
ק? ֶזה  ה הּוא ִמְתַעסֵּ ל ָהָאָדם ֵאינוֹ ׁשוֵֹבת ְלֶרַגע, ּוַבמֶּ ֶמת ַהּכֹל - טוֹב ְוַגם ֲחִליָלה ְלֵהיֵפְך. מוֹחוֹ שֶׁ יר ִצּלּום, ִהיא ְמַצלֵּ מוֹ ַמְכשִׁ ֵעין ָהָאָדם ֲהֵרי ִהיא כְּ
ים, ְנִביִאים  דוֹשִׁ ל ֲחַז"ל ַהקְּ ה, שֶׁ דוֹשָׁ ל ַהּתוָֹרה ַהקְּ ֶמת ֶאת אוִֹתיוֶֹתיָה שֶׁ ה, ֲאַזי ָהַעִין ְמַצלֶּ דוֹשָׁ ֵעינוֹ רוָֹאה, ִאם ָהַעִין לוֶֹמֶדת ּתוָֹרה ַהקְּ ה שֶׁ מֶּ לּוי בַּ תָּ
ְבָיכֹול, ְוָכל  ל הקב"ה כִּ ִכְתרוֹ שֶׁ פוֹת ַמְרגִָּליוֹת בְּ ּלוְֹמִדים, ִמְתַוסְּ ל ּתוָֹרה שֶׁ ּבּור שֶׁ ָכל דִּ בְּ ָנִאים ְוַאמוָֹרִאים, ִראׁשוִֹנים ְוַאֲחרוִֹנים. ִליְמדּונּו ֲחַז"ל שֶׁ תַּ
ְבֵרי ּתוָֹרה )מרן  ְרֶאה ַרק דִּ תִּ מוֹר ֵעיֶניָך ֵהיֵטב שֶׁ ַעִין, ָלֵכן שְׁ לּוי בָּ ֶזה, ְוַהּכֹל תָּ לּול בְּ ר כָּ ָהָאָדם לוֵֹמד לוְֹקחוֹ הקב"ה ּוְמַנשְׁקוֹ. מּוָבן ֵאיֶזה אֹשֶׁ ּבּור שֶׁ דִּ

ראש הישיבה הגאון רבי נחום פרצוביץ זצ"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
קטעים נבחרים

דבר הישיבה

בדרכי רבי נחום
עומדים אנו לקראת יומא דהילולא השלושים של 
מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי נחום פרצוביץ 
זצ"ל, אשר העניק חמה בקומתו והעמיד דורות 
של תלמידי חכמים ולמדנים, מעיינים ומעמיקים, 
בפרט  הישיבה  תלמידי  מקרב  ימוש  לא  וזכרו 
ביומו  יום  דבר  כאשר  בכלל,  הישיבות  ובעולם 
מתבדרות שמועותיו בי מדרשא "רבי נחום דייק 
כך", רבי נחום ביאר בזו הדרך", על ידי תלמידיו 

ותלמידי תלמידיו.

עילוי עצום היה רבי נחום ומכל מקום הרי הוא 
מחייב את הכל, לפי שלעולם היה עמל ומתייגע 
שוב ושוב להבין כל דבר וענין על בוריו ולרדת 
של  מובהקת  דמות  כולו  וכל  הסוגיא,  לשורש 
עמל ויגיעה מתוך התמדה מופלאה של שעות 
על שעות, כשאין לו בעולמו אלא תורה ותורה 
יומם ולילה לא ישבותו. אחת היא לו אם הוא 
בברנוביץ או בקמניץ, במיר או בשנחאי, בברוקלין 
או בירושלים. בימי שלווה כבימי רעבון, ובימים 
כבזמני  ומרים,  קשים  בייסורים  התייסר  בהם 
בריאותו. לעולם בתורה הוא עמל, והרי הוא נותן 
היושר  בדרך  להעמידם  בתלמידיו  וליבו  עיניו 
של  נדבה  בטללי  ולהחיות  להחכימם  והאמת, 

תורת חיים.

ממרחק השנים, הולכת דמותו ומתגבהת, ועדיין 
אמונים אנו ללכת בדרכיו, ולדבוק ביסודות אותם 
והעמל  היגיעה  לדורות:  והנחיל  בשעתו  לימד 
בתורה תוך שקיעות והתעלמות מוחלטת מתבל 
ומלואה, והרצון העז שאין לו מנוח לרדת לשורשה 
של כל סוגיא בכל חלקי התורה, כדי להבינה על 
בוריה בעומק העיון. וזכותו תעמוד לנו שלא תמוש 

התורה מפינו עד עולם.

17:55   17:17  16:03 ירושלים 

17:51  17:17  16:18 תל אביב 

18:02   17:40  16:26 ציריך 

17:25  17:02  15:58 וינה 

18:00  17:44  16:32 אנטוורפן 

ר"ת

פרשת וירא
זמני כניסת ויציאת השבת
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גיליון שבועי
לתלמידי, בוגרי

וידידי ישיבת מיר

חסד לאברהם
וירץ  וירא  עליו  נצבים  אנשים  שלשה  והנה 
ויאמר  ארצה,  וישתחו  האהל  מפתח  לקראתם 
לחם  פת  ואקחה  וגו',  מים  מעט  נא  יוקח  וגו', 
וגו', ואל הבקר רץ  וגו', וימהר אברהם האהלה 
אברהם וגו', ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר 
עשה ויתן לפניהם והוא עומד עליהם תחת העץ 

ויאכלו. )בראשית יח, ב-ח(

הקשה מורינו הגאון רבי אליהו ברוך פינקל זצ"ל, 
הנה האריכה התורה במעשה הכנסת האורחים 
של אברהם אבינו בכל פרטיו, אף שהיה זה מעשה 
שעשאו רק פעם אחת, ואילו מה שנהג אברהם 
דרכים  בפרשת  ולויה  שתיה  באכילה  ימיו  כל 
במידה מופלאה כמובא בחז"ל, כל זה לא בא 
בתורה אלא ברמז ובראשי תיבות בקרא ד"ויטע 
אשל" )להלן כא, לג(, ולכאורה איפכא מסתברא 
דיותר חשוב המעשה התמידי, והוא הראוי להיות 

לעד על מידת החסד של אברהם אבינו?

וביותר יש לתמוה, שהרי מבואר בחז"ל שכל מה 
שזכו ישראל במדבר לדורות היה מכח מעשה 
זה של אברהם שעשאו פעם אחת, וכמו שאמרו 
בגמ' )ב"מ דף פ"ו ע"ב( בשכר "חמאה וחלב" 

זכו למן, בשכר "והוא עומד עליהם" זכו לעמוד 
זכו לבארה  "יוקח נא מעט מים"  הענן, בשכר 
של מרים, ועוד כהנה וכהנה, וכל זה היה בזכות 
מעשה אחד עם המלאכים, ואילו מחמת ההנהגה 
התמידית של אברהם שנהג בחסד כל ימיו לא 

זכו לכל זאת.

עם  האורחים  הכנסת  מעשה  אמנם  כי  וביאר, 
המלאכים היה דרך מקרה, אך מ"מ כל כולו היה 
מסירות נפש, שהרי היה זה ביום השלישי למילתו 
בהיותו כואב, והיה חולה כל כך עד שבא הקב"ה 
הקב"ה  שהוציא  היה,  היום  כחום  ואף  לבקרו, 
והשתחוה  אברהם  רץ  ומ"מ  מנרתיקה,  חמה 
יסורים  מתוך  ורגלים,  ידים  בפישוט  לעומתם 
נוראים ומסירות נפש עצומה, ולכך אע"פ שהיה 
זה דרך מקרה, הרי זה חשוב לפני הקב"ה יותר 
שנהג  אורחים  הכנסת  של  הגדולה  מההנהגה 
בה כל ימי חייו, כי המסירות נפש מגדירה את 
הפנימיות שבאדם, ואמרו חז"ל )שבת דף ק"ל 
עליה  נפשם  ישראל  שמסרו  מצוה  כל  ע"א( 

נתקיימה בידם.

)משלחן רבי אליהו ברוך, עמ' נ"ד(

קראוהו בהיותו קרוב
ארדה נא ואראה. )בראשית יח, כא(

להם  שפתח  מלמד  כהנא:  בר  אבא  רבי  אמר 
הקב"ה פתח של תשובה. )ילקוט שמעוני רמז פג(

אומר מרן המשגיח הגה"צ רבי חיים זאב פינקל 
זצ"ל, למדים אנו מכאן לימוד גדול ועצום, הנה 
לפני קיצם הנורא של אנשי סדום הרעים וחטאים 
לה' מאד, בטרם הפך הקב"ה את סדום ועמורה 
הופיע עליהם ממרום קדשו, וירד והתקרב כביכול 
ופתח להם  פניו,  עליהם מאור  והזריח  אליהם 

הקב"ה פתח של תשובה.

על  המטיר  "וה'  אמרו:  ה'(  )שירה  ובמכילתא 
עשו  אם  וגו'"  ואש  גפרית  עמורה  ועל  סדום 

ואש",  גפרית   - לאו  ואם  מטר,  הרי   - תשובה 
עד הרגע האחרון המתין להם הקב"ה כביכול 
בזרועות פתוחות, כמוכן לקבלם באהבה. המציא 
הקב"ה את עצמו לידם כדי שידרשוהו, והתקרב 
אליהם כדי שיוכל להיענות להם כאשר יקראוהו.

זוהי תוכנה ועומק משמעותה של הירידה שירד 
על  והצער  הדאגה  מן  כמה  לסדום,  הקב"ה 
רשעים אלו שלא ישפך דמם באו כאן לידי ביטוי, 
בירידה  יש בה  כמה מן ההתקרבות המיוחדת 
"עמו אנכי בצרה". אך למרות צער  זו, בבחינת 
השכינה וירידת הקב"ה כביכול אל אנשי סדום 
כדי להורותם הדרך שיחזרו בתשובה, למרות זאת 
המשך בעמוד 6

גליון מיוחד במלואת 30 שנה להסתלקות מרן ראש הישיבה הגאון רבי נחום פרצוביץ זצוק"ל



העילוי שלא נתן 'לחיות'
א'  כ' אדר  ביום  נולד  נחום פרצוביץ  רבי  הגאון 
תרפ"ג בעיירה טרוקי שבליטא לאביו הגאון רבי 
אריה צבי שכיהן כרב העיירה, ונקרא שמו נחום 
על שמו אבי אמו הגאון רבי נחום גרינהויז זצ"ל, 
חתן הגאון רבי שלמה הכהן מווילנא בעל 'חשק 

שלמה' ומגאוני דורו. 

על תקופת ילדותו של רבינו לא ידוע הרבה, שכן 
הוא ברוב ענותנותו לא הרבה לשוחח על כך. לעיתים 
נדירות ביותר היה סח על כך, כדי לדרבן את בניו 
ואת תלמידיו להתמדה וללימוד. פעם סיפר לילדיו, 
כי בגיל חמש ידע את כל החמישה חומשי התורה 
בעל פה, ובגיל שמונה ידע את כל התנ"ך בע"פ. 
עוד מילדותו ידע רבי נחום לשון הקודש ושפת 
העברית על בורים. חבריו ציינו שזו היתה תופעה 
יוצאת דופן, שאף שידע היטב עברית עם כל זה 
לא קרא מעולם שום ספר מהספרים החיצונים 

שהיו נפוצים. 

בישיבת  ללמוד  לווילנא  אביו  שלחו  בגיל תשע 
'ראמיילס', שם נודע תוך זמן קצר כאחד המופלגים 
שביום  סיפר,  בישיבה  התלמידים  אחד  בחבורה. 
שרבי נחום הגיע עם אביו הרב דטרוקי להתקבל 
לישיבה, הגיע גם הוא עם אביו להתקבל לישיבה. 
באותה שעה מסר שם שיעור הר"מ של שיעור א' 
הרב הגאון רבי משה איטקין בסוגיא הסבוכה של 
'תגרי לוד' )בבא מציעא נ, א(. כל העת נחומ'קה 
הצעיר שואל ומתווכח, הוא מקשה והר"מ משיב: 
"זו קושיית הפני יהושע", שוב שואל והמגיד שיעור 
מגלה: "זו כבר תמיהת הרשב"א", וכיוצא באלה. 
האנשים עמדו והביטו בהתפעלות, ולא הבינו מה 
הולך כאן, איך ילד קטן, שעדיין אינו תלמיד מן 
המנין, עומד ומתווכח כל הזמן עם המגיד שיעור, 
ואילו אביו הרב קרן מאושר ושמחה. מובן שרבי 
נחום התקבל על אתר לישיבה. תלמיד אחר מוסר, 
שאחד מראשי הישיבה בראמיילס סיפר לו באותם 
ימים שנחום טרוקר - כפי שכונה בעולם הישיבות 
)- לא  נישט געלאזט לעבן"  ואילך, "האט  מכאן 

נתן 'לחיות'(. 

בישיבת ראמיילס התחבב מאוד על ראשי הישיבה 
ובמיוחד על הגאון רבי שלמה היימן זצ"ל. מרן הגאון 
"הכרתי  סיפר,  זצ"ל  ליפקוביץ  יהודה  מיכל  רבי 
והוא  ראמיילס,  בישיבת  כשהייתי  בווילנא  אותו 
היה אז רק כבן תשע. זכורני שראש הישיבה רבי 
שלמה היימן התייחס בחביבות מיוחדת לשאלות 
של נחום טרוקר". סיפרו אז שבגלל רמתו הגבוהה 
בלימוד, היה מוכרח לעלות לקיבוץ שבישיבה, אולם 
מפני כבוד התלמידים המבוגרים הוחלט שיעבור 

לישיבה בברנוביץ. 

אחרי שנים, כשרבינו כבר היה חולה, סיפר לאחד 
ממקורביו, שבהיותו ילד ולמד בראמיילס,הגיע פעם 
לווילנא רבן של ישראל – החפץ חיים, והיה כבר זקן 
מופלג, וכולם רצו לראות פניוולבקש ממנו ברכה, 
ואילו הוא נשאר ללמוד. והוסיף בכאב ואמר, "אילו 
הייתי מבקש ברכהאולי לא הייתי חולה היום. וכשם 
שחבירי רבי ראובן פיין שלמד איתי קיבל ברכה 

מהחפץ חיים,גם אני יכולתי לקבל". 

מברנוביץ לקמניץ
שם  בברנוביץ.  ללמוד  עבר  עשרה  שתים  בגיל 
אלחנן  רבי  הגאון  מרן  הישיבה  ראש  אצל  למד 
וסרמן הי"ד, והר"מ הגאון רבי דוד רפפורט זצ"ל. 
הוא הפליא את רבותיו, שהעידו עליו שהוא עתיד 
רבי עקיבא איגר של הדור הבא. בהיותו  להיות 
בישיבה, רבי אלחנן היה מבקש ממנו לחזור בפניו 
על שיעורי רבי דוד רפפורט. כשהגיע לבר המצוה, 
מידידיו הקרובים  בישיבה. אחד  נחוגה השמחה 
שרבי  שבשעה  סיפר,  בברנוביץ  אז  אתו  שלמד 
דיבר  כבר   ,12 בגיל  והוא  לברנוביץ  הגיע  נחום 
וחבריו  חפצא...",  "גברא...  מכולם,  אחרת  בשפה 

לא הבינו אותו כלל. 

חבר אחר מהתקופה ההיא סיפר, שרבי נחום היה 
 – המזרח  כותל  מול  בספסלים  בתפילות  יושב 
מקומם של התלמידים החשובים בישיבה. פעם 
כשנקלע לידו, ראה שרבי נחום מתפלל בלי תפילין, 
הוא חשב שכנראה אין לו זוג תפילין, והציע לו 
לשמוע  מופתע  היה  מאד  מה  שלו.  את  להניח 
שעדיין לא הגיע לגיל בר מצוה... הוא מוסיף, "אני 

למדתי אז בבית מדרשו של רבי אלחנן וראיתי רק 
את אחוריו, ואילו רבי נחום היה כבר זה שדיבר עם 
רבי אלחנן פנים אל פנים, והיה נושא ונותן עמו 

יום יום אחרי השיעור".

מרן הגר"ד פוברסקי זצ"ל סיפר, שזוכר שכבר אז 
היה א משונה'דיקע עילוי )- עילוי מיוחד(. כעין זה 
סיפר ג"כ מרן הגאון רבי משה שמואל שפירא זצ"ל 
ראש ישיבת 'באר יעקב', שלמד ג"כ בתקופה ההיא 
בברנוביץ, שהיה מדבר בלימוד עם רבי נחום, והעיד 
עליו שכבר אז היה הפלא ופלא בכשרון מבריק. 

רבי נחום התאכסן אז אצל המשגיח הגה"צ רבי 
ישראל יעקב לובצ'נסקי הי"ד, דודו של חותנו לעתיד 
הגר"ח שמואלביץ זצ"ל. פעם הגיעה לביקור הרבנית 
שמואלביץ ע"ה – אשתו של הגר"ח, בלויית בתה. 
הרבנית לובצ'נסקי אמרה לה שיש לה הצעה של 
שידוך עבור בתה, בחור שעתיד להיות גדול הדור, 
נחום טרוקר, שהיה אז רק כבן י"ג שנים. )ארכו 
עוד שנים ארוכות, אבל לבסוף אכן יצא השידוך 

אל הפועל...(.

רק שנתיים למד רבינו אצל רבי אלחנן, וכאשר 
מלאו לו ארבע עשרה שנים לקחו אביו לישיבה 
הגדולה של מרן הגאון רבי ברוך בער לייבוביץ זצ"ל 
בקמניץ. רבי אלחנן לא רצה שתלמידו האהוב יעזוב 
את הישיבה, ואף הביע בפניו את החשש שמא 
יתעקם  ח"ו  ואולי  הסלולה,  הלימוד  מדרך  יסור 
בלימודו. אולם מצוות אביו היתה נר לרגליו, ורבינו 
נפרד מרבי אלחנן, ושם פעמיו לקמניץ כדי לדלות 

מתורתו של רבי ברוך בער.

כאשר הגיע רבינו לקמניץ הוא היה רק בגיל ארבע 
עשרה. על ההתמדה העצומה שלו באותם ימים 
סיפר רבינו פעם לחברותא שלו שכאשר למדנו 
יבמות לא היה לו זמן אפילו לפשוט בלילה את 
הבגדים לבגדי שינה. שנתיים הללו שינק מתורתו 
וקבל דרך לימודו מרבי ברוך בער הטביעו חותם על 
רבי נחום, ובמשך כל ימי חייו היה חוזר על דברי רבו 
ומעתיק שמועותיו. ספרו חבריו מהתקופה ההיא 
שפעם אחת אף הזכיר רבי ברוך בער את רבינו 
בשיעור ואמר דאס פערגט גאר דער יונגיטשקער 

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

אלו דברים שאין להם שיעור
יריעה מיוחדת מקורות חייו של מרן ראש הישיבה הגאון הגדול

רבי נחום פרצוביץ זצ"ל
שלושים שנה להסתלקותו
י"ח חשון - תשמ"ז-תשע"ז



]"את השאלה הזאת שאל הצעיר הזה"[. 

לזכור בדיוק את דברי הרבי
מאות פעמים היה מצטט בשיעוריו את דברי רבו 
המובהק, והציטוטים היו בלשונו של רבי ברוך בער 
ממש, לפעמים במשך עשר דקות ויותר, והיה מסיים 
זה שמעתי מהרבי". אחד התלמידים  "כל  בסוף, 
הגדיר: הוא אינו מצטט את דברי רבו, אלא חי שוב 
קרה שהתלמידים  בקמניץ!  השיעור ששמע  את 
העירו כי ב'ברכת שמואל' הדברים כתובים אחרת, 
געהערט".  איך  האב  תמיד,."אזוי  הגיב  נחום  רבי 
]- "אמנם כך כתוב בספר, אבל אני שמעתי בזה 

הלשון!"[. 

לא רק שזכר את מה שהרבי היה אומר, אלא זכר 
גם מה לא אמר. פעם שאלו אותו אם רבי ברוך בער 
נוהג היה להזכיר את דברי רש"י לעיתים קרובות. 
רבינו ענה על אתר, שבכל בבא קמא עד סוגית 
'אשו משום חיציו' )כדף כב, א( לא הזכיר מדברי 
רש"י. פעם אחרת, כששאל אותו תלמיד שאלה כל 
שהיא, נזכר רבינו כי רבי ברוך בער דיבר על אותו 
ענין. אבל מה הוא אמר על כך? בכל כוחו נסה רבינו 
להיזכר ולא עלתה בידו, ניתן היה לחוש את הצער 
שהיה לו בשל כך. לפתע אורו עיניו, ונזכר: "לא הייתי 
בשיעור כשרבי ברוך בער דיבר על זה, הייתי אז 
חולה. אכן שמעתי את השיעור מפי אחרים, אבל 

זה לא אותו דבר". 

גם בעניני השקפה, דקדק רבינו אחר מילותיו של 
רבו רבי ברוך בער, ופעמים רבות הזכיר את דבריו 
גדולי  דנו  בה  במרינבאד,  הגדולה  הכנסיה  אחרי 
הדור על תוכנית החלוקה בא"י, וכך היה מצטט 
את דברי רבו: "עיקר הבעיה היא שבא"י יתחוללו 
מלחמות ללא סוף", נאנח רבינו והוסיף, מו"ר דייק 
מאוד באומרו מלחמות, לא מלחמה אחת, אלא 

מלחמות הרבה. 

במבצר התורה הגדול - ישיבת מיר
בקיץ תרצ"ט בא רבינו ללמוד בישיבת מיר שהיתה 
אז בפולין, ורבינו היה אומר שבזכות כיבוד אב ניצל 
ונשאר לפליטה מכל משפחתו, כי הוא למד אצל 
בקמניץ אצל רבי ברוך בער עד סוף חורף תרצ"ט, 
ולקראת הקיץ רצה אביו שיעבור ללמוד בישיבת 
מיר, והוא כשלעצמו רצה להישאר בקמניץ, ומטעם 
כיבוד אב עבר ללמוד בישיבת מיר, ובזה ניצל יחד 
עם שאר בני הישיבה. ויש לציין, שדברים אלו אמר 
רבינו בשנותיו האחרונות כשכבר היה ראש ישיבה 
להמוני תלמידים, ותורתו נפוצה בכל רחבי תבל, 
ובכל זאת כשחיפש סיבה מדוע ניצל לפליטה, לא 
עלה בדעתו כלל לומר שזה בשביל עולם התורה, 
כי אם שתלה זאת בזכות כיבוד אב מיד כשהגיע 
למיר למרות שהיה צעיר לימים – רק בן שש עשרה, 
עם כל זה כבר יצא שמו "העילוי מטרוק". סיפר 
אחד הבחורים המבוגרים, איך שרבי נחום היה בא 
לדבר עם רבי לייב מאלין שהיה מהאריות שבחבורה, 
והיה דבר חידוש לבחור צעיר לדבר בלימוד עם 
אחד המבוגרים והחשובים בישיבה. רבי נחום היה 
מדבר בדרך ארץ, אבל מ"מ היתה לו דעה חזקה 
רבינו החשיב את רבי לייב לאחד מרבותיו )יחד עם 

רבי אלחנן ורבי ברוך בער(.

תקופה לאחר שבא נחום טרוקר למיר, הגיע אביו 
רבי אריה צבי לבקרו והוא נכנס לבית הראש ישיבה 
ופגש את הרבנית, ואמר שהוא אביו של נחום טרוקר, 
ואמרה לו הרבנית שבמיר לא היו מדברים אודות 
הבחורים שהגיעו לישיבה, "איפא נשמע דבר כזה 
שהיו מדברים אודות זה שהגיע עילוי למיר?" כי 
במיר אלו מעשים בכל יום, אבל כאן ציינה הרבנית, 
שהזכירו שהגיע למיר העילוי מטרוק, כי רבי נחום 
היה עילוי יוצא מן הכלל גם בין העילויים שהגיעו 
למיר. כאשר חזר רבי נחום בפעם הראשונה לבקר 
בבית הוריו בעיירה טראקי, אביו וכל בני העיירה 

יצאו לקבל את פניו. 

עשר שנים למד בחברותא כל יום לפני התפילה 
עם הגאון רבי נחום לסמן, והמשגיח רבי יחזקאל 
היה מתפעל מהרציפות של הלימוד הקבוע במשך 
עשר שנים ללא הפסקה. רבי נחום נתגדל ונתעלה 
במיר בדיבוק חברים שהיה שם בין כל האריות שהיו 
בתקופה ההיא במיר, עיקר תורתו למד בשנים הללו, 

והספיק שם חלקים גדולים מהש"ס.

רבי  הגאון  עם  בחברותא  למד  בשנחאי  בהיותם 
לייב מאלין זצ"ל שהיה מהאריות בישיבה, למרות 
רבינו,  וסיפר  שנים.  בכמה  מרבינו  מבוגר  היותו 
הרבה בחורים רצו ללמוד עם רבי לייב, אבל רבי 
לייב באותם ימים של שנחאי היה מהנושאים בעול 
בטרדותיהם של בני הישיבה, והיה קשה לקיים עמו 
קביעות, אולם אני לא הרפתי, והייתי ממתין ככל 

הנדרש, והיה לי שכל וסבלנות לחכות לשעות הללו 
וזכיתי לאור גדול. 

פעם סיפר אחד האורחים אצל רבינו באר"י, על 
בצוק  שהיו  במיוחד  כבד  רעב  של  ימים  שלשה 
העתים בימי גלות ישיבת מיר - שלשה ימים לא 
הגיע כמעט דבר אל פיהם של בני הישיבה. שאלו 
אז את רבי נחום, מה אכלת בשלשת ימים אלו, 

והוא השיב: "רשב"א".

חתנא דבי נשיאה 
לאחר שעלה לארץ ישראל, מיד הצטרף רבי נחום 
לשורות הלומדים בישיבת מיר. סמוך לבואו, בחורף 
תש"י הוא נלקח כחתן לבית המלכות ובא בברית 
אירוסין עם נכדת ראש הישיבה הגרא"י פינקל ובתו 

של הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל.

רבי נחום היה בבת עינו, ואבן חינו של חותנו הגדול, 
מרן שר התורה, ורבן של ישראל הגאון רבי חיים 
אצל  נכנס  שהיה  מי  כל  ואכן  זצ"ל.  שמואלביץ 
הגר"ח, היה נשאל על ידו, האם כבר הייתם אצל 
הגאון רבי נחום. נפלאה היתה אהבתם ולא משו 

ידיהם זה מזה 

רבי נחום העריץ את חמיו רבי חיים שמואלביץ, 
כגאון  הגדירו  הוא  לתלמידו.  עצמו  את  והחזיק 
נפטר".  "הרבי  וכשהספידו אמר  הגאונים שבדור, 
אף החזיקו כצדיק שתפילותיו מתקבלות, לאחר 
ומחלתו  רבינו  כשכוחותיו של  חמיו  פטירתו של 
התגברה, היה אומר חסרות תפילותיו של רבי חיים.

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



פעם השתתף רבי חיים בשמחת אירוסין של אחד 
התלמידים, ואילו רבי נחום לא היה. למחרת ניגש 
רבי נחום אל החתן, וביקש ממנו שיחזור לפניו על 
התורה שדרש. לפליאת התלמיד, הסביר ששמע 
מחותנו שהחתן דרש דרשה נפלאה ואף המליץ 
לפניו  שיחזור  מבקש  הוא  ולכן  לשמוע,  שכדאי 

על חידושיו.

לא היה הבדל בין התמדתו קודם נישואיו לאחר 
נישואיו, כל חייו היה כבחור ישיבה לכל דבר, שמחתו 
היתה מכך שביתו הוא בתוך הישיבה והוא יכול 
להיות שקוע בלימוד כמקודם. וכפי שכתב במכתב 
לידידו מיד לאחר השבע ברכות, "הנני דר תחת 
דירת מו"ח הגאון שליט"א וזה בכנף סמוך להישיבה, 
יש לי ב"ה דירה מֻרָוָחה אף כי הנה קצת למטה, 

וכשרוצים ללמוד אין לך הזדמנות גדולה מזו". 

גם בתקופה ההיא שהיה אברך צעיר לימים הוא 
ישב ולמד כל היום, ורוב הלילה בבית מדרש וממעט 
בשינה, והיה מקפיד להתייצב כחייל על משמרתו 
בסדר המוסר. לכל הסדרים והתפילות רבי נחום היה 
מגיע ראשון. וכך היה בכל התקופות, גם כשהיה 
ר"מ ואח"כ כראש ישיבה, נשאר תמיד כבחור צעיר 
בישיבה, תמיד השתתף בכל הסדרים והתפילות, 
וכן בשיעורים של חותנו ר' חיים, וכן בשיחות של 

המשגיח הגה"צ ר' חיים זאב פינקל 

בשנים הללו עדיין לא התמנה לר"מ בישיבה, ובמשך 
כמה שנים אפילו לא אמר 'חבורות', אלא ישב ולמד 
בבית המדרש. אבל כולם ניגשו לדבר אתו בלימוד, 
והשפעתו הורגשה היטב בישיבה. דרכו בלימוד והלך 
מחשבתו השפיעו על הבחורים שלמדו שם באותה 
עת, וכל הישיבה התנהלה בלימוד על פי דרכו ורוחו. 
וכך סיפר אחד מותיקי הלומדים בישיבה באותה 
תקופה, "אני זוכר בשנים ההם, שרבי נחום עסק 
במסכת שלמדו בישיבה, אבל היו באים לשאול 
אותו ברוב מסכתות הש"ס, אחד היה שואל בזבחים, 
ואח"כ היה ניגש מאן דהוא לשאול בשבת, השלישי 
בסדר זרעים, והרביעי בטהרות, והחמישי ביומא, 
ובכל ענין וענין ששאלו אותו היה השואל יוצא עם 

בהירות נפלאה בסוגיא".

לבני  שיעורים  למסור  התחיל  שנים  כמה  אחרי 
בישיבת  התלמידים  הראשונות  בשנים  הישיבה. 
מיר היו עדיין מתי מעט, אבל רבי נחום הגיד שיעור 
לשלושה בחורים באותה התלהבות והשקעה כאילו 
יושבים לפניו עשרות רבות. בתקופות ההם היה מוסר 
שיעור במשך שעתיים וחצי מהשעה שמונה וחצי 
בבוקר. לפעמים הבחורים היו מתפלאים לעצמם 
לפעמים  בישיבה  הרי התפילה  אוכל,  רבינו  מתי 
היתה נגמרת כמה דקות קודם, ומיד לאחר השיעור 

היה נכנס לבית המדרש כדי ללמוד...

השיעור היה בביתו של רבינו. וסיפר אחד התלמידים 
על זכרונותיו מהתקופה ההיא, שלפעמים כשהגיעו 
בחורים, ולא היה מספיק כיסאות, רבי נחום היה 
הולך בעצמו להביא עוד כיסאות השיעור אצלו היה 
קודש קדשים, והקפיד ביותר לא להחסיר שיעור. 
בן  כשהיה  שיעור,  אמר  שלא  אחת  פעם  מלבד 
דודו העילוי רבי שלמה שוסטר חולה מאוד, ורבינו 
היה שרוי בתענית ונסע להעתיר בתפילה במערת 
המכפלה ובקבר רחל עם הזמן כשנתפרסמו שיעוריו 
של רבי נחום, התחילו מגיעים בחורים רבים מישיבות 
אחרות בירושלים לשמוע את רבי נחום, אבל כולם 
ידעו שמי שלא נמצא עמוק עמוק בתוך הסוגיא 

אין טעם שיבוא לשמוע.

בראשות הישיבה
בשנת תשכ"ה החל רבי נחום לומר שיעורים כלליים 
בישיבה. זאת לבקשתו המפורשת של זקנו מרן 
הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל שהעריך אותו מאד, 
והיה קם לכבודו כשנכנס להיכל הישיבה. סיפר ראש 
הישיבה הגאון רבי בייניש זצ"ל, שכאשר הגרא"י 
ביקש מרבי נחום שיאמר שיעור כללי בישיבה הוא 
סירב, אבל הגרא"י הפציר בו רבות. קם רבי נחום 
ונסע לבני ברק להתייעץ עם המשגיח הגה"צ רבי 
יחזקאל לווינשטיין זצ"ל, ורק כאשר המשגיח אמר 
הראשון  כללי  לשיעור  בדרך  הסכים  שיקבל,  לו 
נכנס לביתו של הסבא רבי אליעזר יהודה. אמר לו 
רא"י: רבי נחום, אתה הולך להגיד שיעור, "זאלסט 
זיך אראפ לאזן פארן ציבור" )- תוריד את עצמך 

לרמה של הציבור(. כשנכנס לביהמ"ד למסור את 
השיעור, אחזו בו הגרא"י מצד אחד, וחמיו הגר"ח 
מצד שני, והיה נראה כאילו צריכים למשוך אותו 

בכח לשיעור.

יגיעתו של רבינו זצ"ל ועמלו היו ללא הרף. בתקופה 
לפני שחלה היה ישן מעט מאד, ושלושה לילות לפני 
השיעור כללי כמעט שלא ישן כלל. הוא היה עובר 
על כל הסוגיה לארכה ולרחבה, ומחשב כל פרט 
שוב ושוב. את השיעור כללי היה אומר ביום ראשון 
היה  ה' קודם, השיעור  ביום  כבר  לפנה"צ, אולם 
מוכן אצלו. וכך היה סדר הדברים: ביום ה' בלילה 
לא ישן, וחזר על השיעור )לדברי בני המשפחה כל 
אותה העת עד יום א' היה קרוב לומר שכמעט לא 
ישן שנת קבע(. ביום ו' היה חוזר על השיעור באופן 
של חבורה, שאמר בנפרד, לקבוצת הלומדים אצל 
ולעוד  זצ"ל,  פינקל  רבי אריה  שאר בשרו הגאון 
קבוצות. במוצש"ק היה מוסר חבורה לאברכים, בה 
אמר את היסודות שידון עליהם למחרת בשיעור. 
החבורה במוצ"ש היתה שעתים וחצי, שבדרך כלל היו 
בלולים בה כל השיעורים היומיים של השבוע. )היה 
זה דבר מפעים, כאשר במקומות רבים במוצש"ק 
הסדר חלש, ישיבת מיר היתה מליאה באברכים 
שבאו לשמוע את רבי נחום(. פעמים כשנשאל מה 
ההכנות הגדולות כ"כ של ראש הישיבה לקראת 
השיעור? ענה, זה ה'זה קלי ואנוהו' של השיעור! 
מאיפה להתחיל, ואיך להסביר כל רש"י וכל תוס'. 
יום א' הוא  פעם אחרת התבטא, שמיום ה' ועד 

עמל לקשט )'אויספוצען'( את השיעור.

פעם הכין שיעור כללי על סוגיא פלונית במסכת 
קידושין, ומסר על זה את החבורה במוצ"ש, לאחר 
לא  הראשונים  מן  תלמיד שבאחד  לו  אמר  מכן 
משמע כדבריו, למחרת ביום ראשון מסר את השיעור 

בעניין אחר לגמרי , ויהי לפלא

בקי בכל חדרי תורה
היה ראש ישיבה אחד שלמד זמן רב סוגיא סבוכה 
בפרק מרובה, והיה קשה לו ולא התיישבו הדברים. 
או אז הציע לו מאן דהו ללכת אל רבי נחום, ואותו 
ראש הישיבה אמר: "הרי רבי נחום אינו עומד כעת 
בסוגיא זאת, ולמה לי ללכת אליו? "אמרו לו, בכל 
אופן שווה לנסות. אותו ראש ישיבה הגיע לבית רבי 
נחום בשעה מאוחרת מאוד בלילה, ורבי נחום קבלו 
בסבר פנים יפות, שלא ירגיש שלא בנוח על שהגיע 
כה מאוחר. הלה מתחיל להציע לו את קושיותיו, 
ורבי נחום כדרכו החל צולל בעומק הסוגיא, כל 
הו"א וכל מסקנא, עד שהשואל הרגיש שאינו עומד 
בקצב של רבי נחום, ואמר לו כי העניין התבהר לו, 
ויצא בחלישות הדעת. אחרי שיצא אמר: בכניסתי 
לשם, חשבתי שאני בעל הבית בסוגיא ואורח אצל 
רבי נחום, וביציאתי הרגשתי שאני אורח בסוגיא 
ובעל הבית אצל רבי נחום, שהוא נתן לו כזו הרגשה 
נקודות  על  העמידני  בסוגיא  ואילו  בביתו,  טובה 
לא  ורובי  ראשי  בכל  בה  עסוק  שהייתי  שאפילו 
שמתי לב עליהן" - ורבי נחום לא למד אז פרק 

מרובה כלל ועיקר 

פעם התבטא בפני תלמידו ומקורבו: "חושבים שאני 
בעל זכרון טוב, אבל האמת שבכל סוגיא אני זוכר 

במדרגות בית המדרש לאחר ה'שיעור כללי' הראשון. לימינו מורנו המשגיח הגה"צ רבי אהרן חדש שליט"א



את הנקודה המרכזית ממנה מסתעפים כל הפרטים, 
וכך אני יכול לדבר מסביב לאותה נקודה" 

ורבי נחום מפלס דרכו לכיוון קדמת  אירע פעם 
בית המדרש, ושנים מן הבחורים המבוגרים שעסקו 
ועמד  קרב  בו  הבחינו  חולין  בשיחת  עת  באותה 
מתנדנדים  החלו  ומיד  תיכף  פניהם.  על  לחלוף 
נוכח הסטנדרים, ובהגיעו סמוך ונראה ממש למקום 
רבנן...אי-אי-אי...תנו  "תנו  מנגנים:  החלו  מושבם, 
באזניהם:  ולוחש  אליהם  סר  נחום  ורבי  רבנן". 
ולו פעם  "אי-אי-אי...אבל בכל מסכת נדרים אין 

אחת 'תנו רבנן'..."

ענוותן ושפל ברך
פרצוביץ  הגר"נ  הישיבה  ראש  מרן  היה  מופלא 
זצ"ל במידת הענוה והשפלות, כל ימיו היה בורח 
ולמרות שזכה להיות מגדולי מרביצי  מן הכבוד, 
התורה לא החזיק טובה לעצמו והשפיל את רוחו 
בפני כל אחד ואחד. במשך שנים רבות לא הסכים 
לשבת בכותל המזרח של בית המדרש, אלא קיים 

בעצמו "בתוך עמי אנכי יושבת".

בכל אירוע שהיה משתתף בו היה בורח מן הכבוד 
עד גבול היכולת, פעם הגיע לחתונת אחד התלמידים 
מסרב.  והוא  המזרח,  בשולחן  לשבת  והתבקש 
אותנו  השאירו  "לא  הסביר  והוא  מדוע,  שאלוהו 
כאן בשביל דברים כאלו"... ופעם בשמחת תורה 
כאשר רצו כמה בחורים לרקוד סביבו, לא הסכים 
ואמר "ההשגחה העליונה הצילה אותנו מן השואה 
בדרכים מופלאות לא כדי לנחול כבוד, אלא אך 

ורק ללמוד וללמוד".

פעמים רבות שמעו מפיו: "אינני יודע מדוע באים 
לכאן, מדוע רצים לשיעורים". ופעם אחת אף הוסיף 
ואמר: "כנראה מענין ומושך לב לראות את המראה 

כיצד אדם חולה יושב ולומד"...

מסופר כי נכנס אליו פעם ר"מ צעיר, והציע בפניו 
באחת  רש"י  מדברי  היוצאת  מחודשת  מסקנא 
הסוגיות. שש הגר"נ על אמרותיו כמוצא שלל רב, 
כך, אבל לא הרהבתי  אני סברתי  "אף  לו:  ואמר 
בנפשי לומר זאת ברבים. עתה, כיון שנוכחתי שגם 
מר אומר כזאת, אוכל לומר זאת ברבים, ואף אומר 

את הדברים בשמו של מר"...

לנסוע  שעמד  תלמיד  אליו  נכנס  הימים  באחד 
לארה"ב ובא להיפרד מהגר"נ, ושאלו האם למסור 
יעקב  רבי  הגאון  באמצעותו פריסת שלום למרן 

קמנצקי זצ"ל. אמר לו רבי נחום בתמיהה: "וכי מי 
אני שאשלח דרישת שלום לרבי יעקב?"...

מסכת ייסורים
ועד  ומאז  ממארת,  במחלה  חלה  תש"ל  בשנת 
היה  שנים  י"ז  משך  תשמ"ז,  בשנת  הסתלקותו 
נתון בייסורים קשים ונוראים, ובו בזמן עשה כל 
שבאפשרותו להמשיך במסירת שיעוריו ובלימוד 
כשהדברים  אף  כסדרם,  תמידין  הישיבה  בסדרי 

עלו לו בקושי ומאמץ רבים.

כל השנים ההן לא היה משוחח על עצמו ועל יסוריו. 
אמנם פעם אחת פרץ את גדר השתיקה שגזר על 
יסוריו, היה זה עת נכנס אליו תלמיד אהוב צעיר, אשר 
מכאובים קשים פקדוהו והרגיש שאין הוא מסוגל 
לעמוד בהם. בכה עמו רבינו, ואחר אמר: "הנה, הבט 
בי. כמה קשה לי. כל תנועת יד עולה לי בקשייים 
רבים. אבל, העיקר שחיים, העיקר שלומדים!" כי 

אצל רבינו לחיות- פירושו ללמוד! וזה היינו הך.

לאחר שנחלש יותר. בנו לו דירה צמודה לביהמ"ד, 
ביוזמת ראש הישיבה הגאון הגדול רבי בייניש פינקל 
לדירה  עברו  כאשר  שבועות  ערב  זה  היה  זצ"ל. 
החדשה. מהדירה היתה דלת כניסה לביהמ"ד בכדי 
שיקל על רבי נחום הכניסה והיציאה מביתו לבית 
המדרש. והנה כאשר הגיעו סוף סוף לדירה החדשה, 
לא התבונן בה כלל ונכנס על אתר לביהמ"ד )שכן 

היה זה אחר אחרי חצי שנה שלא היה שם, מכיוון 
יכל לעלות במדרגות(,  שעקב מצב בריאותו לא 

התיישב ע"י סטנדר, פתח את הגמרא, ובכה... 

"היה זה מעמד מרטיט" מגדיר אחד התלמידים. 
"כשראינו זאת. חשנו אז כי אכן בית המדרש הוא 
הבית שלו ולשם מכוונים געגועיו. כך מרגיש בן 

אדם שחצי שנה לא ביקר בבית...".

בחצות היום של ח"י מר חשון תשמ"ז, יום חמישי 
בשבת פרשת וירא, נצחו אראלים את המצוקים, 
ונשבה ארון הקודש. אבל כבד ירד על כל עולם 
התורה בארץ ישראל ובכל העולם כולו, כשהגיעה 

הידיעה על הסתלקותו. 

לפנות ערב הגיעה מיטתו של רבינו להיכל הישיבה, 
כשהיא נישאת על ידי תלמידיו הקרובים. בשעה 
שבע בערב התחילו ההספדים כאשר רבבות שבאו 
ללוותו מקיפים את כל איזור הישיבה, כשעתים ארכו 
ההספדים ולאחר מכן החל מסע ההלוויה, כאשר 
האלפים המלוים אותו למנוחת עולמים צועדים 
שם  המנוחות,  הר  לעבר  הישיבה  מהיכל  רגלית 
נכרה קברו בקברי אבותיו, סמוך לזקנו מרן ראש 
הישיבה הגאון החסיד רבי אליעזר יהודה פינקל 
זצ"ל ובסמוך לחותנו מרן ראש ישיבה שר התורה 

הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל.

בשמחת נישואי חתנו הגאון רבי אשר אריאלי שליט"א

ה'שיעור כללי' הראשון במזרח נראים מרנן ראשי הישיבה הגרא"י פינקל והגר"ח שמואלביץ בפלפולה של תורה עם מרן ראש הישיבה הגאון רבי ביינוש פינקל זצוק"ל
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ימים מקדם

בחרו הם שלא לשוב, לבם המושחת והחשוך 
של אנשי סדום הוא שדחה את האור בשתי 

ידים ובחר במות.

רשעים  של  דמן  על  המקום  חס  כך  ואם 
שלא ישפך, וכמה מצטער על דמם שנשפך, 
אם על רשעים כך הרי על צדיקים על אחת 
כמה וכמה, ישראל עם קרובו שהקב"ה נמצא 
אוזן  לשמע  הלא  וצוקה,  צרה  בכל  עמנו 
תגיל נפשנו ותמלא אורה ותקוה, אך במקום 
גילה שם תהא רעדה! פחד מהדר ה' וגאונו 

ומצפה לתשובתנו, הקב"ה כביכול  המבקש 
עומד וממתין בפתח התשובה שפתח לפנינו 

ברחמים.

בל נהיה חלילה כסדום ועמורה שלא חסו על 
נפשותם ולא ניצלו את שעת הכושר בהיות 
הנביא  עומד  כך  ועל  אליהם,  קרוב  הקב"ה 
בהמצאו  ה'  "דרשו  ומזהיר  ו(  )נה,  ישעיה 

קראוהו בהיותו קרוב".

)חסד חיים, מאמר ג'(

בדרך שאדם רוצה לילך
במדבר  וישב  ויגדל  הנער  את  אלקים  ויהי 

ויהי רובה קשת. )בראשית כא, כ(

שמואלביץ  הגר"ח  הישיבה  ראש  מרן  אמר 
זצ"ל במתק לשונו, מה הפירוש "ויהי אלקים 
את הנער" איני יודע. אבל דבר אחד ודאי כתוב 
בפסוק שהיתה לו לישמעאל סייעתא דשמיא 
בלי גבול! ומה יצא מכך לבסוף? "ויהי רובה 

התירוץ  אך  זאת  להבין  ניתן  כיצד  קשת"... 
הינו פשוט, סייעתא דשמיא הרי היא כגשם; 

מה שזרעו - את זה הגשם מצמיח...

)מח ולב, עמ' כ"ב(

מעומק ליבנו הננו לשגר ברכת מזל טוב
לידידנו הנכבד ראש וראשון לכל דבר שבקדושה
מסור בלב ונפש למען אלפי תלמידי הישיבה הק'

הרב  יעקב יוסף מילר הי"ו
וכל המשפחה הכבודה

אנטוורפן
לרגל נישואי הבת תחי'

עב"ג הבה"ח אליהו יעקב ני"ו
בן הרב שלמה אלימלך געלער הי"ו

בריסל
 ברכתו שיעלה הזיווג יפה ויזכו לבנות בית נאמן 

בישראל וירוו רוב נחת דקדושה מהם ומכל יוצ"ח 
מתוך שמחה וטוב לבב

מעומק הלב הננו לשגר ברכת מזל טוב
קמי העושה ומעשה לטובת הישיבה

הרה"ג  מאיר וינגרטן שליט"א 
נו"נ בישיבה"ק

וכל המשפחה הנכבדה
ירושלים

לרגל השמחה השרויה במעונם
בנישואי הבת תחי' עב"ג
בשעטומ"צ ולמזל טוב

ברכתנו שיעלה הזיווג יפה ויזכו לבנות בית 
נאמן בישראל וירוו רוב נחת דקדושה מהם 

מכל יוצ"ח מתוך שמחה וטוב לבב
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