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רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

בשב"ק  שבנה א' לאיש העניש  איגר עקיבא רבי הגה"צ 

כלהגה"ק זצ"ל אייגר  עקיבא רבי
לא פרידלאנד , בק' ישיבתו ימי
דבריו, את ימרה אשר  איש היה
שריפה פרידלאנד בעיר הי'  פע
הגאו  ש הי' הזאת לעת גדולה ,
לבוא שנקרא  ליסא בק' ההוא 
חמיו חיי' שבק כאשר שמה
לתק מרגליות איצק ר' הגביר
גזר לביתו בשובו עזבונו, סדר 
יבנו אשר   הנשרפי שכל אומר
להתנות  נזהרי יהיו מחדש
יהיו ויו"ט השבת  שביו הבוני ע שיעשו בקאנטראקט 
יו בעד הבית אדו שיתחייב קצוב דבר נגד ממלאכה  בטלי

. והפועלי הבונה  נזק  להשלי השבת

בעאיש מיוחד אחד כ"א לקולו, שמע  לא אשר נפקד לא
לזה , פנה לא הוא עשיר, היותר נכבד, היותר בעירו היה אשר 

בקרוב . ביתו יבנה  אמר כי

הבתיכאשר  וכל לבנות, החלו כי אחר  הראשו שבת הגיע 
בא והקול העיר,  ותהו הגביר , זה  בית בלעדי ממלאכה שבתו
או לו , שיג  וכי שיח כי  עצמו והשמיט  אליו, שלח , הגאו לאז
כרוז המכריז  השמש אל שלח שלאחריו, שבת בליל ,יש הוא
ושגוזר זה איסור  בעני לדבר  והרבה הקדושה , בכת"י כתב
נחש , ישכנו גדר  הפור וכל וסיי עוד, כ יעשה שלא אומר

בזה . לבו הוטב  לא הנ "ל הגביר הוא

היהבת והוא הגביר, ויתמרמר כזה , שוב  הוכרז כאשר  לאחריו
להשמש פקודה  ונת ,המנהיגי  הראשי על ראש הזאת לעת
מתחלה לו להראות להכריז לידו שיובא כרוז  שכל המכריז

להכריז . יוכל אז רשיו לו ית הוא  וא הכרוז,

כהקכפע כרוז שוב  שלח  והגאו עש "ק  יו והגיע  הימי
המנהיג ראש מפקודת לו להגיע  השמש  אליו ויבוא   בפע
ל פקודתו נגד תעשה לא אתה  השיבו, יעשה, מה  ולדעת
אליו, הכרוז הביא כאשר  ב ענה מה והודיעני הכרוז, והראהו
הל וכו '" גדר  הפור "וכל   הסיו תיבות על חריטה  עשה 
, לשלו  ול הכתב הנח  א"כ  אמר  הנ"ל , להגאו להודיע  השמש
הרבה הדרוש  ובתו בביהכנ"ס, דרש  השבת   ביו עשה  מה

בו  והוסי בפומבי הכרוז וקרא גדול, בהתלהבות מזה לדבר 
שלא בשבת, ויבנה דברו שימרה  מי מובטח שהוא ואמר  דברי
בית ובנה אזנו, הטה לא הגביר זאת בכל ההיא, הבית יתקיי
והיה השבת, ביו  ג  מלאכת עשו  והבוני לתלפיות, גדול

העיר . בכל ובנוי בגודל  הבתי מבחר הבית זה

הביתואחר בקירות אשר א' תקרה  והנה   שני איזה עבור
בה שלט  הרימה  כי , פתאו בפתע והיה ונשברה, נפלה
את וימצא  ויחפש  לבדוק, מומחה אומ לבונה  וקראו ונרקבה,
שלט כולו ,היציעי ובכל בבית אשר ע וכל הבית תקרת כל
הבני לחדש  והוצר הבית, מ וצאו מהרו ויאמר  הרקב , בו
ע אחת בשנה   הנבני  הבני כל כי לנס, והי' ,סו עד מראש 
לעיר  הסמו אחד מיער וע , וטובי  בריאי כול זה  בית
גזר הצדיק  כי והכירו נחרב, חרוב  הזה הבית והנה כרתו,
הזה והבית , קיי והקב"ה בו, בערה  אשר   חימו ברב  בדרושו
כי  העיר , מבני לאחד ההוא הגביר מכרו שנית, הבנותו אחרי

הזה . בבית יותר לשבת ירא

שב"ק  שחילל על שוריו שמתו לא' עונש 
 האב "דפע זצ"ל  חיי  מי באר  בעל הרה "ק לפני א' גביר בא

מהרבה רפת מחזיק שהוא אי לפניו והתנצל ,טשערנאוויט
כמה נפלו ובהדר ,אות למכור  וויע לעיר   אות ושלח שורי
מתו, שורי וכמה   בהשורי החולאת שהתחיל מחמת שורי
קודש השבת שביו עליו יקבל שא  חיי ר ' הרב לו ואמר
שנוטריקו לו ואמר ימתו, לא אז מלאכה  שו בה יעבוד לא
בדר"  שור" "תעבוד, "בשבת שור" ,כ הוא שב"ת תיבת של

. תל"  בדר" שור" "תנוח , "בשבת שור"  "תמות,

בשבת , שתפרה על  בצרעת  לאשה עונש 
זי"ע מפרימישלא הרה"ק ע"י רפואה לה והי '

מאירפע רבי להרה "ק אחת עשירה  אשה  באתה  א'
אצל היתה  וכבר ר "ל נצטרעת כי בבקשה זצ"ל מפרימישלא
בשבת, תפרת מדוע רבינו לה אמר  הועיל, ולא רופאי הרבה 
אומר אינו מאיר רבינו, לה אמר ,ותשתומ האשה  ונבהלה
כמה בביתו הי' לא בעלי ותאמר לבכות האשה  התחילה  שקר ,
וחפשתי  לביתו בא נרות הדלקת אחר  שבת ובערב  שבועות,
היא וכעת אותו, ותקנתי מעט  קרוע הצוארו והי' בעדו כתונת 

ותתרפא. לה  וימחול  להשי"ת שיתפלל הק' מרבינו מבקשת

חייט ,אמר יוסלי את ותקרא ל ארי' שלו להמשמש רבינו
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שצרי אלי בקובלנא באת ה רבינו לו אמר חייט יוסלי וכבא
רבינו אמר  ,ה החייט  אמר הבתולה, בת להשיא אתה
לכתוב , המשמש והתחיל ,חשבו ועשה קולמוס קח להמשמש
יעשה הזה   האבר רבינו אמר מלבוב א' אבר בא  כ  בתו
בגדי ועל ,נד רו"כ מאות ב' לכתוב  האבר התחיל ,החשבו
רו"כ  מאות  ג' ת המצורעת להאשה רבינו אמר  רו"כ מאה ג"כ

ותתרפא.

בהלואהאמרה ואקח אל אצלי, לי יש רו"כ מאות ב' האשה 
ונתנה ללוות והלכה רבינו  הסכי לרבינו, ואת רו"כ מאה עוד
את עמ ותקח בהנהר  לרחו תל רבינו אמר  אח"כ , הסכו כל
להכלה הרחיצה תזיק פ החייט  נתיירא , עמ שתרח הכלה 
להאשה ואמר , כלו לה  יזיק שלא והבטיחו רבינו הרגיש ח"ו

. בשר על תביט  לא  הרחיצה  שאחר הזהרי

 ונדמהביו בהנהר לרחו הכלה ע האשה  הלכה מחר
ותביט  להמי ממנה  נפל עורה כמו הרחיצה בשעת להאשה

מצורעת. ידה  נשאר  המי מ וכשעלתה  ידה , על

מצורעתובאתה שידה בבכיה  רבינו לפני עוה"פ האשה 
אות הזהרתי הלא  ידי על הבטת למה  רבינו לה  אמר  , כמקד
וצוה כוונה , בלי הבטתי האשה  אמרה ,בשר על תביט  שלא
על רבינו לו אמר  ובבואו חייט, ליוסלי עוה "פ לקרוא  רבינו 
להאשה רבינו אמר לא, החייט אמר  ?ל יש החתונה הוצאות
תל מחר  וביו החתונה, הוצאת על רו"כ מאה  עוד  הביאה
תביט לבל עיני על מטפחת ותקשור  הכלה,  ע לרחו עוה "פ 

. האד כאחד בריאה לביתה  האשה  ונסעה היה  וכ ,יד על

כמעשהמזה הוא הזאת שהמעשה הצדיק כח גודל  רואי אנו
. אר צבא שר  נעמ  ע הנביא אלישע

ונענש בשבת המספרה לסגור רצה שלא אחד
זצ"ל   מברעזא  הגאו ע"י

 פעהמגלחי מאת גדול שבת חילול בערזא בעיר  היה א'
[הוא  דש להגאב"ד וספרו בשבת, בפרהסיא לגלח שהתחילו
המפורס ז"ל, הכה מרדכי  שלו רבי  המפורס הגאו
אות לקרוא ושלח ועוד], ו"ח  "מהרש שו"ת בחיבוריו
בשבת ולגלח לספר מוכרחי כי ואמרו  המגלחי כל ונתאספו
ושרי  מאדוני מלא ברעזא עיר  כי , פרנסת עיקר זה כי
החול בימי  ג בשבת יגלחו לא  וא הצבא, ומאנשי מהערכאות
המה  ומעוטי מצער   היהודי הלא יעשו ומה , אליה יבואו לא
על לחזור  מוכרחי יהיו לאו  ובא פרנסה ,  לה יהי' ומהיכ

אחד. לכל תלוי וטפלי  , הפתחי

עדוהוא ובמוסר  במעשיות וקשות רכות  עמה דיבר ז"ל
ויד אחת אגודה  כול יעשו  א והסכימו הקשה,  לב  שנתרכ
ויחתמו בשבת, מה אחד  שו יגלח שלא יעבור  ולא חק אחת

אפי  בשבת ויגלח מי יעבור   א בקנס כתב  אזי על בצנעה  '
או א' וא מלאכה ,  שו עוד  יעשו ולא חנות  כול יסגירו
מלאכת לעשות  כול  מוכרחי אזי ע"ז יסכימו לא שני
כל השני או האחד יקח המה יעשו לא  א הלא  כי בשבת,

. פרנסותיה

הכתבוהתחיל על שחתמו  עד וא' א' כל את ולהוכיח לדבר 
רצה לא אשר  עור קשה אחד רק נשאר ולא , ביניה שעשה
ראוי  הי' לא  אשר  דברי אליו דיבר כי א , ולחתו לשמוע 
בלבו.  הדברי נכנסו לא ובכ"ז  הלב מ  היוצאי  דברי לשמוע 

רצהאח"כ ולא שבת, להמחללי ועונשי באזהרות עליו  איי
זה שבעבור   הנשארי ואמרו ,ליל ורצה  עור ופנה  לשמוע 

לאיש  הפע עוד פנה  ע "כ שבתות, לחלל  כול  מוכרחי הא'
עבור עצה ישית  בשמי שהיושב  תדע  לו ואמר  הנ"ל אחד
לסגר מוכרח תהי' הלא  תעשה מה   יד תשבר  ח"ו  א הכי
ולא הכתב על אתה   ג  וחתו נא  שמע  ע"כ בחול, א חנות
לשמוע רצה  לא  והוא השבת, את  כולכ שתחללו  תגרו
באמר האחת  והמה  , המגלחי שאר  את והפציר  וביקש 
מכיריה כל את יקח הנ"ל האחד אי לראות  יכולי  שאינ

בתחלה . אמרו כאשר  בה תלוי  שפרנסת

כי ע "כ ירחמו השמי מ שבוודאי  ואמר ועוז קנאה הלביש 
בו. יתלו  הרבי חטא הרבי את ומחטיא יחטא האחד האיש 

עלוכאשר מביתו רחוק לא רבינו של מבית  כול הלכו 
עליה פחד ונפל ידו ושבר הזה הבליעל נפל  מדריכה  המשעול
הכתב , על כול וחתמו ונשמע נעשה  ואמרו  כול וחזרו
וכו' יאבדו כ חי, לכל חיי ושבק חליו  על חלה  הזה  והבליעל

. הש ולקידוש לנס והי'

חנותועוד  את קדימה  מהולכי אחד  איש פתח אחת פע
השמש את ושלח לבבו חרד לרבינו זאת ספרו וכאשר  בשבת
פע שמע ולא החנות, את שיסגור  בשמו לו שיאמר  תיכ שלו
וכאשר אשמע, לא  בעצמו הרב יבא  א אפי' ואמר  ושתי א'
ג כי  א הנ"ל, של לאביו  והל המעטפה  את לבש  זאת שמע
עוז הרהיב  לא בכ"ז  ,ומהמשכילי קדימה  מהולכי הי' אביו
פתחו על דפק וכאשר בפרהסיא, השבת את  לחלל בנפשו
במסרק  וסרק המראה  נגד הנ "ל האיש  אבי עמד הפתח ופתח
בשבת הרב  אליו יבא שבא  בדעתו חשב לא כי שערו את
זה מה  ושאל  ומשתומ נבהל עמד אותו ראה  וכאשר  בבקר,
מאתו וביקש כסא תיכ לו והוצג  , מיומי  היו ומה רבינו 
חנותו פתח שבנו הנעשה  כל את לו וסיפר וישב מעט שישב 
שיפתח לב  וכאב  הוא וכלימה  בושה   בחיי שאני זמ וכל , היו
שיסגור שתראו  אליכ באתי ע "כ בעירי, בשבת  חנות מי

. אתכ ישמע  ובוודאי החנות 

מהואמר  כל לעשות  ואראה  רבינו מבוקש ממלא אני לו
כחוט ח"ו  יגרו לא  למע החנות את שיסגור בכדי שביכולתי

לרבינו. עג"נ השערה 

התנהוהל  וא מבוקשתו, ומילא בו והפציר הנ "ל לבנו תיכ
את סוגר זו בשבת שרק וראוב גד  בני כתנאי כפול תנאי
עוד לו לאמור  ירהב  ולא  אותו, יציית לא הבא שבת ועל החנות
אביו ובא , בעול  אד לשו ולא  לו ישמע  לא כי הזה  בדבר
תרעומות לו יהי' שלא וביקש הנ"ל בנו דברי את לו וסיפר  הנ"ל
שו אי ע "כ אב, מנוול ב אלו בזמנינו כי  ידעת הלא כי עליו
בזה רצונו ג כי טוב  אזי יעכבוהו  השמי מ  א רק ע "ז עצה 
למחות בכחי אי  א בפרהסיא, שבת ויחלל החנות יפתח שלא
שבת ישראל שמרו לולי ואמר טרחתו על תש"ח לו ונת בו,
אני  ובטוח  , שבשמי אבינו על נשע הבע "ל שבת ועל וכו', א'

חנותו. עוד יפתח שלא

המלולא   מטע חנותו סגרו עש "ק  וביו השבוע  ימי כל עברו
יאבדו, כ לאבדו והל לתבעו שלו הבע "ח שהתחילו מחמת
בזכותו לא כי אמר אז  הלזה  ממעשה  בהעיר  גדול רעש  ונעשה 
הקב"ה רק ,אי מעש בידי הלא כי הלזה הדבר נעשה  ומעשיו

עלבונו. תבע ובעצמו בכבודו

הזהכ המר מהגלות ויוציאינו עלבונו  הש שיתפע  נזכה
במהרה וירושלי ציו בבני תחזנה ועינינו ברנה לציו ונעלה

אמ.בימינו


