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

רמר

רור דעה

הרה"ק מוהער משהליב'מסאמוב זצשל
א.
איש פלא מפלאות ה"דור דעה" !משנת ת"ק  -ת"ר) הי' הרבי ר' משה
ליב מסאסוב זצ"ל ,שכל צדיקי הדור ז"ל אמרו עליו" ,שבילך במים רבים

ועקבותיך לא נודעו".
עור טרם התגלותו ,בהיותו עור סמוך על שלחן חותנו ועוסק בתורה
ועבורה ,פ"א נכנם אליו חותנו ואמר לו :בני! טוב תורה עם דרך ארץ ובכן
התקן עצמך ליסע ליום השוק למחרתים ותתחיל לעסוק בד"א ,הרם"ל הסכים לזה,
וח-תנו נתן לו צרור הכסף ,והזמין בעדו ענלה הנוסעת עם הסוחרים ליום השוק,
והרמ"ל נסע עמהם .כבואם העירה מיהר לבוא לבית המדרש להתפלל וללמוד
השיעור ,ומדי דברו בתורה ובעבודה משכה לו שמעתתא ושבח מטרת בואו לכאן
וכה ישב בטלית ותפילין ער אחר חצות היום ,שבאו הסותרים אליו ,כי יכין
ח"ע לנסוע הביתה כי כבר הוא אחר השוק ,הרמ"ל גטר עבודתו ונסע עמהם לביתו.
כאשר הקריבו לבוא לעירם ולמקומם ,וילדיו יחד עם ילדי המוחרים רצו
לקראתם ויקראו כל אחד ואחד לאביו :אבא! אבא! מה הבאתלי מן השוקו
ונם ילדיו קראו אליו אבא! מה הבאתן! נתעלף רמ"ל .וימהרו להביאו אל בית
חותנו ,וכאשד שב רוחו בקרבו שאלהו חותנו מה הי' לך אולי אבדת כספיז
ויאמר לא! הנה כספך לפניך ,אלא כאשר שמעתי שאלת הילדים אבא מה הבאתז
נזכרת; שבודאי נם לאחר מאה ועשרים שנה שואלים במרום "מה הבאת בידך"ז
ומה אענה אז ...ואתעלף .חותנו בשמעו זאת ומכל דרכיו ,לא דיבר עוד עמו
מפהורה ודרך ארץ.
שלש עשרה שנה למר אצל הרבי ר' שמעלקי ז"ל בשינאווי וריטשוואל,
ובניקלשבורג ,והוא לווה את רבו בנסיעתו לק' ניקלשבורנ ,בדדך מסעו שבת
הרר"ש ז"ל בקראקא ונתכבד לדרוש בבית הכנסת הישן דרוש בהלכה ,וכאשר'
עלה הרר"ש על הבימה ופתח ואמר קושיא אחת ,מיד הה"ה תנועה בין הלומדים
לדחותה ולסותרה .הרר"ש הניח ראשועל הבימה משוטס בדביקות בהאין סוף ביה
וב"שן ותלמידו הרמ"ל פלפל עם הלומדים עד שנתברר לפניהם כי הקושיא היש
קף חמורה ,אז הגביה הרר"ש את ראשו והציע קושיא שניה,
עם
הרמ"לניהפםלפי
עשרה
הת"ח והוא ז"ל התבודר בדביקוח ,וכה נכפל ונשנה עד שהציע לפ
קושיות ,ואח"כ הוא מותב להו והוא מפרק להו בחרא מחתא .חכמי קראקא וראשי-
הקהלה השתוממו על גורל חריפותו של הגה"ק מוהר"ש ובקשוהו לקבל משרת
הרבנות רק' קראקא שלא הי' להם רב בעת ההוא ,אבל הרר-ש לא נעתר להם.
חחרי אשר כבר הבטיח לקהל נ"ש לבוא אצלם ,ויעץ להם יקבל את הגאע-
הקדוש מושה לוי יצחק ז"ל (בע"ס קדושת לוי) לאבד"ק קראקא.
8שא בשת
שה" הרר"ש בנ"ש ,ונאלז לבוא לע"ם ווין בפקודת הקיסריו~~
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רבי

משה ליב מםאםוב ז"ל

רששע

בעת שה" הפשרת שלגים ,ומסעו הי' בספינה על הדשנוי
ובאמצע הנהר ראה הספן כי יבא לננדם עמוד של קרח אשר יכה את ספינתם
לרסיסים ,ויקרא בקול גדול הה! אבדנו כולנו ,ותהי מהומה נוראה בספינוק
והרמ"ל מחא כף אל כף בשמחה ואמר הנני עולה אל אבי שבשמים ,וה' הצילם
ויבואו לחיים ולשלום לע"מ ווין (החסידות ע' קמ"ט .וע' ס' שמן הטוב אות
ל"א) .ובפקודת רבו הדר"ש זצ"ל נאלץ לשוג למדינת פולין להפיץ מעינותיו הוצהנ
והרמ"ל לווהו גדרכן4

ב.
בהקמעות שנתן הרה"ק רמ"ל זצ"ל לחולים לאהי' כתוב רק השם .שבתש4
ואפר על זה הרה*ק החוזה מלובלין,כי להיותו מלא "אהבת ישראל" השתמש
בהשם ששבת" שהיא אהבה.

ואמנם כן ,אהבתו לישראל היתה אהבה עזה בלי מצרים ובלי גבול .ביסיפ
ההם אשר היהודים מחזיקי האורנדיס בכפרים אם לא יכלו לשלם השכר בעד

האורנדא להאדון ,אחת דתם הי' להמיתם בשבי' הם ונשיהם וטפם ,הי' הדהיץ
רמ"ל בואלם ממות וסצילם משחת ,אם ע"י פדיון שבהם שנתן געדם הכסף
הנדרש ,או במסירת נפשו עליהם בסכנת נפשות ,שהלך אל האדונים העדיציס
והאכזרים כזא 16ערב ,לבקשם שיוציאו את האומללים ממסגר אסיר ,גם כי ידע
שבנפשו הו)ג ום"א בבואו לבקש רחמים וחנינה מאת אדון אחד בעד שבויים
כאלה ,ובראות האדון את הרה"ק רמ"ל מרחוק כי-יבא עוד הפעם אליו ,אחרי
אשר כבר הזהירו לבל יראה פגיו עוד ,צוה האדון את עבדוכי יתיר את הכלבים
ממאסדם ,ולשוסם עליו .הרה"ק רמ"ל ז"ל לא נתבהל מפניהם והלך נגדם והושיט
את זרועו להם ואמר" :קרעו את בשרי -אם שולחתם מן השמים לדבד זה"!
הכלבים נשארו על מעמדם ולא יחרץ כלב לשונו .האדון בראותו דבר זה נבהל
מאוד ונשא פני הרה"ק וצוה להוציא את השבויים ממאסרם ולשלחם חפשי.
פ"א בא הרה*ק רם9ל ז"ל לק' יערוסלוב ,והנה לקראתו החסיד ר' שמעון
(מי שהי' אח"כ הרגי ר' שמעון) ונתן לו שלום "שלום עליכם רבי ומורי" .עמה
י הנה נודע לי כי נמצאה בכאן יולד(ן
לו הרמ"ל ,הנח את ה"רבי ,9ובואעמי ,כ
עניה שאק לה גם תבן למצעה ,והלך וקנה שני ערמות נדולות תבן האחת לקח
על כתפו והשני' כיגד לההסיד ר"ש ,וכה נשאו את הערמות עד בואם בקצה העיד-
אל הבית שהיתח שם גיולדת והכין לה שם כל צרכה והלך לו.
עפוב פשא נודע מיולדת עני' בימות החורף ,שלא הי' שם בבית עצים
להסקה ו~עח ז"ל לא הי' בידו כסף למדי ,מה עשה ,התחפש עצמו בבגדי איכר
קנה נורת עץ ולקחו על שכמו והלך שמה ,וישאל להיולדת אם תקח את העץ
ואשיצשזכי אין לה לשלםכי בעלה אינובכית ואין לה מי שיבקע את העץ ,אמר
ל 8דנבי נותן העץ בהקפה ויש אתי גרק לבקע את העץ וכאשר יבאבעיך
פ לי ,ויבקע את העץ והפ.ק את התנור והלך לו .ועובדות כיו"ב רבו כמו
"שי
דבו עצמו פספר.
וכה ה" מלא רחסים וחמלה גם על בעלי חיים וה" דרכו לסובב בשוק
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דור רעה

-זקש

ציומא דשוקא ובראותו הענלים מונחים עקודים וחום השמש בוערת על.הם הביא

15שם פים להשקותט.
ואהבתו להשי"ת היתה על הכל .וסיפר ,פ-א הי' אצל אדון אהר על אודות
ושייון שבוים והי' מעונה מאוד כי עיר לא הי' לו שהות לטעום מידי ,ושם בבית-
81נאיל עמדו מיני מאכלים שהריחו ואחזו בולמוס ,ומה עשהו זכר מאת ה"גשמת
גל חף" ומלאה נפקו עונג רוחני .מעוגג שבת ומעין עוה"ב ,ולא הרניש עוד

כלל משום רעבין..,
הרה"ק מוהיח"ו וצ"ל ,בהקדמתו לם' "עץ החיים" ,כותב" :אם יאמרו
אכמץ דורנו שלומדים תורה לשמה התנא ר' מאיר מכחישם שאמר ,כל העוסק
3אערח לשמה ווכה לדברים הרבה כו' ,וכל משכיל ראה יראה שלא זכה אפי'
לקצת המעלות שאסר ר"מ והן הן עדיו שלא הניע עדיין ללמוד לשמה"...
מזה נראה במו; זכה הרה"ק ר' משה ליב זצ"ל לרברים הרבה האמורים
5ב1נבות פ"ון "להיות אהוב ,אוהב את המקום ,אוהב את הבריות ,משמח את המקום
3צושפח אח הבריות ,ומלבשתו ענוה ויראה ,וכו' ,"...מפגי שלמד תורה לשמה,
ח28נא ר"ם מעיד עליו על .זה.
על אודות ענותנותו
ושפלותו
ראה ב"אנרת הקודש" שנדפס בסו"ס "לקוטי
חאהת רמ*ל" ועל אורות נפלאותיו אשר עשה ראה כס' "עשר צחצחות"

יעוד כיו*ב.

ב.
קכ"ד) ,יספר מה שידוע

חרה"ג מוהר"א מרקוס דל -בס' "החסידות" (ע'
בקך קראקא ,שפ"א הי' הרה"ק רס"ל בקראקא בבית מדרש של מנלה עמוקות
8רשה שם אברכים שקבעו להם שיעור עיון בס' "מורה נבוכים" להרמב"ם דל,
4מ3ר בהם בנזיפה על הנותם בספר זה שלא עשאו הרמב"ם ו"ל אלא עבור בגי
4בצ5וסיא שעסקו בפילוסופיא של אריססו ותעו אחריו ,אבל לא בעד אברכים
3שפלבי תורה שאין להם שום מושנ בפילוסופיח ולא קשה להם כלל ,וא"כ מה
יאברכים כאלה לבקו 9אחרי קושיות וספיקווע כדי שיחפשו אח"כ למצוא
5יי?שהצג מומב שלא יקשה לכם ולא תצטרכו לתירוצים ...הבע*ב שבבית המדרש
5ששצו זאת לפגיעה בכבודו של הרמב"ם ע*כ קנסו את הרה"ק רם"ל לביישו ברבים
8לפצמידו ב"הקינע" ?הי' קבוע בחומת ביהמ"ד כידוע א).
'
י
ה
הרה"ק .מווע-ש"ב מפשיסחא ז*ל סיפר ,שבילדותו
אצל תרה"ק רמ"ל
"8ל ושמר לו דברי תורה בהלכה ע"פ דקדוק בהרא"ש שסקדים בהלכותיו את8שפ4צ4י ,וע"ז אמר לו הפשס .ואח"כ אמר לו הרם"ל ,דעכי לא בכוונה עיינתי
וחשרו דקווק זה ,אלא שהשכל של התירוץ עלה ברעתי בלוסדי ההלכה ודבר

י*שם

א) נם
הגר'א זצ'ל 'סופר ,כי רב נרול בא יקבוליפניו על איוה אנשים
א8בביה
סדרשו
שקבעו
למורם בספר .טורה גבוכים* ,ו4טי הגר**1 4ל :הרסב,ט
חגרו
ששל
י
ג
א
~
אצוה
שלא
'
י
ל
ח
ללפוד בו (ע' עליזת
הערה ה' .1וחגעה*ב דק'
ו
ר
י
ט
ח
ה
ר
ת
ו
י
קרשקש'
פהגר?"וו
ז-ל לענוש קשה 4ת הרהי; ימ*ל זצ"ל.
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רבי משה ליב

מטאטובז"י

רמו

שכסה הוא ,וחפשתי איזה דקדוק לתלות בו השכל הנ"ל ולא מצאתי רק רקרוק זה
'תליתי בו השכל ההוא ,וסיים כן תדע בני ,כי הרמב"ם ז"ל שחיבר הספר סוינ
ף 8הקשה סקודם את הקושיות ולחקור אח"כ לתדץ הקושיות ,שא"כ קורם .שמצח
זירוץ אף כמעט כמו רנע ח"ו ה" נפרד מדביקותו ית"ש ומקדושת ישראל ,אלא
ודאי ו~הוא ידע מקורם כל השכליות והחכמות שעפי"ז לא הי' קשה לו כלל
מעולם שום קושיא ,אך רצונו הי' לזכות את בני דורו להוריע להם ה"רעת"ן
הוצדך להודיע להם שמתורץ בזה כו*כ קושיית ,ועתה מי שלומר הס' מו"ב
כסדר לומד תחלה הקושיות ואח"כ התירוץ נמצא בעת שעומד בהקושיא או אינו
בינה זאת- .ואמר אז הרה"ק מפשיסחא שמאז לא למד הס*
יהודי ,ועתה בני
פו"נ כסדר ובודאי הי' לוסד התירוצים קורם הקישיית.
בס' "לקוטי תורה להדמ"ל" נדפסו "ההנהגות" מהרה"ק מוהרמ"ל ,דבריו
הקדושים חוצבים להבות אש דת ,וסננון לשונו כאחד החוקרים האלקים כ"הבעל
עקדהשן כ*הבחינת ע%ם".,יחיר במינו בספרות החסידות ,המעיד על גאונותו
וחכטתו כידוע מאמר החכם" :הסננון הוא האדם".
ועלה למרום אל אביו שבשמים ,ביום ג' ד' שבט תקס"ז לם"ק ,זכותוינן
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