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חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

גמור תשובה בעל נעשה אחד שבת  מחלל
 פעדש מהאדו "הגיט " לשכור  אחד איש פירעד לטיסא בא

אז עד ששכרו אלו וכל , ביניה חוזה ועשו הארענדא  ע
שעבר ידי שעל אצלו  ג הי' וכ ממנו, הזיקות  לה היו "הגיט "
ונעשה עליו הלשי האדו בהחוזה , מהנכתב תנאי איזה על
ויצא האדו זכה  הקודמי  המשפטי ובכל מזה , גדול משפט 
היו השופטי כל  כי גדולי סכומי  לשל שמחוייבי הפס"ד
מאוד ירא כי לעשות מה ידע לא הנ"ל והאיש ,להאדו  חברי

עכשיו.  ג יזכה  שהאדו

וכיו דש להאב"ד  שיל אותו יעצו צרתו מר שראו הרה "צ (הוא

(נת משה תורת מח"ס  זצ"ל, יונגרייז נת משה  ורק רביני  שיחו לפניו וישפו
הלזו. מהצרה  להצילו יכול הוא

שומרוהל הוא  א רבינו לו ושאל ,העני כל לו  וסיפר  לרבינו
שיצוהו מה  עליו יקבל  שא רבינו לו אמר  אז  לא! השיב  שבת?
יצוהו אשר  כל עצמו על שיקבל ואמר הלזו, מהצרה ינצל אז
כהלכתו שבת לשמור עליו שיקבל רבינו לו אמר אז  רבינו ,

כליו. כל ויכשיר 

לשלווהאיש  ל אמר  ורבינו בשמחה, הכל עליו קבל הנ "ל
המשפט .  למקו ונסע   דרכ יצליח והשי"ת

משונהובאותו במיתה  מת  ופתאו שלו האדו  ג ש ה '  יו
הבשורה , לו לבשר לרבינו בשמחה האיש ובא הנ"ל , האדו
הי' וכ עמה , וישוה האדו לאשת תיכ שיסע  רבינו לו ואמר
נתבטל, והמשפט  מועט   ס על עמה  והשוה  האדו לאשת  והל

גדול. תשובה בעל אח"כ הי' הנ"ל והאיש

זצוק"ל  מצאנז הרה"ק קדושת  מגודל
הארטמאסיפר יוס מו "ה   המפורס הישיש הרה "ח לי

יחיאל מו"ה  הרה "ג  מאביו ששמע תובב "א, מפעיה"ק שליט "א
בעניעד מו"צ שהי' ז "ל אב"ד משה  ז"ל  בנימי בהג"מ  יהודא אהר (בהר"ר

יישאמלוי ) לעשיית מכירה שטר ע "י ההיתר שנתפרס שבעת ,
זצוק"ל, מצאנז הרה "ק ותיק שסידר   "עכו ע "י בשבת שר
שהי' ז"ל הארטמא זאב מאיר  חיי מו"ה הרה"ג  דודו כתב אז

שאמלוי ש )אב "ד אב "ד בנימי מו"ה  להרה "ג בעל(ב להרה"ק מכתב 
השיבו והדב"ח הנז', ההיתר  על השגות  ע זצ "ל  חיי דברי
זה . על  ג והשיב  חזר  משאמלוי והרב  עליו, והשיג פלפול בדר

החמישיתוכה או הרביעית  ובפע זה , את זה והשיגו פלפלו

שאל במכתבו מאתו ביקש מכתבו, על הד "ח השיבו כאשר 
דברי  בשו"ת זה מכתב  ונדפס והשגותיו, בפלפוליו יותר  יטריחו

ח"ב  כ "ט)חיי סי' הגאב "ד(חאו"ח דודו השגיח לא ואעפי"כ
מכתב על ג הדב"ח על והשיג השיב  ושוב  זה , על משאמלוי
כמה המכתב קרא מכתבו שוב  הדב"ח קיבל וכאשר  הזה,
אז  ועיש אש, כלפיד  הי' ופניו עצו בהתרגשות  פעמי
בהתלהבות בביתו וחזר  והל ,עש הבית כל שנתמלא הלולקי
הנז' זאב  מאיר   חיי ר ' הרה"ג  בביתו נחלש שעה באותו  עצו
ושל"ח. הועילו  ולא   ברופאי וניסו שבועות ד' חליו את וחלה

אזוכאשר  היתה ואמו סביביו, הנרות והדליקו האר על הורידו
מגודל קולות  בקולי וצעקה מאוד והרעישה חיותה   בחיי עוד
עיניו שפתח ראו  ופתאו הזה, היקר  בנה הסתלקות מרירות
לדבר כדי העליו מעול אותו  ששלחו ואמר ממשכבו וק
אני  מי  ע ידעתי לא ואמר מצאנז , רה"ק מר וגדולת בשבח
הד"ח של שמו את למעלה כשמזכירי הכרתיו, ולא מפלפל
מקדושת מזדעזעי  כול הקודש  וחיות שרפי מלאכי אפי'
דו"ד בלי לי המוכ מקומי על ליל מוכ שאני אעפ"י ואני שמו,
שאוכל הזכות לי נותני הי'  א חלקי על מוחל הייתי אעפי"כ
חיותי  בחיי צדיק אותו ולפייס צאנז עיר  עד ורגלי ידי על ליל

דבריו. ע "כ מחלקי, יותר  חשוב אצלי הי'

הנז'וכל דודו אצל שעמד הנ"ל משה  יחיאל ר' הרב  שמע  זה
תמיד אצלו נושא והי' בפנקסו, דבריו כל וכתב  פרק, באותו 
והוא פטירתו, אחר דודו שסיפר  מה  כל לעי להראותו זה  פנקס

באזניו. זאת כל ושמע  ראה 

תשובה בעל שנעשה שבת מחלל כפרי איש
זצ"ל  מבעלז שלו שר הרה"ק ע"י 

 כפרי פע זצוק"ל מבעלזא  שלו רבי הרה"ק לפני בא אחת
דר על הרה"ק וישאלהו בעדו, שיתפלל בבקשה  אחד
עושה הנהו כי הרה"ק לפני ויודה בשדהו, בשבת התנהגותו
מכל כדת לשבות אפשר  אי כי להתנצל והתחיל חול, שבתו

בשדה . מלאכה

ועצותוהרה"ק מוסר דברי לבו על וידבר  להוכיחו התחיל הנ"ל
לו נענה דבריו אריכות ואחרי כמצווה, השבת את לעשות
עד כי מאתו יבקש זאת א לקולו, ישמע  כ  אמנ כי הכפרי
קדושתו הוד יסכי השדה  מ והאסיפה הקצירה ימות  אחר

קודש . בשבת  ג ממלאכתו יפריע  לבל
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מעשהואמר  ל אספר אשר את ושמע  הסכת הרה "ק לו
כידוע  הפריצי ממשלת בעת אז , הקדמוני בימי שהיה,
ואותו הכפר , מוזג  יהודי לו היה  הכפרי מאדוני אחד שלכל
אחד עשה  אחת  פע לאדוניו, נרצע עבד היה היהודי
אחוזות בעלי כל חבל בו לקחו אשר גדול משתה  מהפריצי
כל להתפאר  החלו מאד  התעלסו וכאשר  הזה, בגליל  הגדולי
את המשתה  בעל האדו כשמוע שלו, בהיהודי ואחד אחד
הנהו שלו היהודי כאשר  נאמ עבד כי הוא ג התפאר  , דבריה

.האר בכל כמותו נמצא לא  כי כמותו,  מה לאחד אי

עלויאמרו יצוה   א דבריו, יבחנו בזאת כי המסובי כל לו
הוא. כ כי כול יודו אז  לו, וישמע דתו להמיר  היהודי מוזגו

כי וישלח עליו גזר  לפניו ובבואו שלו, מכפר  היהודי את לקרוא
ויאמר אחריתו, תהיה מרה  לו ישמע לא  וא דתו, את יחלי
ויספר ביתו אל וישב  ביתאי, בגו ואימל איזיל היהודי לו
שהיה וטריא שקלי ואחרי מאדוניו, עליו נגזר אשר את לאשתו
לאדוניו היהודי וימהר אדוניו, פי את ימרה בל כי אמרה   ביניה
תדעכי  כ א האדו לו ויאמר אמונתו, את יחלי כי בהסכמה
...אשת וש איווא  א כי יעקב  שמ עוד יקרא לא מעתה 

לביתו. ויל

איוואחלפו יבוא כי האדו מאת בא שליח והנה  , אחדי  ירחי
אל לשוב   עלי מעתה כי דע  האדו לו ויאמר  ויבוא אליו,
כבראשונה , שמ יהיה יעקב כי איווא עוד יקרא ולא אמונת
אשתו, עצת מבלי דבר  יעשה  לא עתה  כ כמאז כי לו ויאמר
מה הנה האשה  לו ותאמר  אשתו, בעצת לשאול לביתו וישב 
הנ הללו הימי הנה  אפס באמונתינו  נשאר כי  נעי ומה  טוב 
מאד  קשי הפסח לימי ההכנות וכידוע  הפסח לחג  קרובי
תבקש כי עצתי לכ גדולות, ובהוצאות רבה בעבודה  העול
יסכי א לאמנותנו, בשמחה נשוב  כ  אמנ כי מהפרי עוד
נצר לא  למע הפסח חג אחר עד התיהדותינו זמ לנו להרחיב
ובכ הללו, ההוצאות  את ולהוציא הפסח ימי בהכנת להתיגע

הפסח. חג אחר  עד  נכרי עוד להשאר בחפצנו

מכלהכפרי שבתו לשבות עצמו על וקיבל הנמשל, את הבי
. עולמי ובקציר  בחריש  בשביעי ולשבות בשדה , מלאכה 

את זצ"ל מזידיטשוב מהרי"א הרה"ק שהעניש   אי
שינאווי  אב"ד  זצ "ל הלברשטא יחזקאל ר' הגה"ק

בוריסלב , לעיר  אחד לשבת פ"א בא בסטרופקוב , רב בעודו
שנתגלו הנפט  מעיינות בשביל הרבה  יהודי בה   דרי שהי'
וברוב  יהודי היו  המעיינות בעלי ורוב  , הה  בימי בה 

זידיטשויב . חסידי

 הנפטביו בארות דר משינאווי הרב  יצא בבוקר השבת
על  ומשגיחי הבארות יד על יושבי  יהודי  פקידי ומצא
עצמו את וסגר זה , שבת חילול על מאד נצטער  העבודה ,
מאד לו חרה  כי לפניו לבא איש   לשו נת ולא  היו כל בחדרו

הללו. ע "ה  חסידי על

הרבבמוש "ק אל והל הסמוכה לדראהביטש מיד נסע 

ודבר בוריסלב, על  ג פרושה היתה  רבנותו שמצודת דמתא
אותו יע בורסילב , בגלילו ידו שתחת הפרצה על קשות עמו
הוא רק כי זצ"ל מהרי"א הרה "ק אל לזידיטשויב  שיסע הרב
הנז' להרה "ק ובא  כעצתו עשה  הזה , בדבר  בפר לעמוד יכול
כי  ,נס יי  שותי שלחנו שעל למר ידוע להוי לו: ואמר
המחללי כאלה   ובניה בורסילב  מעיר   חסידי אליו  באי
את בפרוטרוט  לפניו וספר ,נס יי  ויינ בפרהסיא שבת

עיניו. ראו אשר

בבוריסלבבו שלומו לאנשי מזידיטשויב  הרה "ק כתב   ביו
שא בוריסלאב, אנשי כל ועל  עליה  ואיי נמרצה  אזהרה 
עליה התפלל עתה שעד  כש השבת, את לחלל יוסיפו
כל שיתמלאו מעתה  עליה יתפלל ,בבארותיה הנפט  שירבה 

לקללה . הברכה לה ה ' ויהפו , מי הבורות

חרדואיומו וחזק, אדיר  רוש עשה  מזידיטשויב  הרה "ק של
עליה והביא  רב א  בה יחרה פ לנפשותיה  האנשי
לחלל הוסיפו לא  רב חי אשר   הימי כל ברכה, תחת קללה

.תוק בכל נשמרה רב של ואזהרתו השבת

רבאחרי וקללת השבת, את לחלל התחילו שוב  פטירתו
, מנכסיה ירדו המכרות בעלי רוב  , עליה בא כתומה
של הנפט  מעיינות כל ויסכרו  מי לבארות נהפכו   בארותיה
לחלל התחילו אשר חיותו  בחיי ממנו שנתברכו  אול

השבת. קדושת

זכראחר  זצ"ל, יחזקאל ר ' הגה "צ חמת כשו האלה   הדברי
כי  לבבו, והכהו מזידיטשויב  הרה "ק לפני  שדבר  הביטויי את
לא עינו ראו אשר את לרבינו לספר  לו היה אפשר  סו סו
החליט זצ"ל מצאנז  הגה "ק אביו ובמצות בסערה , ולא ברעש 
שלא ידע כי ולאשר  יחפות,  ברגלי הרה"ק לפני נזיפה  לקבל
ליו נסיעתו סבב הנעל חלו והוא הרה "ק לפני לבא אותו יתנו
ורגלי אבילות בבגדי לפניו בא  היו חצות ואחרי באב , תשעה
לבבו, בתו מפיו שנמלטו  הדברי על ממנו מטו ובקש יחפות,
שכוונתו שידע מפני עליו  התרע לא בכלל הרה"ק אבל

ביה . מרתחא דקא היא וארייתא   לשמי

ידי  על  בשבת  שנכבה נר על  משינאווי הצה"ק הקפדת 
השיריי חטיפת דחיפת

מונקאטש ,סיפר  אב"ד זצ"ל שפירא אלעזר חיי רבי הרה"ק
שרגא יחזקאל רבי הרה "ק  בש גדול מאד ששמע 
על  הבאי כ"כ דחפו א' שפע משינאווע זצ"ל  האלבערשטא

א ברכתו לקבל עדש"ק השלח בעת השיריי לקיחת בעת ו
מרוב באונס ואולי שוגג  הי' כי ממילא ומוב ש"ק, נר נכבה  כי
הסימ הוא זהו כי ואמר מאוד הקפיד עכ"ז הדחק, זה  הלח

לש "ש  כונת וכיוצא )שלאהי'  השיריי הבורא(בחטיפת רצו זה  ואי
וחטא שבת חילול מגיע הי' לא  לטובה   כונת הי' א כי ית"ש,

בשוגג )  ג)כ בניו לו ויעשו יעקב  בבני וז "ש בנות עי"ז, "כ" מלשו)

מזה ) יגיע  א וכראוי בצד"ק  לשו "כ עשו כי   ידעי מנא היינו דוברות , כאשרצלפחד
גוררת ולא  מצוה  גוררת המצוה שיהי' והיינו הש"י, מצות  צו

זיע "א. עכד"ק כנ"ל בשוגג  ג עבירה 


