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 ד"בס
 עזי"הלוי איידלש הגה"ק רבי שמואל אליעזר 
 המהרש"א

 ה' כסליו שצ"ב -שט"ו 
 

 אליעזר שמואל רביהגה"ק  א"המהרש הגדול רבינו
 הגאון רבי יהודה יולאב ו"שט שנתבבעיר קראקא  נולד
 מיוצאי והיה, ספרו בהקדמת חתימתו הוא וכן, הלוי

 ובחידושי. מאובן ונשיא כהן עקיבא רבינו של חלציו
: ל"ז מאביו בתוספות הגהה מביא( ח"ל דף סוכה) הלכות
 הרב ליפשיץ משה מ"הג חתן היה א"המהרש ורבינו

 זכרון" בעל אשכנזי משה מ"הג של וגיסו, מבריסק
 ". משה

, אידלש שמואל רבי דעלמא רובאהסיבה שנקרא בפי ו
 גדולה אשה שהיתה מפוזנא איידל חמותו ש"עהיא 
 ביתה את ותעש קמה ה"שמ בשנת כי, פעלים ורבת

 ק"בק הרמה ישיבתו א"המהרש נהגו, לחכמים ועד בית
, ליידא מרת הגבירה חמותו של חייה ימי כל, פוזנן
 בערך, מכספה הישיבה בני כל ואת אותו החזיקה אשר
 וזכתה, ה"שס שנת עד ה"שמ משנת שנה עשרים כמו

", אידלש שמואל' ר" שמה על א"המהרש את שקוראים
 עלכמו , שמה על עצמוגם המהרש"א  תםח ולפעמים

 שהתאספו ן"ש בשנת לובלין בעיר שנעשה התקנה
 את לחזק פולין ארצות דארבע הועד מנהיגי ראשי

 ביריד לובלין בעיר ז"שמ בשנת שנעשה התקנה
 את להשיג בישראל רב שום ישתדל שלא, גראמניץ
 שמואל' הק: "א"המהרש עצמו חתם, ממון י"ע הרבנות
 ". הלוי יהודה מ"ב אידלש

 ונסע, בפוזנא הישיבה פסקה, חמותו שמתה ואחר
 ושם, מ"ור ד"לאב שם שנתקבל חלמא לעיר משם
 עדת מראשי נקרא חלמא מעירו. גדולה ישיבה הקים

 להיות עליהם חכמתו כנפי לפרוש, המעטירה לובלין
 של שמשו זרח ה"שע שנת בערךו ,מ"ור ד"אב שם

 האירה אשר עיר אוסטראה על ל"ז א"המהרש הגאון
 את נהל וכאן אוסטראה, מ"ור ד"לאב ונתקבל, מכבודו
נתעלה לשמי מרום, במוצאי  אשר עד הגדולה ישיבתו

שבת קודש ה' כסלו שנת שצ"ב, ונטמן בבית החיים של 
 אוסטראה. 

*** 
בהלוייתו נשא עליו הספד הגאון ר' שמשון אבי הגאון בעל 

 חוות יאיר. 
אחריו דור ישרים מבורך, בנים וחתנים גדולי רבינו ז"ל הניח 

הגאון , הגאון מוה"ר משולם זלמן תורה וגאוני ארץ, בניו היו:
 הגאון מוה"ר אברהם, מוה"ר יהודה לייב
הגאון מוה"ר משה בהגאון ר' בונימש אבד"ק  ואלו המה חתניו:

הגאון מוה"ר יצחק סג"ל חריף , לובלין. בעל מהדורא בתרא

הגאון מוה"ר שלמה בהגאון ר' , אבד"ק לבובבהגאון ר' שלמה 
 שפירא בעל מבוא שערים

*** 
 ואלו הדברים אשר נחרתו על מצבתו:

 פ.נ.
נגנז ונאסף איש קדוש תנא דמלכא הוא נגר ובר נגר 

מופת הדור הצניף והטהור הרב המופלג בחכמה 
בענוה וביראה ושמעו יצא ממזרח שמש עד מבואו 

גדול שחידש העיר כל חכמי ישראל בחיבורו ה
בפילפולו ובחריפותו בגמ' פי' רש"י ותוס' הגאון נ"י פ"ה 
מוה"ר שמואל אליעזר במוה"ר יהודא הלוי זצוקללה"ה 

על יה וקבישיבה של מעלה ומת מיתת נשי שקנתב
השמימה והיתה מנוחתו כבוד במוצאי מנוחה ונאסף 
ביום א' חמשה ימים לחודש כסלו בשנת שצ"ב לפ"ק 

 תנצב"ה
*** 

 בגודל למאד ל"ז א"המהרש את שיבח מ"נבג ט"בעשה
 היו מזה יודעים העולם היו שאם שאמר עד צדקתו
 .קברו גבי שעל העפר לוחכים

 דרוש ו' מאמר ב'(, ההתקשרות שער( ווילעדניקמהרה"ק מ" )ישראל שארית)

*** 

 עד שהיו החיבורים שכל אמר בשם הבעל שם טוב
 ק"ברוה שהוא וכיון, ק"ברוה היו ,בכלל ועד א"המהרש

 ,קרוה" י"ע הוא הגילוי שרק אמרו, עצמה תורה הוא
 בעצם תורה באמת ,תורה ונעשה שנתגלה כיון אבל
, וכעון שהוא תורה אפשר לפרש ק"מרוה יותר גבוה

 ע"פ פרד"ס.
גם החיבורים שאחר המהרש"א יש בהם שהם ברוח 
הקודש, ויש שלא ברוח הקודש, מכל מקום כיון 

בני ישראל, הגם שאינו מקובל שנתקבל החיבור אצל 
אצל הכלל, כי אם בפרט הנקרא בשם ציבור, ממשיכין 
רוח הקודש בזה החיבור, רק שלא יהיה ח"ו נגד רצון 

 הבורא יתברך, וד"ל.
 ב' לסוכות( שער( מהרה"ק מווילעדניק" )ישראל שארית") 

*** 

, אוסטרא ק"דק ד"אב מופלא רב אידלש שמואל ר"מהר
, התלמוד רוב על הלכות חידושי חיבר ו"שע שנת

 ושמעתיה והתוספות הגמרא מעייני כל הלכו ולאורו
 אשכנז בגלילות ובפרט, ותלמידיהון רבנן לפום

 חיבר וגם, בו עסקם וכל מחבבו זזו לא והמערב
 ם"הפרשי ובעלי, הדרשנים יקחו וממנו אגדות חידושי

 לו שיש שמעתי אני וגם, דרושיהם ליסוד הדביקוהו
 הגדולים( ל, שם"זצ א")החיד                                       . ת"שו

*** 

 רוח בעל גם היה, וקדוש גאון א"המהרש שהיה ומלבד
 פתוח וביתו, אורחים מכניס, לאביונים נתן פזר, נדיבה
 פתח על ושב העובר ואביון דל לכל ללין מקום לרוחה
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 כתוב היה העליון המשקוף אבן על(. חומה בית) ביתו
 בחוץ(: "לב, לא איוב) הפסוק בולטות באותיות וחקוק

 בילדותי הכותב ואני". אפתח לארח דלתי, גר ילין לא
 אבן מעל הזה הפסוק את פעמים כמה קראתי

, כליל כולה עירנו נשרפה ט"תרמ בשנת. המשקוף
 האבן ומן ל"ז א"המהרש של חומה הבית גם ונהרס
 .אות תמונת שום מכיר באין האותיות נמחקו

 )תולדות אדם(
*** 

בצדקותו וקדושתו הגדולה כבעל  רבינו ז"ל גם נודע
מופת, שבכוחו לשנות את דרכי הטבע, בחינת צדיק 
גוזר והקב"ה מקיים, וספורים נפלאים מסופרים על 

 רבינו ז"ל.
*** 

 מהרב שמע ח"י דף) טוב מעגל בספרו כותב א"החיד
 היה העשיל הרב כי סיפר עוד: ל"וז( מבאלחוב הירש
 הספר וזרק וכעס א"מוהרש דברי וראה בהלכה לומד

 גדולות א"מוהרש על אומרים איך מצטער והיה, לארץ
 עמו ונכנס' א בחור שבא שם ונזדמן, טעה ואיך

 אותו וענה, א"מוהרש דברי ל"א שהרב עד בדברים
 ונתבהל, היא כך א"מהרש שכוונת אפשר ואמר הבחור

 לחבר שלא ונשבע, לאמת א"מהרש שכיון שראה הרב
 בדברי כיון לא הוא שאפילו מאחר[ בדפוס] ספר

 .ל"עכ לחיבורו יעשו וכך בו וזלזל א"מהרש
*** 

 כתב( ח"י' סי) ל"ז לאנדסויפער יונה ר"הג בצוואת
, בו דיבר אלקים שרוח נראה א"המהדש שמדברי
 בדומה ספר שיעשה אפשר אי ק"רוה השגת ומבלעדי

 . לו
*** 

 על בנוים א"מהרש שדברי כתב הלכות' חי בעל הגאון
 להזיזם יוכלו לא שבעולם הרוחות שכל חזקים יסודות

 .ממקומם
*** 

 ד"אב המפורסם הגאון של יוחסין במגילת כתב
 רופאת היתה א"המהרש של שחמותו ל"ז סעראצק

 סעודת לפניו בעצמה היא נתנה אחת פעם, ומילדת
 שאמרו למה חשש ל"זצ א"המהרש והוא, הצהרים

, לה אמר, באשה משתמשים אין.( ע) קדושין ל"חכז
 שאומרים כמו) לאכול לי יתן ואחר שנים מאה תחיי
 דערלאנגען מיר זאל אנדערער איין און, יאהר הונדערט לעבט
 (, עסין
 וטהרו. למתה וחשבוה' בחולי נתעלפה היום ויהי

 שהיתה ואמרה', לתחי חזרה מה זמן ואחר, אותה
[ ל"מהרי בליקוטי הנזכר] פרוט הינר הנקרא בחולי
 ותבעה ילדה אחת נשמה ובאת' במרום' זכותי ושקלו
, אמה במעי בעודה אותה שהמיתה איך, לדין אותה

 חתנה לה אמר וכך נ"בסכ היתה שהאם והשיבה
 את להציל בכדי הולד להרוג הדין שכך[ א"המהרש]

 לה אמר א"שהמהרש מעלה של ד"בבי והזכירו, אמה
 . ז"לעוה לחזור צריכה כ"ע, שנים מאה' שתחי
 אומרת היית מה כ"אח אותה שאל א"המהרש וחתנה

 אולי' הי חי' הי ואם, ילד של היתה הנשמה זאת אם
, אמו משל יותר גדול וזכותו, לרבים ומורה גדול ח"ת

 הוא שמתחלה אחר, ח"ת זה להיות יכול האיך והשיבה
 )אוצר הסיפורים(                   ,ח"ודפח, אמו את להרוג בא

*** 

 במחלה חלה, ל"זצ עטיה עזרא רבי הגאון של בנו
 טיפס חומו. תרופה לו למצוא נלאו והרופאים אנושה
 בין נתון והיה, מעלות -42 מ יותר עד והגיע במאד
 והתפלל הגאון עמד ארוכות שעות במשך. למות חיים

, שנרדם עד, ובתחנונים בבכיות, לבו מקירות בנו על
 שמפני לך דע, לו ואמר א"המהרש אליו התגלה בשנתו
 ומילה מילה כל על עמל והנך, בתורתי דבוק שהינך

 על שאתפלל לך מבטיחני, ס"הש למסכתות בפירושי
 מתוך וללמוד להמשיך שתוכל כדי ה"הקב לפני בנך

, בחלום א"המהרש לו אמר האות לך וזה. הנפש שלוות
 ירד בנך של שחומו תמצא, משנתך תתעורר שכאשר

 . לפלא ויהי, הווה וכך. לחלוטין מחוליו והחלים, 37 ל
 "(בהעלותך" פרשת א"שליט זילברשטיין י"לגר" לשבח עלינו" ספר מתוך)

*** 

 העולם מלחמת בזמן בהונגריה במשפחה מעשה
 ידי על ישראל לארץ לברוח בידם שעלה השניה

 על הודיעו הם. ארצה להסיעם קטנה אניה שנמצאה
 המתינו הקרובים. ישראל בארץ לקרוביהם תכניתם

. לבא בוששה המשפחה אולם, לבואם עינים בכליון
: הרגיעם ורבינו, א"החזו למרן הקרובים פנו להם בצר

 האניה, א"מהרש הרבה לומדים בהונגריה בישיבות
 זמן כעבור ואכן! כלום לה יארע ולא א"מהרש מלאה

 (פח עמוד ג"ח" איש מעשה)"                     . ארצה הגיעו קצר
*** 

, אדל לבתו סיפר, ע"זי מברסלב נחמן רבי ק"הרה
 פנקס בעיר שיש לו סיפרו, אוסטראה בעיר' שכשהי

 שם ונכתב, ל"ז א"המהרש האלקי הגאון מזמן נושן ישן
 נכתב בפנקס והיה, ל"ז א"המהרש עם שנארע מה כל

 אחר ספור שם כתוב היה דף בכל אשר כזה באפן
 ספור שהוא) דף איזה לקרות רוצה שהיה ומי. ממנו
 ונתן(. גילדען א) אחד זהוב לשלם צריך היה(, אחד
 בשלשה הפנקס את לו ופתחו, זהובים שלשה להם

 :בהם שקרא הספורים ואלו, מקומות
*** 

 סיפור ראשון

המהרש"א זי"ע קודם שהיה רב באוסטראה היה רב 
ד עם הישיבה באיזה קהילה קטנה, והיה יושב ולומ
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שהיה הגלילות באותו והיה אז , שלו כל היום כולו
רב דמדינה, והיו מוכרחים כל הרבנים  ,המהרש"א ז"ל

אותו הרב  תתחת ממשלשל הקהילות ששייכים 
 ורבינולבוא לפני הרב דמדינה לקבל פניו דמדינה 

. רק היה יושב ולומד תמיד ,ז"ל לא בא אליו המהרש"א
ן אותו הרב דמדינה לכף זכות, ואמר, אולי מחמת וד

ך, , על כן לא בא אל שולחן המלי'שטרוד בגרס
ישב הרב דמדינה ונסע אצלו אל המקום אשר היה ונתי

, ובא אל העיר ויחרדו כל העיר "לז רבינוחונה שם 
לקראתו כנהוג, ובאו כולם לקבל פניו, והמהרש"א ז"ל 
לא אבה ללכת אליו. ודנו הרב דמדינה גם כן לכף 
זכות, ותלה גם זאת בביטול תורה שאינו רוצה לבטל 

מד הרב ך אליו, וע, אני אלואמר הרב דמדינה מלמודו
הכנסת שהיה יושב שם  לך אל ביתדמדינה וה

 .המהרש"א ז"ל עם תלמידיו, ובא אל הבית הכנסת
והרב המהרש"א לא זז ממקומו ולא הפסיק מלמודו, 

אף על פי כן דנו לכף זכות גם לל ולא נתן לו שלום כ
שאינו רוצה לפסוק  , אולי גם זה מחמתואמר ,עכשיו

 פומיה מגרסי'.
ך בא בחור אחד יפה עיניים לבית הכנסת, ומיד בתוך כ

חרד המהרש"א לקראתו וקם מלפניו מלא קומתו וחלק 
ז קצף הרב דמדינה ד, אלו כבוד, ודבר עמו הרבה מא

, וכעס עליו מאד וביזה אותו, ואמר: "לזרבינו מאד על 
בתחילה כשלא באתם אלי למקומי, דנתי אתכם לכף 

ך כשבאתי ליתי בביטול תורה; אחר כ, תזכות
דנתי אתכם גם כן לכף , למקומכם ולא באתם אלי

זכות, ותליתי גם כן בביטול תורה. אחר כך כשבאתי 
לבית הכנסת ולא נתתם לי שלום, דנתי גם כן לכף 
זכות, ותליתי גם כן בביטול תורה, שאין אתם רוצים 
להפסיק מן התורה כלל. עכשיו אני רואה ששקר הוא, 

ודברתם עמו הרבה כי הלא את הבחור כבדתם 
ואמר המהרש"א  ,עליו מאדוכעס  באמצע הלימוד

, שהבחור הזה בעוד שתי שעות יהרג, לאות ולמופת
ולא רצה הרב להאמין; ולקח את הבחור הנ"ל והלך 
עמו אחת הנה ואחת הנה, ודבר עמו הרבה הרבה לבל 
יניחנו להתעלם מן העין עד עבור השתי שעות, 

ויהי מדי עברם בעיר וחלף  ,לרבינו ז"להכחיש דברי 
והלך אצלם איזה אדון, והיה מושך בקנה שרפה לפי 
תומו לירות איזה עוף וכיוצא כדרכם, ויך את הבחור 

לא  ,לרבינו ז"כדברי ד, ל ונהרג אחר שתי שעות מי"הנ
 . נפל דבר

, ואמר לו רבינו ז"לובא אל  "לורץ הרב דמדינה הנ
לפה. בתוך  הרוג]עוד[ ל שבסמוך יביאו ז"המהרש"א 

כך שהיו מדברים נשמע מיד שהביאו איזה הרוג אל 
ל לרבינו ז"ל ושא ל"אז נתבהל הרב דמדינה הנ העיר

אז סיפר המהרש"א, וגילה לו כל העניין, היות מה זאת 
שזה הבחור היה גלגול אחאב מלך ישראל, ומחמת זה 
חלק לו כבוד כל כך. ומחמת שאחאב מלך ישראל 

בחור להיות נהרג גם כן. ותיכף נהרג, היה מוכרח זה ה
שיצא לעולם זה הבחור, אזי תיכף נברא משחית אחד 

והיה עומד במקום  הנ"ל בשביל להרוג את אותו הבחור
ההוא, דהיינו סמוך לעיר הזאת, והיה מצפה עד שיגיע 

ומאחר  ,ושיהיה נהרג על ידהנ"ל זמנו של זה הבחור 
אדון שאתם עכבתם אותו כנ"ל עד שנהרג בכאן ע"י ה

הנ"ל, עי"ז היו מוכרחים ליתן להמשחית הנ"ל איש 
אחר במקומו, וזהו ההרוג שנהרג ע"י, ע"כ צריכים אתם 
לקבל תשובה כי על ידכם נהרג זה ההרוג כי אתם 
סבבתם זאת ע"י העיכוב שעכבתם את הבחור פה 

 כנ"ל. 
אז נפל הרב דמדינה לפני רגלי רבינו ז"ל ופיס אותו 

לו וביקש אותו שיתן לו תשובה,  והתחנן לפניו שימחול
ואמר רבינו ז"ל שתשובתך שתסלק מידך את כתר 
הרבנות ותהיה בעל עגלה וקיבל על עצמו כך ונעשה 

 בעל עגלה, ודבר אלוקינו יקום לעולם. 
*** 

 סיפור שני

היה  ,רש"א ז"לההמכהונתו של ה מקום אאוסטרב
טומאה להגויים, כשהיו היהודים צריכים לילך עם 
נפטר דרך המקום הזה )כי לא היה להם דרך אחרת( 
אז היו מצלצלים וכו', וכל מי שהלך דרך שם המיר 

שכאשר יהיה נפטר מהעולם  רבינו ז"לוצוה , ל"דתו, רח
 ,וישאו דרך שם, יניחו עליו חיבור המהרש"א שעשה

  .ועשו כן
התאספו כל הכומרים ]בטומאה הנ"ל[  שםבזמן הלוי' ו

כשהגיעה לויתו של ו ]בפעמוניהם[. והתחילו לצלצל
העמידו את מטתו, וישב המהרש"א ליד הטומאה, 

 ל את עצמו והתחיל לדפדף את הדפיםז"המהרש"א 
והתחילה הטומאה עם האנשים להבלע  ,בחיבורו

בארץ, ונבלעו כולם בארץ. ועד היום יש סימן מזה 
  ץשנבלעה באר

*** 
 סיפור שלישי

 כסף צריכים והיו, באוסטראה הכנסת בית שבנו בעת
. רב בקהל הפנה אבן הנחת עשו כן ועל, לבנותו רב

 אחד שגביר עד, הפנה אבן הנחת את למכור והכריזו
 את כבד כך ואחר, זהובים מלא בשק זה את קנה

 לו ואמר, האבן את יניח שהוא ל"ז א"המהרש
 ובקש, זה בשביל דבר איזה ממנו שיבקש א"המהרש

 . א"כהמהרש בן לו שיהיה
, אחר דבר ושיבקש, מאד קשה שזה א"המהרש לו וענה
 אם א"המהרש לו ואמר. הדבר בזה דוקא התעקש והוא



 זי"ע א"שהמהרהגה"ק  "דברי תורה ליזענסקמתוך גליון " 

 

 ד ד

 גם היא תמות וכשתלד, אתה תמות אשתך כשתהר כן
 זה על והסכימו, אצלי ואגדלו הילד את אקבל ואני, כן

 שלא נסתר והיה, ל"ז א"המהרש אצל ונתגדל, הוה וכן
 . גדלות שום אצלו ראו

 וכן מקומו ימלא שהוא צוה א"המהרש פטירת ולפני
, העיר מחשובי לויה לשום יצא לא הזה והרב. הוה

 ואמר, זה על אותו והוכיחו הקהל בעיני קשה והיה
, אותו יקרא הקהל מראשי לויה יהיה כאשר להמשמש

 כולם וראו, המטה על במפה ונטה הרב ויצא הוה וכן
 ',וכו מהמטה הנפטר את חטפו חבלה המלאכי איך

 הוא כן אם להם ואמר ]ובמקומו יש חתיכת עץ[,
, ללוותם שאלך רוצים אתם איך שלכם החשובים

 במקום להיות ראוי שהוא גדולתו כלם הכירו ומאז
 )כוכבי אור, פעולת צדיק(                             .ל"ז א"המהרש

*** 

בזמן שהיה רבנו המהרש"א זיע"א אב"ד באוסטרהא, 
היו בעיר שני שותפים שהיה להם בשותפות בית 

 מסחר גדול של בד, ובין שניהם שררה אהבה ואחוה. 
ביום מן הימים נודע להם מכמות גדולה של סחורה 
העומד למכירה בכפר אחד סמוך לעיר אוסטראה, 

רה שאפשר לקנותם במחיר זול ביותר. היות והסחו
תה בתור ירושה וא השקבל שה אלמנהנמצאת אצל א
להיפטר מזה,  השמת לא מזמן, וברצונ המאחד מקרובי

 .ולקבל תמורתו כסף מזומן
השותפים החליטו מיד לקפוץ על המקח ונסעו אל  

הכפר כדי לקנות את הסחורה, לאחר שנשאו ונתנו 
בדבר וקבעו את מחיר הבד, ראו שאין להם מספיק 

ולכן נשאר אחד  ,את הסחורה לעיר עגלות להוביל
השותפים ללון שם, והשותף השני נסע העירה להביא 

 את העגלות הדרושות. 
ר בכפר ללון היה אדם יפה תואר, השותף הזה שנשא

כשראתה אותו הגויה האלמנה נכנס תאותו בליבה ו
והחלה מסיתתו לדבר עבירה בהבטיחה לו לותר על 

הבד. השותף הזה חלק גדול מהסכום שמגיע לה עבור 
לא עמד בנסיון ולא התגבר על יצרו בראותו לנגד 
עיניו את הסכום הגדול שיכול להרויח בן לילה, וע"כ 

 נשמע לה לדבר עבירה.
בוקר השכם הגיע השותף השני אל הכפר, ושניהם ב

טענו את העגלות ונסעו חזרה לעירם. בדרך נסיעתם 
ותף הרגיש השותף שבא עם העגלות, והנה על פני הש

השני שלן בלילה בכפר, ניכר עליו כי רוחו מרה לו, 
ונפשו עגומה עליו, וכששאל אותו לסיבת הדבר, על 
מה ועל למה אין פניו כתמול שלשום, אדרבה הם 
צריכים לשמוח ולהודות לה' על המציאה הגדולה 
שנפלה לידיהם בהרוויחם על ידי זה סכום נכבד מאד. 

ברורה, באומרו  אולם חברו התחמק מלתת לו תשובה
כי נזכר מכמה דברים לא טובים שעברו עליו ועל כן 
הוא נאנח ונעצב אל נפשו, ברם השותף השני הרגיש 
שאינו אלא מתחמק והוא מעלים ממנו את הסיבה 
האמיתית, והתחיל להציק לו ולרדת לחייו שיגלה לו 

תר להתעקש עד שלבסוף לא יכול חברו יו, את האמת
כי בהישארו בכפר נכשל  ,רהוגילה לו את האמת המ

ולכן אינו מוצא יותר מנוחה דבר עבירה חמורה מאד ב
 .לנפשו

שותף השני צחק ממנו ואמר לו: למה תשים לב ה
לדברים של מה בכך, העיקר שהרווחת הרבה כסף, 
מעתה תוכל לפזר הרבה צדקה ותפדה את נפשך 

 החוטאת בצדקה. 
דברי השותף לא נכנסו ללבו כלל ועדיין היה מיצר 

דואג על העבירה שבידו, והיה בוכה בדמעות שליש ו
 להתנחם. מאן מעין הפוגות, ו

השותף השני בראותו גודל מרירות צערו של חברו, 
אם העבירה מצערת אותך : התיישב בדעתו ואמר לו

כל כך, תוכל למכור לי אותה, כמה אתה רוצה 
של תקוה נדלק בעיני השני ומיד נענה בעבורה? זיק 

ואמר: אם באמת אתה רוצה לקנות ממני את העבירה, 
אני מסכים לוותר עבורך על כל חלקי המגיע לי 
מהמסחר הזה שעשינו זה עתה. השותף השני הסכים 

מעתה נסעו . מיד ונתן תקיעת כף לחברו על הקנין
שניהם שמחים ושלוים, זה שמח על הריווח הגדול 

ל שעלה בידו, וזה שמח שנפטר מן העבירה והכפו
שבידו, אע"פ שהסכום היה גדול, אבל סוף כל סוף 

  . מצפונו נשאר נקי
ויהי היום והשותף שקנה את העבירה נפטר לבית 

וכשבדקו בדינו, העבירו לפניו בין החטאים  ,עולמו
שעבר בחייו, חטא זה שלא זכר מזה כלל, הוא הכחיש 

, אבל מיד העמידו אותו על מיד את החטא שטענו עליו
טעותו, החטא הזה היה רשום על חשבונו מאחר שקנה 
אותו מאת שותפו, הוא התחיל להתגונן כי מעולם לא 
עלה על דעתו לקבל את החטא, הוא אמנם קיבל מחיר 

אבל הרי הבעל דבר היה שותפו, והיתכן , שחברו , הגון
 חטא והוא יענש על חטא חברו?

ל טענותיו, ורק בקשה אחת פעל אבל לא הועילו לו כ 
 .שיכול להזמין לדין את שותפו ולהתדיין איתו

באחד הלילות, בעת שהשותף השני שכב על משכבו, 
ובחלומו הוא רואה את חברו שנפטר לא מזמן, והוא 
מזמינו לילך אחריו לעמוד לדין תורה לפני בית דין של 

הי בבוקר ותפעם רוחו על החלום הרע שחלם, וימעלה 
ל מיד התיישב בדעתו שחלומות שווא ידברו ואינם אב

אלא דברים בטלים, ברם כאשר נשנה החלום כמה 
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פעמים, הבין כי יש דברים בגו ומרוב צער ופחד נפל 
למשכב, והוא העתיר על בני ביתו להביאו אל הרב 
דמתא, רבינו המהרש"א זצ"ל, ושפך לפניו את מרירות 

לביתך והיה אם  ניחמו המהרש"א, חזור ,לבו. אל תירא
ישנה החלום ושותפך לשעבר יזמין אותך לדין, אמור 
לו שהלכה היא שהתובע הולך אחר הנתבע, והנך מוכן 
לעמוד עמו לדין תורה לפני בית דיני, ואם לא יסכים 

  . לבוא, אמור לו בשמי כי אחרים אותו
וכך היה, בלילה שוב נשנה החלום והשותף מסר 

מחרת שוב נראה אליו לחברו את דברי המהרש"א, ל
בחלום ואמר לו כי הוא מסכים לבוא לפני בית דינו 

 של המהרש"א והתאריך נקבע לעוד כמה שבועות. 
מאותו יום והלאה נחה דעתו של השותף החי ושוב לא 
הופרע בשנתו ע"י חלומות רעים, גם מצב בריאותו 
הוטב עד שחזר להיות בריא. ויהי כאשר הגיע היום 

נו המהרש"א על כל בני העיר שנקבע, ציוה רב
שיתקבצו לבית המדרש למען ישמעו ויראו, וילמדו 

  .לקח להיטיב דרכיהם, ולידע כי יש דין ויש דיין
בית המדרש היה מלא מפה אל פה, הדוחק היה גדול 
והצפיפות היתה נוראה, גם עזרת הנשים היתה מלאה, 
ואז ציוה רבנו המהרש"א על שמש בית הדין, שילך על 

השותף המת ולהודיע לו כי הגיעו היום שנקבע  קבר
לעמוד לדין תורה ועליו לבוא לבית המדרש, בפינת 

  . עבור התובע המת חיץבית המדרש הוקם 
שקט הושלך באולם בית הכנסת ברגע שנתן רבנו 
המהרש"א את האות כי הבעלי דין יציגו טענותיהם, 
, ראשון פתח השותף החי, וקולו רטט בעת דיבורו: אמת

נכשלתי בעבירה חמורה, אבל מיד מלאתי חרטה, ולא 
מצאתי מנוחה לנפשי ואחרי שהשותף המת קנה ממני 
את מחיר העבירה בכסף מלא, נחה דעתי והרגשתי 
כאלו אבן כבדה נגולה מעל לבי, המקח היה על פי דין 
תורה, גם תקענו כף שנינו, ומה שהוא מתחרט עכשיו, 

לו שום זכות תביעה  אינו יכול לבטל את המקח, ואין
 עלי. 

קולו של השותף המת,  מחיצהמיד נשמע מתוך ה
כשהוא מלא צער ומרירות וכך אמר: נכון הדבר, 

 , עשיתי שטות גדולה בזה שקניתי ממנו את העבירה
אבל כוונתי היתה רק להרגיע את רוחו, ולא בגלל 
שרציתי שעל שכמי תרבץ העוון החמור הזה, ואיני 

 רבלבד, אבל היתכן שאני יסבול עבוחייב לו אלא כסף 
שהוא חטא, זאת לא  גללחטאו, שאני יקבל יסורים ב

ואחרי כן פרץ קולו של השותף  ם.עלה על דעתי מעול
המת בבכי גדול וביללה נוראה! אוי לו לאדם שבשעה 
שהוא חי, מדמה בנפשו כי אינו עתיד ליתן דין וחשבון 

אהה, אוי על מעשיו, ואין דעתו לחזור בתשובה, אבל 
 ה...ואבוי, אוי ליום הדין ואבוי מיום התוכח

הקהל הרב שמילא את כתלי בית המדרש היה מזועזע 
מפחד המעמד, ומעיני כולם זלגו דמעות, לפתע 
 הופרעה הדממה ע"י קולו של המהרש"א זצ"ל שהכריז: 
אחרי שהעמקנו לחשוב בענין, אנו מחליטים שהשותף 

היה לו לשותף המת המקח נשאר מקח, לא  ק,החי צוד
לזלזל כך בעבירות ולהקל ראשו כאילו היה זה דבר 

ז שקנה ממנו את "ובנוסף לכך, עי ד, הניתן מיד לי
העבירה גרם לו שלא יחזור בתשובה על חטאו הנ"ל, 
אחרי שהיה מנוי וגמור אתו שע"י המקח הוסרה ממנו 

 - סיים המהרש"א את דבריו - העבירה לגמרי, אולם
אסדר לו לשותף  ת, שו של השותף המכדי להקל בענ

החי סדר תשובה, ועי"ז יכופר עוונו ויוקל ענשו של 
המת, כמו כן הנני מקבל עלי לסדר תקון מיוחד עבור 

 המת ועי"ז יכופר עוונו. 
נשמע קול בכי עצום מבין  ,כשסיים המהרש"א דבריו

 לגמרי. הקולשכך המחיצה, ומיד 
כל הנוכחים, מעמד נורא זה, עשה רושם עצום על  

שראו בחוש, כי יש דין ויש דיין, וכל מעשה האדם 
לא נעלם דבר, והעיקר, כמה גדולה  ,בספר נכתבים

כוחה של תשובה, וכל זמן שהאדם חי, בכוחו לתקן 
 א.הכל וטוב לו בזה ובב

 )הרה"ג ר' אברהם משי זהב שליטא, מוסרי המהרש"א(
*** 

"ל שרבינו סיפר מורי חמי הגאון מוהר"ר דוד קליין זצ
על ידי גודל בלילות, אולם ז"ל למד יומם ולילה 

כדי צמאונו ואהבתו לתורה ושקידתו העצומה אז 
את שערות  רבינו זצ"לשלא ירדם תוך כדי למוד, גדל 

 רבינו זצ"ל ראשו וקשרן לתקרה, כך היה מנהגו של 
 ולא הוציא מידו אף לילה אחד בלא תורה. 

עסק המהרש"א אולם היה לילה אחד בשנה בו לא 
, הקרוי ניטלמיתת הנוצרי בתורה, לילה זה הוא ליל 

לחשב את הכנסותיו למען  רבינו ז"לאותו לילה נהג 
 דעת כמה עליו להפריש מעשר לעניים. 

והנה ארע המקרה ואיש אחד קל דעת ופושע מתושבי 
, שנשא בלבו טינה על המהרש"א הלך אהאוסטר

ומגדף את  והלשין עליו בפני המלכות, שהוא מחרף
הנוצרי, כהוכחה לדבריו הביא את מנהגו של 
המהרש"א הנמנע מלעסוק בתורה בליל ניטל, באשר 
אוירתו של לילה זה טמאה היא. המהרש"א שלא ידע 

ל א את המתרחש, ישב כמנהגו, בהגיע אותו לילה
 השלחן לערוך את חשבונותיו. 

והנה תוך כדי כתיבה נפל פתאום ספר מתוך ארון 
רצה. המהרש"א מהר לקום, גחן והרים את הספרים א

הספר, נשקו והעמידו במקומו. אולם לא עברו דקות 
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 ו ו

ספורות והנה נפל ספר אחר ממקומו. המהרש"א מיהר 
שנית להרים את הספר. כשחזר המקרה ונפל ספר 
בפעם השלישית נפעם המהרש"א והרהר בלבו הלא 
דבר הוא, הוא נטל את הספר בידו ופתחו כאלו נתכון 

עיין בו, אותו רגע נפרצה הדלת בחזקה ושוטרי העיר ל
על מפקדם נכנסו בבהלה החדרה בלוית המסור, 
כשראו הללו את המהרש"א יושב ולומד בשלוה 
כשספר בידו, נרתעו מיד לאחוריהם, ועצת הפושע 

 .הופרה
 )הרה"ג ר' אברהם משי זהב שליטא, מוסרי המהרש"א(

*** 

הנחתומים  פעם אחת נכנס לבית מדרשו אחד מן
שבעיר כדי להתפלל בציבור, הציץ רבינו ז"ל בנחתום 
זה וראה שפניו עגומות, קרא לו ושאלו מפני מה פניך 
עצובות, רבי, השיח לפניו הנחתום את צערו, יומא 
דשוקא שהיה השבוע בעירנו גרם לי הפסד מרובה, 
הכינותי פת לשוק ולאמכרתי כמעט כלום, אמר לו 

ביתי כל הלחם אשר ברשותך, רבינו ז"ל, לך והבא ל
כשהביא את הלחם צוה רבינו ז"ל לשלם לנחתום את 

 דמיו, ואת הלחם חלק לעניים.
*** 

 עיני המנהיר הרב) ם"המהר הגאון שימש לובלין בעיר
 והיתה, שלה הישיבה וראש, העיר של כרבה(, חכמים

 שמעון רבי הגאון של בראשותו גדולה ישיבה עוד שם
 . ל"מהרש של חתנו אוירבך זאב
 דיבור בפירוש הישיבות ראשי הרבנים נתקשו, פעם
 ליישב בפלפולו האריך ם"המהר, מהתוספות אחד
 כתב זאב שמעון רבי ואילו, כהוייתן התוספות דברי

 הרבנים שני ותלמידי", ו" אות להוסיף בתוספות להגיה
, רבו את להצדיק אחד כל, זה עם זה מתווכחים היו

 מוצא באין. לקולם הארץ ותבקע, קולות בקולי
, אבוהב ש"מהר הגאון אל לפנות הקהל ראשי החליטו

 דברי בפירוש דעתו את לחוות אמשטרדם של רבה
 על, הישיבה מראשי כאחד יכריע אם והיה, התוספות

. הישיבה ראש מתפקיד להתפטר השני ישיבה הראש
 ". ו" אות ולהוסיף להגיה שצריך הסכים הרב

 הגאון אבל, ממשרתו התפטר ם"המהר, לכך בהתאם
 הקהלה וכשראשי, לכך הסכים לא זאב שמעון רבי

, ממשרתו זאב שמעון רבי גם התפטר, כך על עמדו
 להם בצר. ישיבה ראש וללא רב ללא לובלין ונשארה

 ד"ואב רב שהיה א"מהרש הגאון אל הפרנסים פנו
 . לובלין קהלת על רבנות כתב לו ושלחו, באוסטרהא

 ונסע, לובלין פרנסי של הקריאה את קיבל א"המהרש
 דרשתו ידרוש הבאה בשבת כי והודיע, ללובלין

 דרשתו ואחר. לובלין של רבה בתור הראשונה
 ראו מה כי, בעיני תמוה, אמר, בקודש כדרכו הנפלאה

 והלא, לובלין בעיר כרב לשמש אלי לשלוח הפרנסים
 יבקשו ואיך, מלובלין כפלים גדולה אוסטרהא קהלת
 ולבא הגדולה באוסטרהא הרבנות את לעזוב ממני

)אחרי שכבר שימש  בלובלין הרבנות כסא על לשבת
 . בעבר כרבה של לובלין(

 לבוא נענתי מדוע, עלי גם תחול הקושיא ולכאורה
 לעצמי כשאני אך, אוסטרהא את ולעזוב אליכם
 בעלי שני לי אין אוסטרהא בכל כי, לתרץ אפשר
 והם, בלובלין שיש כמו בתורה ועצומים גדולים בתים
, הדור גדולי באמת שהם, זאב שמעון ורבי ם"המהר
 במקומה הקושיא לובלין קהלת ראשי על אולם

 . עומדת
 וקבלתם, הרבנות כתב לי ושלחתם הואיל אולם

 מרא בגזרת עליכם גוזר אני, רבנותי את עליכם
 להחזירו ם"המהר את, ליושנה עטרה להחזיר דאתרא

 רבי ואת, ישיבה וראש דין בית ואב כרב למשרתו
 שני הוחזרו וכך. ישיבה כראש למשמרתו זאב שמעון

 שמעון ורבי הימים ארכו לא אך. למשמרתם הגדולים
 ם"המהר ויוותר, פראג בעיר ד"ואב לרב נתקבל זאב

 . ישראל דייני על ושלום. לבדו
 אבות( עץ זצ"ל, ענף יוסף עובדיה מרן רבי )הגאון

*** 
 תפלה מועילה מדרך הטבע

 '. כו ניסא דאתרחש אפשר' גמ
 הספק על סכנה למקום אותו אביי דחה דהיאך ק"ק

 מנכין יהיו ניסא יתרחש אם וגם ניסא יתרחש דשמא
  .בעלמא כדאמר מזכיותיו לו
 תפלתו ושמתוך חסידותו על אביי סמך דודאי ל"וי

 מקרי זה ואין המזיק את ויהרוג ניזוק יהיה לא
  נס

 לו וינכו ניסא יתרחש תפלה קודם דשמא שאמר אלא
 שיהרוג הודאי למנוע אין זה ספק ומשום מזכיותיו

 ניסא איתרחש לא אי למחר ל"דא יתיישב ולזה אותו
 בתפלתו הדבר תלה שלא עליהם מתרעם שהיה' כו

 לי שמנכין זו מדה לידי אותי והבאתם בניסא אלא
 :ק"ודו מזכיותי

  כט, ב( דף קידושין א")מהרש

*** 
 זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן 

*** 
 


