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רור דעה

צו

הרה"ק ר'נהוםז"ל מנ'ר רק' משערנאביל
א.
נכדו הרה'ק מו"ה יצהק מסקווירא זצ"ל סיפר ,כי זקינו הרה-ק מוה"ד דב
נחים מטשערנאביל זצ-ל הי' יתחלה עני ואביון נורא מאור ,ולא הי' בבית
כסות בקרה רק פעלץ אחד וכשהי' הולך בלילי חורף לטבול א"ע בנהר הלכה
אשתו עמו לשמרו והיהה היא לובשת הפעלץ בהליכתם אל הנהר ,ובחזירתם אחר
שעלה מן הרחצה כטבילתו ,הי' הוא יובש אותו .פעם אחת נסע להבעש"ט ז"ל
ואותו היום שבא אל הבעש"ט הי' יומא דמפגרי בי' רבנן ,וישב הבעש"ס עם
הלמידיו בסעודה ,וכבוא הרה"ק מו"ה גחום קיבל שלום מהגעש"ט ועמד לו מך
הצד ,ויקרא הבעש"ט אליו ואמר לו" :אברך לך וטול יריך ותסער עמנו" -
הר-נ בהיותו לבוש בבגר העליון ולא הי' יכול להפשיטו מעליו כי הקאפוטא
היתה קרועה נשאי נבוך בדעתו מה לעשות ,כי אין ממדת דרך ארץ לישב אל
ה;ליזן ובכן לא נטל ידיו ,עד שקראו הבעש"ט עוד הפעם אז נטל
השיהן
מעיי
עכהם ,ונשתהה שם זמן רב ואז נעשה יתלמיר מובהק .ואח"כ כבואו
בד
ידיו וסע
לביהו נתקבל למגיד משרים בטשערנאביל והיתה משכורתו מקופת הקהל מדי
שבוע בשביע סך חמשה ועשרים קאפיקעס ,ועשיר אחר נתן לו מכיסו סרי שבוע

בשביע רו"כ אחד.
כל ימיו הי' חי חיי עניוה ,בבית קטן ודל ,בגד עליון אחד הי' תלף על.
הקיר ,אשתו לובשתו בלכתה אל השוק ,ובבואה פושטתו ומיד מתעטף בו הוא
והולך לבית המדרש ,ובכל פעם שהציעו לפניו מקורביו העשירים לגדלהו משלהם
בדירה נאה ,כלים נאים ומאני מכבדותא ומזונא רויחא ,השתמט מהם כפעם בפעם
בתשובות קטועוה ובלתי מובנות ,יש שאטר להם בניחותא "מקורבי החסידים
רוצים לעשות אותי ללא חסיד" .ויש שאומר להם בחררה "אל תטו אותי סן
הדרך" 1כשאלצוהו פעם אחת לבאר להם פשר שתי התשובות שרגיל לדחות אותם
כפעם בפעם ,אמר להם שתי תשובותי תשובה אחת היא ,חז"ל אמרו האי מאן
דבעי לסהוי חסידא לקיים מילי דאבות ,וחז"ל במם' אבות הורו לנו דרכה של
תורה ,דרך אחת ולא הדבה דרכים ,כך היא ררכה של תורה פת במלח תאכל
כו' וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל אשריך בעולם הזה ,בדרך הזה ,בהבינך
את הטוב והאושר שבה לגוף ולנפש יחדיו ,אז טוב לך לעוה"ב.
את
ד
י
מ
ת
ל
מנהגו הי' כשבאו לפניו עשיר ועני לררוש בעצתו קיב
העני
לראשונה וטייל עסו באהבה ארוכות וק~רות והעשיר עומד על רגליו וממתין,
ובבוא לאחרונה גם העשיר קיצר עמו מאור וברכו לשלום ,וברצותו ליתן לו סנה
יפה לא קבל ,כי אם אמר לו שיסע לעיר פלונית וישאל שם על עני פלוני ויתן
לו כך וכך אז מובטח הוא שיצליח במעשיו ,ולכל אחד מן העשירים בקש לר
ע"ם רשימה עני אחר ,ואיזה סכום לתת לו ,אם לשלם שכד ליסוד בעד בניו
'
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רבי נחום ממשרנוביל ז"ל

צז

של פלוני ,או להשיא בתו של פלובי ,וכך הריק הון רב מכיסן של העשירים
לתוך כיסן של העניים שנה שנה ,ודוקא לא רצה שהוא יהי' המחלק בי אם
זיכה לאחרים.
כששאלוהו מדוע לא ילמד אל דרכי רבנו הקרוש שמצינו בו "רבי מכבד
עשידים"ז יש שצנה ואמר ומדוע לא אלמוד אל דרכי אבינו שבשמים שמצינו
בו שהוא אוהב ומכבד את העניים" ,אני אשכון את דכא ושפל רוח"" .כי יעמוד
לימין אביון" .ויש שענה ואמר זה שזקף רבי עשר אצבעותיו למעלה ואמר שלא
נהניתי מן עולם הזה אפילו באצבע קטנה ,זאת אני מבין ,וזאת חפצתי מאוד
לחקות אחדיו ,וזה שכיבד דבי את העשירים לא איכפת לי אם לא אהקה אחריו,
ואם הדבר הזה יהי' עברה בידי ,יותר הרבה הנני מתירא מן המצוות שאני
נהנה מהן ,מפן אותן עבדות שאין אני נהנה מהן סלל ,כל כן כל מצוה
שהנאת האנכיות שלי כרוכה בה ,הן הנאה רוחנית הן הנאה גשמית הנני אז
יותר שמח כשהיא נעשית ע"י אחרים ,אם לא במקום שאין לי ברירה אחרת,
והרי הדלות הוא ב"ה ברידח טובה ,צנה וסוחרה מפני האנכיות ,ומפני כל דבר
רע רוחני הן מבמנים הן מבחוץ ,אשר ע"כ אמרו חז"ל "יאה עניותא לינראל",
וזלה ומושגה ,ונמצאת בניקל לכל מי שרוצה בה ,ואין עליה לא קנאה ולא תחרות,
לא קושיות ולא חשדים ,ומובנה היא בלי כל פירושים ובלי כל פשטים
ואמתלאות ,ופרידה טובה זו יש לי ביניכם ואתם מבקשים לאברה ממני.
וכשאמדו לו מעם אחת ,הלא אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם,
גבור ועשיר ,שחק ואמר להם בחיבה ,ילדים ,ילדים וכי הקב"ה יתלה השראת
השכינה בדבד שאים בתוכיות האדם כי אם מחוצה לו ,וכי מה יעשה מי שאין
סוחו חדיף והוא דל וחלושו החכמה ,הגבורה והעושר שלשתם יחד נקנים בפחות
 .משוה פרוטה לכל אדם בכל עת ובכל זמן ,ושנן לפניהם דברי חז"ל באבות איזה
חבם הלומד מכל אדם ,איזה גבור הכובש את יצרו ,איזה עשיר השמח בחלקו.
וכה בעניו נסע מעיר לעיר ומכפר לכפד בענלה ,וררש דרשותיו להחזיר
בתשובה שלימה את החוטאים והפושעים הבורים הגסים ,ומה שקיבץ בדרך מסעו
סעט כסף פיזד נתן לאביונים והשיא כלות עניות ,או פדה שבויים ,והתיר
אסוריםן כששמע שבעירה אחת במחוזו אין מקוה כשרה ונשי ישראל העשידות
נוסעות לעיד הסמוכה לטבול לטהרתן ,יהעניות תברות גזיזא דברדא ונחתו
וטבלו ,נזדעזע ונרתע וישכר לו עגלה ונסע תיכף להעשיד שבאותה עירה לבקשהו
שיעשה מקוה מכספו ,ובהיותו קמצן גדול ולא רצה ,אזי מכר לו הרה"ק את בל
חלקו לעוה"ב בשביל שיעשה תיכף מקוה כשרה מכספו ויסיקנה כפעם בפעם על
הוצאותט ,למען תלכנה בנות ישראל העניות להטהר לבעליהם חנם אין כסף,
וכשהתפלאו מקורביו על העובדא המפליאה הזאת ,אמר להם עוד הפעם את
תידוצו המורגל בפיו שבו הי סתרץ כל שאלותיהם ,אתם חסידים ואני אהי' בלתי
לנפשי' חסיד בשביל שנתן נפשו לטהר אשה
חסידו והלא דוד המע"ה קרי
לבעלה( ,ראה ברכות ד' .).וכשראה שאין התירוץ מספיק להם הפעם ,כי הם
משתומסים ופתבהלים על מכירת עולם הבא שלו ,אמר להם "אדרבה אמרו אתם
לקיים את מ"ש בתורה בכל מאורך ,שכל בר
באיזה אופן יוכל איש עני כמוני
ד עדות שקד בעצמי בקראי בפי פעמים בכליום,
ישדאל מתהד על זהן ואיך אעי

עי

,

זק

7

www.hebrewbooks.org

www.daat.ac.il

דור דעה מאת יקותיאל אריה קאמעלהאר ,ניו יורק תשי"ב

דיר דעה

צה
אררבה הראו לי עצה

אחרת אם תוכלו,

איך עלי לקיים

בכל מאודך..ף

התמונה הלזו מגרת לנו הרבה ,כי אכן תפקיד קדוש קבלו על עצמם
תלמידי בעש"ט זצ"ל לעשות כמעשה הראשונים ,שמסרו נפשם על קרוש השם,
וע"כ איתרחיש להו ניסא ,וגם הם עשו כמעשיהם והלכו בדרכיהם ,כדי להגיע אל
המקום אשר הניעו הם ,ולעמוד במקים שעמדו הם ולנסו,ן את האמצעים שהשתמשו
בהם לנלות על ידיהם הכחית הרוחניים הטמורים וצפינים בקרב קרושים ,לקדש
שם שמים ברבים ולפרסם כחו וגבורתי בעולם.

ב.
כאמחר למעלה ,היתה מטרת הבעש"ט ז"ל ותלמידיו הקרושים ובתוכם הרה"ק
מוהר"נ מטשערנוביל זללה"ה ,להגיע למעלת התנאים ואמוראים חז"ל ,ברוח הקודופ
ובטררגות ,ובכן יאמר במקום אחד( ,בספרו מאור עינים פ' צו) ,בזה*ל:
"על ידי התודה נתעלה הארם ,זאת תורת העולה ,ואיך יתעלה האדםשץי
התורה ,אין זה כי אם ע"י שיבא אל האור הננוז והיינו שיביט ע*י האור הגנת
מה שיהר מסוף העולם וער סופו ,וזהו צואין צו אלא זירוו מיר ולרורות,היינו
שיהיו שוזים לו מה שהוא עתה בהוה ,היינו מיד ,ומה שיהי' לדורות יהי' כאלו
עתה ,ולכן אמר ר"ש בן יוחאי בזוהר מה שאמר רבב"ח אחר כמה טאות שצה
אחי רשב"י ,וכן משרע"ה ראה את רע"ק ,שהוא מחמת שע"י תודתם באו אל
האור הגנוז ושם אין חילוק בין מיר ובין מה שעתיד להיות ...והנה האדם הלומד
שלא בדרך הנ"ל שיגא אל אור הננוו הוא אינו מועיל בלמורו כי אם מה
שנעשה למדן ובקי בהלכות ,והיינו האותיות שבתורה ,והעיקר שיעלה למעלה
מהאותיות למקום שאין התלבשות היינו במקום שהיתה התורה אוד קודם חטא
אדה"ר שעדיין לא נעשה כתנות עור"...
וכן יסופר על הבעש"ט דל ,בי בעת נשאל להיות סדדי מעלה ולהניד
בעבר ועתיד כאלו נעשה עתה לפניו ,ה" מסתכל בס' זוהר חקרוש _,ואמר בי
אמרו חז"ל אור שנברא בששת ימי בראשית אדם טסתכל בו ססוף עילם ועד
סופו ,כיון שראה שאין העולם כדאי להשתמש בו ,עמר וגנזו לצריקים לעתיד
לבוא .והיכן גנזוז בתורה -- .וע"כ הוא פותח זוה-ק ומסתכל בתודה ובאור הננוז
בתורה הוא רואה מסוף עולם וער סופו.
ובמקום אחו יאמר הרה"ק מוהר"נ מטשערנוביל ז"ל( ,בטפרו מאוד עינים
פ' מטות'" ,כי באמת מי שיש לו חוש הריה הרוחני ועיני שכל לו ולא עיני בשר
ידאה ויסתכל שהמעית של אותן שאין נותנים צרקה כראוי ,ססדיח ממש כדבר
,פלא נמלח ושוהה בלי מלח".
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רבי נחום פמשר.:בי?

ז"ל

צט

ספרו הנ"ל וס' ישמח לב על אגרות הש"ס בניים על יסודות הכמה ,בינה,
רעת ,רבקות ,אהבה ,יראה ,מרות טובות ,ענוה ו,,אין" יחסידוח .ואביא בזה מעט
מזעיר מדבריו הקרושים ,לבאר את יסור ושורש החסירות עפ"י עשרה כללים
ועקרים ההם:
חכ מה" .החכמה היא חיות כל העולמות" (פ' לך)" .מי שקשור כנקורת
החכמה נשמר מכל חטא ואשמה" ,פ' אחרי)" .לכך החכם עריף מנביא ע"י שזוכה
שמה נקרא חכם שיכול להשיג
לקשר מחשבתו בעולם המחשבה שנקרא חכמה שעי
מן התורה בכלעת שרוצה להשינ ,ואם הי' הנביא רוצה לרעת איזה דבר בעת שלא
באתה אליו הנבואה הי' צריך להחחזק ולהיות באותה שעה בבחי' חכמה בכרי
שיוכ? לראות אור הכהיר הקרוס והננוז ואז יכול לירע אף שלא באתה אליו בחי'
הנבואה (פ' שמות).

בינה" .עיקר התשובה הוא עזיבת
באמת
אפשר
ב
ו
ז
ע
ל
החטא ולהתחרט
תעניתים לתיקון חטא ,הוא מחמת שבלחי
ו
ב
ב
ל
הערל
ם
ו
ר
ח
ל
ל
כ
ו
י
ו
ולעזוב
באמת ,כי אם אחרי שיסגף את עצמו ואז נכנע
החטא בלב שלם וחרטה ,ומ"ש בספרים

החטא באמת" ,פ' פקורי)" .הבורא ב"ה מצומצם אצל כל אחר מישראל ואפי' אצל
רשע יש אצלו עריין הבוי-ת ,והראי' ,שבאים לו הרהורי תשובה ,רהיינו שהקב"ה
קורא אותו בעצמו ואומר שוב אלי ,רק שאינו מבין שהשי"ת קורא אותו" (פ'
ויקרא)" .ולא מעשיו הטובים בלבר צריך להרים ולהעלות כי גם מעשיו הגשמיים
וכל צרכי כני ארם צריך הארם להתבונן ,כי אפס בלחך ואפם זולתך ,כי כל רבר
שישנו בעולם הוא מחמת כח ה' שברבר ההוא ולולא כח ה' שבתוכו הי' הרבר
לאפס ותוהו ,נמצא הרבר המקיימו הוא העיקר והוא ה' ב"ה המקיים את הרבר"

(פ' ויקהל).
דעת .קטנות הרעת בסוד מיעוט הירח ,וסור מה שצריך להיות מקודם קטן
שאין בו רעת ואח"כ יוגדל לאיש בר רעת (באריכות בפ' בראשית)" .עיקר העבורה
האלקית הוא ברעת ,כמ"ש רע את אלקי אביך ועברהו ,וסור נשים רעתן קלה"

(פ' תולרות)" .הרעת הוא סור המשכה מעולם המהשבה לעולם הרבור ,והרעת
כוללת אהבה ,יראה ,חסד וגבורה"( ,ויצא).
רבקות" .הררך איך אפשר לארם להיות רבוק בקונו ,כשהארם מסתכל
בכל רבר אל החיות שבו מקיים שויתי ה' לנגרי תמיר ,שבכל רבר משוה ננר
עיניו את המהוה לכל הויות" (פ' בראשית)" .צריך כל ארם העוסק בחורה לרבק
את חיותו בהמאור שבה רייקא הנקרא "אין" שהוא למעלה מן הטעם, "...פ' חקח'.
"כל זמן שהארם נחשב עריין בעיני עצמו למאומה אזי יש לו נבול ,כי כל רבר
ההוה שישנו בבחי' ישות הוא בגבול ואי אפשר להבוי"ת להשרות קרושתו בתוכו
מאחר שהוא ב"ה אין סוף באין גבול" ,בראשית).
ענוה" .מי שיש לו עיני שכל יבין וישכיל האיך כל עניני הכעס שאירע
לו הכל סחמת גרלות שבו ,כי אם לא הי' לו נרלות לא הי' מקפיר ולא הי' כועס"
(בחי' מס' ברכות)" .עיקר הארם הוא המחשבה ובמקום מחשבתו שם הוא כולו,
וכשחושב אנה ואנה נקרא פיזור הנפשכי הנפש היא המחשבה" (שם ברכות( .:והוא
ה"אני" ש"באין" כנורע מאמר החכם" :אם אני חושב הרי נמצא הנני" .וע' לעיל
בתולרות הבעש"ט ז"ל פ"הן.
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דור דעה מאת יקותיאל אריה קאמעלהאר ,ניו יורק תשי"ב

רור דעה

מדות'טובות .ע"ד אמרם דל על עו תדבק הדבק עצמד במדתיה מה
הוא רחום אף אתה כף ,יבאר הוא דל בכמה מקומת ,תאמר במקש אחד:
.מפני שהמדות העליונות לא הי' באפשר שיתעוררו בתוד האדם מפני שהוא
מלובש בסלבוש חוסדי ונופני כזה ,ואיד הי' מתעורר לאהוב את הבורא ב"ה
אהבה זכה או לירא מפניו או שארי מדותן כי ע"י טבע הנופני ל"ה מניחו
להתעורר לדבר רוחני כזה ,לכן צסצם כביכול מדותיו ית' ג"כ בדברים גשסיים
שהן אהבת התענוגים ,וידאת בני אדם
מזה ,עד שנתפשטו ונשתלשלו לססה
כף ,וכשיש לו דעת ואמונה כף,תיכף יחרד ויאחז בזו המדההעליונה כר[ "...חקת].
חסיד1ת ,שמקורה ברנש הלב והתלהבות מבאר הרבה פעפים ומהם דאה
בפ' ואתחנן באדיכות .ובדבר אמירת לשם יחוד קוב-ה ושכינח" שנהגו החסידים
לומר ,והרבנים הנאונים נחלקו בדבר זה על ה8סירווג יבאר הרהיק ז"ל ,דבד
אל
זה בחידושיו למס' כרכות
ע"ש ,ונדברמיה איה"ש להלן
לקרב הדבד השכי
בשיטת ה"נודע ביהודא" זשל.
להרבחן בציפטים
הספרים הקדושים
סצדם בשחי הספריש
פהם ,ואלה הרוומם לדעת שיטת החסידות בחב-ד יראו שם במקורו.
הרהיק מוהר"נ
זצ"ל ,זכה לשלשלת גדולה של אדסורי"ם ,בנים
ובני בנים עד היום המזפהש.ערנוועבלי
היונתעלה לישיבה
מעלה בשנת תקנ.ח לפ"ץ4
ביום י"א לחודש מרחשון זי"ע ועכ"י.
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