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-הנהשק מוה"ר משה מיימעלבוים זצ"ל

מאוהעל
א.

אחד יאיד ומטחד בין גאוני בתראי שבמחצית השני' ממאה הששית,
שצתקרב אל החסידות והי' לראש ומנהינ לאלפי חסידים במדינת אוננרין ,הוא
הרב הנאון המובהק קדוש וערא מוהר*ם טייטעלבוים זצ"ל אבד"ק אוהעל .נולד
בשנת תקייס בק' פרעמישלא במדינת גאליציא ולמד תורה אצל דודו הנאון
מוה"ר יוסף זצ"ל אבד"ק קאלבוסובן ואח"כ אצל דודו הנה"צ מו"ה ארי' יהודא
הלף זצ"ל אבד"ק סטריזוב בע*ס דרישת ארק ונתקבל בימי חורפו לאבדשק
שינאווע.
ושמעתי מספרים שבהיותו עול ימים ,בלומדו בבהמ"ד דק' סטריזוב ביחד
עם בן דודו הנאבד"ק סטריזוב ,והנה איש אחד בא והראה להם החומש עם
הביאור של רמ"ר ,התחיל בן דודו לדון בהלכה זו ,מה דינו של זה החומש
שהוא כס*ת שכתבו מין ,ועד שהוא יושב ודן בהלכה זו נטל הר"ם את החומש
והשליכו אל תוך התנור המוסק ושרפו .ראהזקן ת"ח מעשה התלמיד הזה וקנאתו
יהתלהבותו ננד אבי אבות המתבוללים ,אמר מובטחני בקנאי הזה שיהי' ברבות
הימים לרבן של חסידים ,שכל מעשיהם ברגש הלב ובהתלהבות דקדושה מתוך
רשפי דת אש ולא מצד השכלהקר .וכן הי' ונבואתו נתקיימה.
הף
סמוך למקומו
אמנם בילדותו לא ה" נוטה אל דרך החסידות ,ואם כי
של הרבי ר' אלימלך זצ"ל לא נסע אליו ,אך בעח שהשיא בתו לחתנו הנאון
הקדוש בע"ס אדי' רבי עלאה זצ"ל ,שהי' מחסידי לובלין והתנהג בדרכי
החסידווע וחותנו הגה"ק מוהר"ם הוכיחו תמיד על וה ,שמתנהג בשיטת החסידות
ועובר עלדיני השו"ע בזמני ק"ש ותפלה"1 .א אמר לו חתנו הגה"ק שבזאת
יאות לו לעזוב את דרכיהחסידות ,אם יסע הוא בעצמו ובכבודו עמו אל "החוזה"
לק' לובלין ואם אחר שיראה דרכי "החוזה" ועבודתו ,יחזיק הלאה בשיטתוויצוה
לעזוב את החסידות ,הרי הוא מוכן ומזומן לעשות רצונו .חותנו הגהוק
גתרצה לאופן וה ונסע עמו לובלינה .ולא זו בלבד שלא הוכיח עוד את חתנו
על אודות התנהגותו בחסידוהע כי אם עוד נעשה בעצמו חסיד נלהב ,ממעריצי

יו

"החוזה" זצ"ל ,כחתנו הנה"ק מוהרא"ל זצ"ל.
בפפרו ישמח משה עה"ת פ' וירא בפסוק ,ויקח חמאה וחלב ובן הבקר.
כף ,מביא בזה"ל :שאלני מורי הצדיק וקדוש מהרי"י מלובלין זלה"ה מ"ט לא
נזכר בתוה"ק בסעודת המלאכים -דגים ,וכן ויזבח יעקב בהר ,ובדברי רז,ל
נזכר בשר ודנים .והשבתי וכו ,ואחר שמביא התירוץ מסיים "וקיסי' מאוד.8
וישמח משה בזה שמורו "החוזה" קיבל תירוצו וקלסי' מאור.
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רצה

דור דעה

מספיים כי בעת אקר נתקבל הנה"ק טוהר"מ טייטעלבוים זצ"ל לק' אוהעל
ושם נתפרסם לפועל יקועות והי' לרבן של חסידים ,אמר הגאון רקכבה"נ בע"ס
ישועות יעקב זצ"ל האבד"ק לבוב ,אל בנו הנאון מוה"ר מרדכי זאב ז"ל בוא
ינחזיק טובה לאנקי ארץ הנר שעקאו אותו ל"רבי" ,שאלמלא זאת הי' עולה,
כגאונותו בחריפותו על כל נאוני הדור ,והיינו כננסים נגדו.
ופ"א אמר עליו" ,הווייעה ה' כי נמר חסיד" ,קהחסיד ר' משהטייטעלבויכג
נסרא נמור ,בנמרא וסברא יותר מכל חכטי הרור .כמובן שכל הדגרים הללו היו
בדרך צחות ,ואולם בקוית "השיב מקה" יש להכיר כחו וגבורתו בהלכה בנאונות
נפלאה ,ואקר בלי ספק לוא הי' עוסק רק במקציע ההלכה לבר ,ילא הי' עוסק
בסילי רברייתא לקאת בעדם רנה ותפלה ,ולתקנם בעצה טובה ,בודאי הי' כחו
נדול עד מאור.

ונם בדרכי דחסירות הי' חריף ועמקן ולדוגמא אביא בזה מ"ק בס' ייסב

לב עה-ת ומנכדו הנה"ק ר' יקותיאל יהודא ט"ב
בפ' צו ,וז"ל :ע"ד
~ב ללמוד נתערב בלבו
לק
שקמעתי עובדא הוי במיזלה-ה ,פ"א אירע שכקהלךזצו"י
איזו מחקבה להנאתו לחדק איזד דבר להתנאות ,אז גמר בלבבו כיון שזה קלא
לשמה לא אלמוד עתה ,ורצה ליקב בטל ,קוב אמר בלבו וכי אני רקאי לישב
בטל מן התורה אפי' רנע א' הא כתיב והגית בה יומם ולילה ,חזר ואמר אתה ה'
יורע מחשבות ,כי אם לא מכח שדנני מחויבלימוד לקיים סצות והנית כף לש
הייתי לומד עתה מחמת כוונת הנאתי ,רק הנני לומד מחסת מצותך ,א"כ כוונתי
לשמה לקיים מצותך ואם אפי' יתערב בכ"ז בוונה בלתי רצוי' וענוש אענש על
וה ,עכ"ז אני מחויב בדבר ללמוד וקלא לילך בסל אפי' רגע א-כ ממילא כוונתי
לקמה ,אז אמר בלבו עתה אני מבין כי מאור עמקו סחשבית חז"ל קאמרו ,לעולם
יעסוק ארם בתורה אפי' שלא לקמה שמתוך קלא לשמה בא לשמה ,היינו באופן
הנ"ל והבן.

ב.
הנה אם כי הי' טתלמידי הרה-ק מלובלין ,אבל דרכו והילוכו בקודש ,עסקר
בנתינת קמיעות ובחזיזנות ,ומראות נפלאות ,הי' נורא מאוד ,סעין דוגמת הנה-ק
הרבי ר' נפתלי כ"ץ זצ"ל בע"ס סמיכת חכמים ,האבד"ק פפד"מ ,נראה אודותר
בס' חוט המשו?ש בתולדות הגאון רעק"א האבד"ק פוזנא~.
ו
ב
ר
וסיפר לי אליף נעורי החריף ר' אביק בוך בשם
ה
"
ו
מ
ישראל
הנאון
ו
י
ד
ראפופורס ז"ל האבד"ק טארנאוו ,קהי' מספר לתלמי
ממעלת
כבור קדוקת
א
ר
ו
נ
א
ל
פ
ו
חותנו זקנו בעל "ישמח מקה" זצ"ל ,איך קהי' הפלא
מאוד על .כל
סביביו ,והי' לו הרבה מגילות סתרים בענינים נפלאים קהיו סגורים בחדר מיוחד
שה" הוא מתבודד בו ,ושם ל"ה רשות לקום א' אפי' מב"ב ליכנס לשם.
בס' ייטב לב עה"ת פ' צו מביא ,וז"ל :ועובדא ידענא כי בימי קדם בהיות
ק' אוהעל באיזה זכן בסכנה גדולה ככח המדידה וסיפר מוולה"ה בעהמ"ח יקמח
משה,
צא
נאמר לו בחלום
זה למען
הצל בזככיותו שארית יקראל,קוומכיז הי'.טתוך ההפכה ,והשיב איני רוצהוכי
www.hebrewbooks.org

www.daat.ac.il

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

המ משה טימלבוים

משהעל זשל

רצפ

ח-י:

חפף
,ומקובלני מסוזלה"ה בעהם"ס ישמח סשה ושרשש
פמשן
שיפ1מש חששק אששר וצספם תפלת יאח עלה בלבו להתפלל לראות שת
צ צפששגשכ?
שששי
אפששהר בשף קץפרה כמשמרות ושבקת הפקדש שימעלה לא נחרב ומקריבין קרבנהז
 88בש5וששנ ה5צף מ 85עשז הפילא ה' שאלתו וראה עין-בעין אתאי"
מיוב*
עומד
58יומ"קב התסיד כסדרו ,ודבריו הללו נודעו ברבים".
בצבדי
סו'נהד
ח"ס זצןל ,יסשר נ"כ שם ממפ
ובפ
ח
ז
ד
ל
י
ח
ב
וט
ש
מ
ה
י הפ5
ו
ו
פ
עמצים מממיטן ובהאלדא וקודותימיחייובעוי
פדשת נדולתו אשר בראש ספר ישמפש
8הפת על נ"ך ,יוצ2עו ענים ,בקראם שם ,עוננ רב יראו ,צדיק מה מעך.
י גתנלבל בים בזה הע~ם בפעם הראשון הי' מיוצאי מצרהפ
8שא אמר,כ
והיק בדול מאוד ושמו נכונב בתורה הקדושה .בפעמ שנית לא רצה לנלות ,מי הי*
 .ובאשר ספרו זאת להנה"ק מקאלוב זצ"ל אמר,
אז .ושעם ש5ישית היא בדורישה
חבי אנלה לכםכי בפעם השני ה" ירמי' הנביא ,והא לכם סימן כי הוח מקונן
מאוד על חורבן בהמהק ונם לוסד בכל יום קפיטל נ"ך בס' ירמי' .וכאשר סיפ ר
וחת להבהשק סוהרשם סיב אמר ,אם יודע ,הוא יורע ,אבל חידוש בעיבי

מהיכןיודע.

צשייתו השועה מהףת בנאיה שלימה ,היתה בחמונה שלימה גמורה וחלוסה,
י עוד סעם והנה פתאום יבא האדון אל היכלו ,ובכל יום ויום ה" מוכןומזומן
כ
.יקבל סני סשיח ,וכאשר ראה כי חודש יוצא וחודש נכנס ועדיין לא בא בן
ישי ,ה2ףןכי בודאי אין הדורראוי לכך ,ואם כי הדור בימיו לא הי' דורפרוזנ

ובבל סביבותיו רחה אך יחודים חרדים ,הרדים עם אל ועם קדושים נאמנו ,הבןן
אמנם שבודאי יש דברים בנו שהם בלתי מתוקנים בקרב ישראל המעכבים את
הנאולה ,ואמר :לא תעשק ככל אשר אנחנו עושים פה איש כל הישר בעיניו,

י עדיק 5א באתם אל הנחלה ואל המנוחה,כי מזה שעדפן לא באתם אל הנחלה
ב
השל המנוחה עף* משיח צדקנו שמע מינה שאתם עושים איש כל הישר בעיניו-
אבל אהפ ישדבעיני ה' לפי רתוה*ק ,ע"ז מזהיר ואומר ,לא תעשון ככל אשר
אנחנו עושים פה א?ש כל הישרבעיניו,כי אם תראושיהיו המעשים ע"פ דתוהיק
חשששי השושע ,והישר בעיניו יתשש תעשו ואז במהרה יבא וינאלנו יביאנו אל
הנח5ח ואל המנתשב

ט
קודם פסירתו חמר ,רבשיע אתה ידעת האמת ,איךבין פאקע דערארנסטיר
חויף דער תע?ס ,חשזה ידעת האמת אז איך מיין טאקע דעם אמת ,די איינע
ן לינענט נישפ נעזאנשן
משלה האב איך בשה דאך ,ראס חיך האב קיינמאהלקיי
איך אצעד בודאי אויך קיק מגענס משט זאנשה זאב איך אצינד ,רבש-ע
י משה בן חנה העט נעוועהן נעוויסם ,דאס ער וועט נרויא ווערען אין משית
שן
הע
ת
פעפ נאך נישס קוממען ,העט ער בודאי נישס נעוועהן אויס נעהאלטען ,נשרדי
רבששע האסט עהם אויס נעפאפם פון סאנ צו סאנ ביז ער איז נעבעך נרויא
 .אויס צו פאפען,
בשווארען ,נוא כ'לעבע~ן4קונן ביים כ?2כול חוש איק אלטעןנ..
צהש ב31פ גרךדיך רבש ען לאז ער שצ?נד קוממען ,איך מיין נישםמיין סובת
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הר רעה

ש
נטר פון דיינעט וועגעןכי יתקדש שסךברבים,איךבין סוחל פון מיינעס וועגען,
ן  8כפרה פטר בל ישראל ,אפילו איך זאל קיין זכי' האכען צו
יאל איך זיי
טיין אפילו תחת כפות רנלי הצדיקים נטר סשיח זאל קוממען ,און די רבש"ע
5היסט דעם אמת אז איךסיין פון דיינעט ווענען ,והריני סוסר נפשי רוחי ונשסתי
למעז בבוד שמך ,ובזה נפטר כיום כ"ח תמת שנת תריא ,זי"ע ועכיי אסן.
*

*

סתולדותיו ,הרב הגאון הצדיק סוה.ר אלעזר ניסן זצ"ל האבד"ק סינעס,
וראהאביטש ,אודותיו ראה :.ס' ישמח משה על נ"ך בקונסרם "תהלה למשה",
טפרשת גדולחו ,ומה שעבר עליו ראה שם ,הוא הי' בנו יחירו.
והגאון הצדיק סו"ה ארי' ליבליפשיץ זצ"ל האבד"ק ווישניצא בעהס"ס ארי'
זבי עולאה ,הי' חתנו ,והוא ,שהכריע את חותנו בע"ס "ישמח סשה" ליסע
ל"החוזה" כאמור לסעלה .וראה בס' רברי יחזקאל פ' שופסים שמביא שם מעשה
רב ,שראה אצל חותנו בעל ס' "ארי' דבי עילאה" שכוון ברוח הקורש.
מעולם לא אכל רק ססעודת מצוה .פ"א בא אליו הרה-ק מוהר"ם בהה"צ
ארבי ר' אליעזר מרזיקוב זצ"ל ו?בת שם .כשבא-בשובו לביתו-לסני אביו
זציל ,שאל אותו שיאמר לו מה ראה אצל הגה"ק בע"ס ארי' דבי עילאהז א"ל
.
8בא ,ראיתי שאכל הרוטב במזלג ולא בכף סרוב.דבק.תו בו ית.ש ולא"ש ולא

הרגיש סאומה.
פ"א נזדמן הרה*ק הרבי ר' מרובי דוד מדחמברחווי זצ*ל לעירו ווישניבא
8ל עושק ,בשעת סעודת שבת ,א"ל בעל ארי' דבי עילאה ,שיאמר תורה לפני קהל
ששסע ממו"ר ""חתה"
חסידים שבאו לכבודו ,והשיב הרבי ר' מרדכי דוד
י
"
צ
ז
טיובלין שאמר ,ברוך אוסר ועושה ,פ" שאומר ד"ת
ה
ש
ו
ע
ו
ת
ו
ב
ו
ט
ת
ו
ל
ו
ע
פ
ברקיע
8שפים ,ודבריו עושים רושם לפעול טובות בעד כלל ישראל .ע"ז השיב לו הארי'
דבי עילאה ,גדול כבוד הבריות שדוחה ל"ת שבתורה ,שאע"פ שלא תעשה רושם
בשמים עם תורה זו שתאמר ,בכל זאת אמור תורה לפני הצבור ,שבאו לשמוע,
ומשני כבוד הבריות שדוחה את התירוץ של לא תעשה רושם בתורה והבן.
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