהם כדי להגיע לתפילה. וכך, בתקופה של 
פחות מחצי שנה בקביעות שנמשכה שש שבע 
ושמנה שעות למדו השניים את כל הירושלמי 

ורכשו בו ידיעה יסודית ומקיפה. 

בתקופת שהותו בגרודנה נקרא ר' חיים לעבודת 
בהצלחה  שהוכתרו  עד  חלפו  חדשים  הצבא. 
חיילים  היו  ראשון  בימי  לשחררו.  המאמצים 
רבים יוצאים לחופשה קצרה. על אלה שנשארו 
במחנה מסיבות כלשהן היו המפקדים מטילם 
תפקידים ומשימות שירותים שונות כדי שלא 
ילכו בטל, אבל לר' חיים חבל היה על כל רגע. 
מאין רואה היה מתחמק לפאתי המחנה מקום 
בתוך  מוסתרים  שם  סבוכים.  שיחים  גדלו  בו 
הצמחיה, היו מתקבצים תלמידיו וגמרות בידיהם 

והיו מאזינים לשיעורו של רבם האהוב.

חתנא דבי נשיאה
למיר.  חיים  רבי  עבר  תרפ"ה,  שנת  של  בקיץ 
אם כבר בבואו לגרודנה נחשב לבקי עצום, הרי 
שבהגיעו למיר היתה בקיאותו רבה לאין ערוך. גם 
ידענים וחריפים נדהמו מהיקף ידיעותיו ועומק 
הבנתו. התברר כי ר' חיים יכול לציין ולהקריא 

עמל התורה במסירות נפש. 
מרן ראש הישיבה שר התורה הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל

התפעלות עצומה.

מרן ראש הישיבה הגאון החסיד רבי אליעזר יהודה פינקל זצ"ל
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ברכתנו שיזכו לבנות בית נאמן בישראל ולדורות ישרים מבורכים 

וירוו מהם ומכל יוצ"ח רוב נחת ושמחה

מעומק ליבנו הננו לשגר ברכת מזל טוב
לידידנו הנכבד מסור בלב ונפש לישיבה הקדושה

 הר"ר יוסף אלחנן כהן הי"ו

וכל המשפחה הנכבדה
ירושלים

לרגל השמחה השרויה במעונם

בהולדת הבן ני"ו

יזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים ולרוות ממנו ומכל יוצ"ח 
רוב נחת ושמחה 

כלשונם סימנים סעיפים וסעפים קטנים בשולחן 
ערוך ובנושאי כלים. כל ספרי האחרונים שהיו 
כמונחים  אצלו  היו  ליטא  בישיבות  מקובלים 
בקופסה. לימים סיפר תלמידו, כי פעם כאשר 
למדו בחברותא בירושלים עיינו ב'נתיבות'. לפתע 
הפסיק את קריאתו "חסרות פה כמה מלים", אמר. 
ההקשר היה הגיוני לחלוטין, אך ר' חיים עמד על 
דעתו. לאחר חיפוש בכמה מהדורות שונות של 

ה'נתיבות' התברר כי אכן צדק. 

בתנ"ך  גם  לו  שני  שאין  כבקי  התגלה  במיר 
ובמדרשים. לא אחת תוך כדי משא ומתן בדברי 
תורה היה מביא או מקיש עניינים שונים הנזכרים 
במדרשים 'נידחים' ובתוכם כאלה שבקושי נודע 
שמם. שמו הלך לפניו כמי שנהירים לו ספרי 
ה'עזרת תורה' - 'אוצר הספרים' בלשון אותם 
ימים - בישיבת גרודנה לפרטי פרטים. מספרים 
שספרים שלמים ידע לצטט כלשונם. והשמועות 
סיפרו, לא ארכו הימים וגם את אוצר הספרים 
הדבר  בקיאותו.  לנחלת  סיפח  מיר  שבישיבת 
היה לפלא חרף כושר ריכוזו העצום והתמדתו 
של  המכריע  ברובן  עסוק  היה  מצויה,  הבלתי 
שעות היממה בלימוד בחברותא. מעט השעות 
שנותרו לו לתנומה היו גם הן זעומות וכשלעצמן 

כל. השאלה מתי הספיק  הותירו פליאה בלב 
לרכוש ידיעות מקיפות כל כך בעניינים ובספרים 
אותם לא למד בחברותא - נשארה ללא מענה 
אך ר' חיים עשה זאת ובדרכו המופלאה הוכיח 
לכל בעליל ש"יש זמן". כל ספר חדש שהגיע 
לישיבה לא זז מתוך ידו, עד שלמד אותו לרחבו 
ולעמקו בזמנים של לא יום ולא לילה כשהדבר 

נעשה תוך זמן קצר להפליא.

היה זה מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם ליבוביץ 
זצוק"ל, שהגה את רעיון השידון של ר' חיים עם 
בתו היחידה של מרן ראש הישיבה הגאון החסיד 
רבי אליעזר יהודה פינקל זצוק"ל. כשהשידוך 
אמור היה לצאת אל הפועל, לא עמדו לר' חיים 
כדבר מובן מאליו, חמש שנות הכרות קירבה 
וחיבה יתירה ששררו בינו לבין ראש הישיבה. 
ששה שבועות דבר יום ביומו היה על ר' חיים 
לסור אל ראש הישיבה כדי לומר לפניו חידושי 
תורה. מידי יום ביומו הרצה ר' חיים בפני חותנו 
לעתיד שתים עשרה ויותר הערות שונות בעניינים 
ראש  את  שכנע  זה  'מבחן'  רק  בש"ס.  שונים 
לבתו.  ראוי  אכן  מסטוצ'ין  העילוי  כי  הישיבה 
שלא  מספר  יוד'ל  אליעזר  ר'  היה  ימיו  בסוף 
כהרגלו בשבחו של חתנו הגדול. באחד המקרים 

ציין בהתפעלות גלויה כיצד התרשם מכוחו של 

ר' חיים להפריד במוחו בין שנים עשר עניינים 

שונים בש"ס מידי יום, תוך התמצאות מפליגה 

ומסודרת בכל עניין כשלעצמו.

כשש שנים נוספות המשיך בנתיב התעלותו רבת 

התנופה בלי שיוכר שוני כלשהו בין תקופה זו 

לבין ימי בחרותו. ר' חיים המשיך את סדר יומו 

רצוף החברותות והיה סמוך על שולחן חותנו. 

בשנת תרצ"ו החל ר' חיים לומר שיעורים במיר. 

שלא כמקובל נכחו בשיעור הראשון כל תלמידי 

הישיבה צעירים ומבוגרים כאחד. דבר זה ביטא 

הערכה יוצאת דופן. השיעור למרות שהציפיות 

ממנו היו גבוהות בלאו הכי, עורר התפעלות רבתי. 

המבנה, המימד על החלוקה הפנימית הבהירה 

הייחודית,  וההסברה  הדברים  היקף  והממצה, 

אלה עוררו רושם עצום. 

בתחילת  הסוגיות  אחת  על  שנאמר  השיעור 

מסכת בבא בתרא, נפתח בארבע קושיות שונות 

בהקשרן אשר לאחר בנין היסודות שהיה להם 

אופי ניתוחי מובהק כשיטתו של רבו הגאון ר' 

שמעון שקופ, קושרו אלו לאלו בגאוניות מבריקה 

ותורצו בתרוץ אחד. למרות האופי ה"ר' שמעון'י" 

היסודות  בניתוח  השיעור  התרכז  לא  הברור 

והסברות, אלא התפרס למרחבים עצומים של 

ביסוס הראיות בהיקף מרשים. היה בזה משום 

גישה חדשה הן באופן ההגשה והן באופי הניתוחי. 

הכל  נוכחו  שעה  כעבור  השיעור  כשהסתיים 

הזמן  שמבחינת  העובדה  אף  על  כי  בעובדה 

היה זה שיעור רגיל, ניתן היה לחלקו לחמשה 

שיעורים ויותר. ועם זאת על אף הדחיסות הרבה 

הובנו הדברים בקלות  באיכות  והן  בכמות  הן 

רבה וניתן היה לזכור את השיעור לפרטיו. תרמה 

לכך החלוקה הפנימית המודגשת שיותר הועילו 

דברי הסיכום שהושמעו לאחר כל חלק וחלק 

של השיעור. שיעורו הראשון של ר' חיים היה אב 

טיפוס של אלפי השיעורים שהשמיע בכמעט 

יובל השנים שלאחר מכן. רבינו עם מרן הגראמ"מ שך, הגאון הגדול רבי שמואל רוזבוסקי ויבלדח"א הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי שליט"א


