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רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

שבנה אחד  איש מברעזא הגאו העניש  אי
בשבת ביתו 

 שהתחילפע קדימה  מהולכי אחד ברעזא בעיר היה אחת
נתוודע וכאשר בשבת,  ג ובנה  העיר  בתו חומה בית לו לבנות
, דש אב "ד זצ"ל הכה מרדכי  שלו רבי הגאו להרב  מזה  לו
ושלא בשבת יבנה  שלא בו והפציר  הנ"ל להאיש  בעצמו  הל
א ,בבני בפרהסיא  שבת בחילול והראשו האיש הוא יהיה 
ואיומי הרבה  פיוסי ואחר  קשבת אוז נטה  לא הנ"ל האיש 
בעזהשי"ת אני בטוח מברעזא הגאו לו  אמר לשמוע, רצה לא
לידי  ויבוא הלזה  בבית תדורו לא שבוודאי שמו קדושת ולמע
עלי  ושכב  ר "ל נחלה  הגמרו בעת כי הימי ארכו ולא ,זרי
הנ"ל, חומה הבית את למכור שהוכרח עד  רבי  ימי דוי ערש
לכל וברכה  וחיי וכו' אויבי כל יאבדו כ ישראל, ולכל ושל"ח

מצותיו. ולשומרי  הש אוהבי

הגביר כהלכתו" שבת  "השומר שכר מגודל נורא  סיפור 
וכבדוהו היו בחצי  בכל החנות שסגר איסר'ל ר'

זי"ע הרמ "א  רבינו קדוש   בב משמי
האבבספר שלו )רחמי שבת לזרז(אות   צרי "וביותר  כתב : בא"ד

הבעל לשבת סמו כי , יו מבעוד החנות לסגור החניות בעל
מצוה צרכי לקנות  באי והרבה , קוני  לה ומביא מתגבר דבר 
שלוחי   ה כי  לה תשמעו ולא תאבו אל שבת, לכבוד נרות
לו שהיה  איסר 'ל ר' מהגביר נפלא מעשה ושמעתי דבר ". הבעל
חצי  הגיע  כאשר  מנהגו והיה  משי מיני בכל ויקר גדול חנות

החנות. סגר מיד  שבת בערב   היו

אחת  שרפע בדמות והתלבש  לנסותו ובא הס"מ בו נתקנא
אחד כל על השוואה  ועשה יקרי סחורות הרבה ולקח גדול
חצי  הגיע  כ ובתו אחד, בכל יש  אמות  כמה נמדד לא ועדיי
שית לו  התחנ והשר  כמנהגו, החנות לסגור  הגביר  והל  היו
השמי מ וכבדוהו הרבה , מעות והפסיד רצה  ולא הסחורה  לו

ישראל. של מאור הרמ"א רבינו קדוש  בב זה עבור

שבת לכבוד  לב כתונת  לבש שלא באחד מעשה 
הבוקר עד

 ש איעוד זצ"ל  מנאדבורנא בערצי ר' הצדיק שסיפר כתב ,
ערב ולעת בע"ש , נסתלק מראשקיב  שבתי ר ' הקדוש  שהגאו
בעול שבת בו  שמקבלי להיכל שיבא דרחמנא שליח אליו בא
ש ראה  ההיכל לפתח הגיע  וכאשר  השליח אחר והל ,העליו

שאי והשיב  לפני  הול אינו למה אותו ושאל עומד, נכבד זק
לבש שלא תמיד  מנהגו שהיה לפי הבוקר, עד אותו  מניחי

הבוקר . עד שבת לכבוד לב כתונת

זי"ע הבעש"ט אצל השבת הכנת 
אב "דסיפר ז "ל הכה מרדכי שלו רבי  המפורס הגאו הרב

ועוד)ברעזא  " מהרש שו"ת תורה דעת  פע(בעמח"ס  כי מזקני ששמע
מפרעמישלא זצ"ל ליב ארו ר ' הרה"ק תלמידי ישבו אחת
הקדוש והרב טוב , ש מהבעל מופתי וספרו עש "ק ו'  ביו
ואמר הדלת ופתח דבריה ושמע הסמו בחדרו ישב הנ"ל
כי  ויראתו, צדקתו גודל נא ספרו מופתיו, לספר  לכ מה , לה
וכל לבבו, לדפוק התחיל  היו חצות בהגיע  שבת ערב   יו בכל
המו קול שמעו סביביו שכל עד  מקשקשי היו מעיו
מהכנת  רועדי אבריו כל שהיו והרעדה  הפחד מפני וקשקוש,

הבא.  היו וקדושת שבת

באמת תשובה
זיע "א,אחד זצלה"ה הבעש"ט  של דרכו וממשיכי מתלמידי

בי אחד נידח  לכפר  המובהקי מתלמידיו אחד  את  פע שלח
פשוט איש שהוא פלוני לחייט  שיל עליו וצוה לעשור, כסא

בעיוה "כ. הכפרות מנהג   מקיי שהלה האי ויראה מאד,

המדובר ,ותלמיד לכפר  ונסע הק', רבו דבר  ארצה הפיל לא זה 
הכפרות, במנהגי הכפרי של עבודתו לראות ציפה עיני ובכליו
ובו אחד, פנקס הוציא והכפרי המיוחלת, השעה  באה  סו וסו
הוציא וכמו"כ זו, בשנה  שחטא וחטאיו עוונותיו כל  רשו היה 
דעדו שוני נפש ועגמת  היסורי כל  רשו היה  ובו שני, פנקס
החל הזה והכפרי שחלפה , השנה  במש אותו ופקדו עליו
התוצאות את  וכשסיכ זה , כנגד זה  מדויק חשבו לעשות
למקו חטא מאשר השנה,  במש יסורי יותר  שסבל ראה ,

.היתכ לב, בשברו מעלה כלפי בטענות פיו ופתח ב "ה,

, ממ"האול היית לא אלו בזה"ל, ואמר נענה דבר של בסופו
זה , בעד  ל מוחל  הייתי שלא וודאי ברור דבר כביכול הקב "ה
שג בתנאי  א ,ל מוחל הנני ב"ה, כיבכול הוא שאתה כיו א
וכעת, ,רצונ נגד  לפעמי עשיתי אשר  על  לי תמחול אתה
התרנגול, את הביאי שרה ! ,ל מוחל ואני לי, מוחל שאתה 

כפרות העולמות ,ונעשה  בכל גדול רעש  עוררה  זה כפרי חייט של (ותמימות

ולראות  בתמימתו הזאת הנפלאה  עבודתו את לראות ושלחו בזאת, הרגישו   שהצדיקי

בתומ "צ )  שפג וגדול קט דבר  שרש זה , פשוט  איש של  היראה  .דרכי
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חרטה ע תשובה 

אברמפרימישלא מוהר"מ הרה"ק לפני  פע בא אחד
לשוב הוא  שחפ הרה "ק לפני שטח ובקשתו זצלה "ה ,
אתה חפ  א מוהר "מ, הרה "ק לו אמר  השי"ת, לפני בתשובה 
ענה , מעשי על חרטה   ל שיהיה  מהצור בתשובה , לשוב 

 באאבר הייתי לא מתחרט , הייתי לא בא כי בוודאי, הלז,
בזה "ל, לו ואמר  מפרימישלא הרה "ק הזדעק הרבי, הלזאת לפני

חרטה , נקרא אשר  את ל יספר "מאיר" ייקרא , חרטה  בש
בזה"ל: לספר  והתחיל

 פעבס נדוניא חתונתו לעת קיבל אשר  אחד אבר היה
במסחר ידו לפשוט מוכ סכו לו שיהיה  כדי , זהובי  מאתיי
אריג מכספו וקנה לשוק יצא  הלזה  אבר חתונתו, לאחר 
מעטער  אלפי ארבעת של בס"ה  המעטער, פרוטות בחמשה
ע יצא זה  ואבר , היו ויהי , זהובי  מאתיי של בשווי
בה . ולהרוויח סחורתו את למכור  כדי דשוקא, ליומא סחורתו

ומכהובהגיעו קורא קול  שמע  השוק, לרחוב חפצו למחוז
,בתו(תו בהכאת הסחורות מחיר על הכריזו  הה  שבימי האבר(כידוע פנה

לו ענה ,?התו הכאת הוא מה ושאלו  הסוחרי אחד אל
כמוב המעטער , פרוטות לעשר האריג  מחיר  שעלה  שמכריזי
, בכפליי סחורתו את למכור  שיוכל בלבבו שמח זה   שאבר
עגלתו  ע נכנס , זהובי  מאתיי של נקי ריוח בידו כבר  ויש
דוכנו להעמיד  מתאי  מקו לחפש כדי השוק לרחוב 
חניה ,  מקו מחפש שהוא בעוד הסחורה, למכור ולהתחיל
ועולה אריגי מחירי נתייקר שכבר  ואומר  מבשר  שמעקול 
שמחה מתמלא שהוא ועד המעטער, פרוטות  עשרי
ואומר , המכריז  קול את עו"פ מרחוק שמע השער , מתהייקרות
עלה זה  ובדר פרוטות  שלושי כבר  עולה אריג , שמעטער
אריג שמעטער ששמע עד למעלה , למעלה   האריגי מחיר
לא עדיי והוא פרוטות  מאה  והיינו , של זהוב כבר עולה 

סחורתו, את למכור אל התחיל מפרימישלא מוהר"מ  הרה "ק  מספר (כ "ז

תשובתו) לקבל  שבא   האבר.

, ולמהא מה על בלבו, זה  אבר לו חשב  , יו פנה שכבר כיו
והלא ערב , לפנות כבר והנה סחורתי, את למכור  כעת אמהר 

הסחורה כל את כי בידי  ועצו רב  והו נתעשרתי כבר  ממילא
שוה  סחורתי וכעת , זהובי  במאתיי רק ארבעת קניתי

,זהובי לי אלפי ומה כזה , ועושר  הו נתעשרתי לילה ובי
קצת ולנוח נפשי, ולהשביע לאכול  לאכסניא אסור  הנה למהר ,
ואשוב סחורתי את ואמכור  אל ובבוקר  , הדר וטורח מעמל
מרזח, לבית ונכנס הוא, ועושה אומר  בידי, ועושר  כשהו לביתי
,ולפת ופרפראות , מטעמי וכל  ודגי בשר לו שיביאו וציוה
שהנה היה  וסמו בטוח כי , הנגידי  כדר ,נוש יש יי ובסו
מוצעת מטה לו שיכינו ציוה ואח "כ רב , עושר נתעשר כבר 
לחשוב התחיל שינתו ולפני ,הדר מעמל לנוח ושכב  היטב,

הזה . והעושר ההו כל  ע יעשה  מה  חשבונות

מכהויהי קול שמע  השוק, לרחוב  זה  האבר יצא כאשר בבוקר
יוצא, שכרוז לו ענו המכריז , קו על  שאל וכאשר  ומכריז , בתו
יכולי פרוטות ... שלשה ובעד  , פלאי ירד האריג  שמחיר 

אריג, מעטער וחסר לקבל הוא , לסוחר עובר  שאריגי  הסוחרי שמעו  כאשר (כי 

שנתרבה עד  , הסמוכי  הכפרי מכל  זאת סחורה הביאו השוק , על זה מסוג  סחורה 

(כמוב  פלאי מחירה  ירד ועי"ז זאת , .סחורה

עליו,וכמוב הסתחרר  וראשו עיניו השתחרו זה   שאבר
ווי  לי, אוי ככרוכיא, צווח והחל ראשו, שערות לתלוש  והתחיל
את ואפילו מרוד, לעני  נתהפ לילה ובי עשיתי ומה נפשי, על
בעת רק סחורתי את מוכר הייתי ואילו להוציא, אוכל לא הקר
ידי  במו ועכשיו , בכפליי מרויח הייתי ג "כ השוק, אל שהגעתי
 ונוס נפשו, עליו היתה מרה  ומה  ורכושי, הוני כל את איבדתי
זאת, עשה  מי חשבו ועל כזאת, סעודה אכל עוד זה, כל על
מפני  הוא זאת וכל חוב , בעל נהיה  עוד  נתעשרתי, שלא די ולא

וכו'. וכו' אתמול  ביו סחורתו את מכר שלא

 ואמרוסיי דבריו, את זצלה "ה  מפרימישלא מוהר "מ הרה "ק
מעצמ בתשובה , לשוב  שביקש לפניו ישב  אשר האבר אל
מכר לא אשר על אבר אותו שהתחרט  האי להבי יכול אתה

הונו, כל את ואבד בעתה, סחורתו תקראאת היא כזאת חרטה
"חרטה",  הנ"לבש שאבר כמו כזה  באופ  מתחרטי  וא

המקו לפני אמיתית בתשובה  לשוב  יכולי אז או התחרט 
תשובה )ב"ה  אות האותיות  שער דעובדא .(רזא 

ִנים, ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים ת – ְלָאבֹות ּוּבָ ּבָ ַ ֵסֶפר זֹוַהר ַהּשׁ
ק ּוְמחּוָלק ִלְקָטִעים ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש – ְמנּוָקד ְמֻפּסָ

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ


