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רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

גדולה תשובה

בעירהרה"ק אחד לאיש חייב היה זצלה"ה  מנדבורנא מוהר "מ
נרות רב  ממנו שלקח ע "י , עצו כס  סכו טשערנובי

נרות)בהקפה , של  עצומי  בסכומי השתמש מוהר"מ  שהרה"ק  ופע(כידוע 
איש אליו בא ,טשערנובי בעיר מוהר "מ הרה "ק שהיה בעת
בתנאי  חובו, כל את לו מוחל שהוא הרה "ק, אל ואמר  הלזה

הבא.  עול ב שהוא לו שיבטיח

לדברוכשמוע  התחיל א כי ,כלו לו השיב לא הרה "ק, זאת
שפועלת האי יודע הוא  א אותו ושאל עוה"ז , בעניני אתו
שאל ואח"כ זה, מעני רב  זמ לדבר והתחילו הרכבת, מכונת
אלו, בנושאי לעני ומעני מכונית, שפועלת האי אותו
האי הוא יודע  הא הרה "ק אותו שאל הא, ועל דא  על  בדבר
פניו, על עלה  צחוק ובת הנ"ל, איש התפלא כביסה , שמכבסי
אליו נענה  זאת, יודע רב בי בר  כל כי לענות , מה  ידע  ולא

כביסה .  שמכבסי האי אני  ל אומר  ,כ  א הרה "ק,

בעש "ק ופתח  הנה לומר , והתחיל בחכמה  קדשו פיו הרה"ק
הצואה הכתונת את  לוקחי מהמקוה , כשבאי אחה"צ

המטה , תחת אותה   וזורקי אלו שהפשיטו,  בשני הנוהג  היה כ)

המטה ) תחת מקומה מלוכלכת אתשכביסה   מוציאי שב"ק, ואחר
ואח"כ  ,חמי במי אותה  ושורי , מש הזאת הכתונת
כמה היטב  אותה  ומרתיחי גדולה, ליורה  אותה  מכניסי
זאת שכתונת עד באפר,  וקוטמי בקש ,  מגבבי ואח"כ שעות ,
כתונת  נוטלי ואח "כ בה, הבלוע  הלכלו ממנה  ויוצא  מזדככת
קרש על  אותה   שוטחי  וש הנהר , אל  אותה ומוליכי זאת
ואח"כ  ובורית, נתר  ע לשפש  ומתחילי בליטות,  ע רחב 
שעל הכביסה  על להכות   ומתחילי וקשה  ארו ע  נוטלי

אלו)הכרש   בשני כביסה   מכבסי היו שכ .(כידוע 

איומה ,והמשי ותנועה  נורא בפחד שיחו ב אל דבריו הרה "ק
 ומכי  ומכי , מכי  מ 'פערעט,מכי או פערעט, מע  או פערט מע (ובל"ק ,

הרה "ק וכו') אמר זאת וכל  לגמרי, נקיה  יוצאת זאת שכתונת עד
אי האר על והתעל נפל הנ "ל שאיש עד כזה נורא  בפחד 

אליו. רוחו להשיב   אנשי להבהיל והוצרכו , אוני

בעת[והנמשל בקיצור , נכתבנו הקורא על להקל בכדי אול ,מוב
אותו...  ומטהרי עולמו, לבית לשוב  אד של זמנו שמגיע
ומשו לקברו, היינו למטה , מתחת אותו מכניסי ואח"כ
כל את עמו אותו  ועושי ולזככו לטהרו כדי אותו  מוציאי

זכה בראשונה  שהיתה  כפי מזדככת זאת שנשמה  עד ונוכחת,
שמע הנ"ל ואיש  בעוה"ב, לה  המוכ למקומה  תבוא ואז ונקיה ,
התנוצצו ובקרבו בלבד, הנ"ל משל ע"י הרה "ק מפי זאת כל
שנפל עד  הרה "ק, עליו שהטיל הפחד  מרוב  תשובה הרהורי

התשובה ]. מגודל מתעל

תיכ וכאשר  עזב  לביתו, אותו הביאו במקצת, לו הוטב
הסמוכה קטנה  לעיירה  מש ונסע טשערנובי עיר  את הרה"ק
מוהר "מ  הרה"ק בנו עת באותו היה גר   וש ,מיעלע הנקראת
הגיע ועש"ק  ביו ויהי אנושות, נחלה  הנ "ל ואיש מקרעטשני
הוא אנוש  חולה הנ "ל שאיש הרה"ק, אל מטשערנובי מברק
שבתא, דמעלא בפני ' ממש  כבר  והיה דוי, ערש על ומוטל 
להתפלל במהרה  נכנס ואמר , בנו אל מוהר"מ הרה"ק נענה
שבליל היה  וכ בנקל... יעבור הנ "ל שאיש כדי מנחה, תפילת
דבריו ע"י הנפש , כלות  עד הגדולה מהתשובה של"ח, שב "ק

צדיק. אותו של

זי"ע מנדבורנא  מרדכי ר"ר מהצה"ק נוראה עובדא
תקעכידוע זצלה"ה  מנדבורנא מוהר"מ הרה"ק של ימיו שבסו

אליו ונהרו הונגריא , במדינת בושטינע  לעיר ומושבו אהלו
לשמוע ה דחיטיא , למרי צריכי הכל כמחז "ל מישראל,  אלפי
לישועת  הנצרכי ואלו השי"ת, בעבודת  חיי אלקי דברי
את ימצאו מוהר "מ הרה "ק  שאצל היה ובטוח וסמו ורפואות,

. מבוקש כל

נחלהובתו בנה  אשר  אחת אשה   ג באתה  יושבת, אנכי עמי
נוטה ממש  כבר  היה  וכאשר מלהצילו, נואשו  ורופאי אנושות,
מוהר "מ  הרה"ק לפני ובאתה כפיה  על אותו לקחה ר"ל, למות
ר "ל, ידיה , תחת הילד נפטר  הליכתה  בדר  אול לבושטינע,
ולקחה לזאת, לבה  שתה  לא עליה , נפשה במר  זאת אשה אבל
נכנסה גדול וברעש הרה "ק, לבית ורצתה  שהוא, כמו אותו
של חדרו לתו אותו וזרקה  הילד את ולקחה מושבו,  למקו
וסגר הדלת אל ניגש  ממקומו, עמד והרה"ק מוהר "מ, הרה"ק

מ  על  דלתאותה את הרה"ק פתח מועט  זמ ואחר  ובריח, נעול
כל כשאר רגליו על הול , וקיי חי מחדרו יצא  והילד חדרו
וכל קדשו חצר  כל ותהו ,הצטר לא למשענת ואפילו איש,
אלישע כבימי ממש ,המתי תחית  בעיניה בראות הסביבה ,

הנביא.

לתלמודוהיה  אותו והוליכו הילד, ויגדל ,הה  הרבי  בימי
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כל את  הוריו שכחו מצוה, בר  שנעשה  אחר   אול וכו' תורה ,
חול לימודי ג ללמוד אותו שלחו לב  ולדאבו האלו,  הניסי
בדר עוד התנהג  הזה  העול אבל , נכרי של ספר  בבתי
ברבות א השב "ק, קדושת על ושמר תפילי והניח התורה
בדרכי  מטה  מטה ירד לאט ולאט  לאחוריו, נרתע  הימי
ונתעלה , עלה  מאד, מאד  הצליח חול בלימודי , ולאיד היהדות,
, עצי ועיבוד לכריתת חרושת בבית גדול למנהל שנהיה  עד
ג עבד לב  ולדאבו מופלגת להצלחה הי'  הה  בימי אשר 
העמי ללשו נתהפ "געציל" היהודי ומשמו ויו"ט , בשבתות

ר "ל. אבותיו  דר את לגמרי ועזב  "געזא"

יהודי והנה בחלומו, הוא רואה משכבו, על בשכבו בלילה  פ"א
בזה "ל, לו ויאמר  בידו, ומקלו ארוכות, ופיאות לב זק עטור  זק

מנדבורנא" מרדכי דקשוט)"אני בעלמא  אז כבר היה מוהר"מ  (והרה"ק 

והיית אלי,  אמ  אות הביאה  קט ילד כשהיית  ואמר והמשי
עליו צווח והחל , המתי בתחיית  אות החייתי ואני מת... כבר 

ומבהיל, נורא  התפללתי "בקול הנער זה  שתהא"על כדי  ...
אשר במקלו להכותו התחיל כ כדי ובתו וכו' וכו' שבת מחלל
ובתו ,אות לשאת לו היה  שא"א , ומרי  קשי מכות בידו
אלו,  קשי מכות יותר לסבול לו שא"א הוא מרגיש חלומו,
הוא ורואה  ומת... ר "ל, מיתה, לידי אותו הביאו האלו והמכות

לקבורה . אותו והוליכו כנהוג , צרכיו כל לו  שעושי בחלומו

מלאוכאשר  הוא רואה , לבתיה אותו  המלוי הקהל חזרו רק
השרביט את הושיט  ותיכ בידו, אש של ושרביט  נורא , אחד
לו, ענה ," שמ "מה  אותו שאל קברו, על נוראה  ובהכאה
קברו, על  בכפליי היכה  תשובתו, את  המלא וששמע  "געזא",
עו"פ לו עונה והוא ,"שמ "מה  ואדיר  גדול ברעש עו"פ  ושאלו
על בשלישית והיכה  חזר ,המלא  א הראשונה , כתשובתו
והאדמה הקבר שכל שהרגיש עד  כזאת נוראה הכאה קברו
האמיתי  שמו נזכר שבקושי עד ,"שמ "מה התפוררה מתחתיו

"געציל". והוא

העמידוובחלומו, מועט  ובזמ בידו, אותו לוקח  המלא והנה
חטאיו היה מה בדינו לעיי והתחילו מעלה, של בי"ד לפני
וראו ,ראשו ראשו  לעיי והתחילו העובר ,  בעול ופשעיו
עד השחר  תפילת  יו בכל שהתפלל היה , הראשו שחטאו
,בתפילי התעטר דזמרה לפסוקי ורק ,"תפילי "בלי הודו
כ"כ, חמורה עבירה אינה שאת  הג מעלה , של בבי"ד  ופסקו
שכבר עד  אחור , לסוג התחיל ועי"ז  ראשונה , יצא וזה היות אבל
שנעשה עד  לגמרי, התפלל לא  כבר  ואח"כ ,תפילי בלא התפלל

זו, עבירה עבור רק לו מגיע  לכ ר "ל, גיהנופוקר   חדשי ,ג '

הוא אבל חטאיו, כל את ולתק לעוה"ז לחזור בידו שברירה או,
עו"פ מלרדת , בגיהנו עונשו לקבל  שמסכי ואמר , ענה
ונית ביותר, עוד ח"ו יקלקל ואדרבה  ,יתק לא אולי כי לעוה "ז ,
על זה דינו וכשירצה  , לגיהנו להורידו מעלה  של מבי"ד צו

.להל בדינו יעיינו הראשו חטאו 

אותוהדבר  לוקח אחד מלא והנה  ובחלומו, הבי"ד, מלפני יצא
ומרגיש הוא בדר  הול והנה , לגיהנו אתו ללכת ומתחיל
כבר הא המובילו,  המלא את שאל להעטיפו, מתחיל  שחו
שלגיהנו לו וענה גדול, בצחוק  המלא התמלא , הגיהנו כא
כבר ששופע  מה  רק הוא זה  וחו מאד, רב  מרחק עוד הוא
הלאה ,  המלא  ע הל וכ הזה, המרחק א על  הגיהנו מאש
הלאה ללכת לו וא"א רגליו, תחת כבר  ששור שהרגיש עד
 ששור והאש  החו מרוב  ויורד, מטפס ועולה , ומטפס בשו"א ,
כא כבר   הא ,המלא את עו"פ ושאל  עוז  ולובש רגליו, מתחת
שרחוק  לו ואומר ממנו, מצחק כבראשונה המלא  א , הגיהנו

עצמו. מהגיהנו מאד  מאד עוד הוא

לרדתהתחיל השניה  הברירה על  הסכי לא  אשר  על מתחרט 
לו א"א אלו,  ומרי  קשי שיסורי ראה כי ,לתק כדי לעוה "ז 
המובילו,  המלא אל ואמר במתניו, עוז  וחגר  בשו"א, לשאת
יכול אינו  הגיהנו עונש  כי מעשיו, לתק לעוה "ז לשוב  שרצונו

ההואלש במקו שיעמוד המלא לו ענה ,אופ  בשו את
פרח ותיכ מעלה, של הבי"ד  בעצת לשאול  יל והוא  לו, ויחכה
שמסכימי בפיו, ותשובה אליו חזר  מועט  ובזמ ,המלא לו
מעשיו, יתק שבאמת בתנאי  א מעלה, של  בבי"ד לזאת

ארצה . וחבטו אותו לוקח המל והנה ובחלומו

עלומעצימת שוכב  כשהוא משינתו, הנ"ל התעורר החבטה 
בליל עליו שעבר חלומו כל את היטב  וזכר , אוני אי האר
היה גופו חלקי וכל , טריי חיי  סימני ראה  וג זאת, בלהות
מהיהודי  קיבל אשר מהמכות , ד זוב עד ומחובטי  פצועי
שתרפאו עד שבועות כמה למטתו רתוק היה ואח"ז  ,הזק

. החלי וגופו המכות

והתחילומיד  גמור , תשובה לבעל ונהיה  עבודתו,  מקו את עזב
לת"ח נהיה אשר עד ולילה ,  יומ תמימה  ה ' בתורת לעסוק
אמת צדיק אותו של בכוחו חלדו ימי כל יר"ש  וחסיד גדול
מוהרא"ז אדמוה"ז  כ "ק של בצ"ק עוד והסתופ זיע "א,
חלומו על חזר  ימיו וכל גדולה, בתשובה זצלה"ה, מקרעטשני

השי"ת ולאהבת ליראה ישראל את לעורר כדי דעובדאזה , (רזא 

תשובה ) אות האותיות  .שער


