
  / זיגל חוכמתו של הרמ"א

הֶהְגמֹון* של קראקא שמע על גדולתו של הרמ"א** ועל רוב חכמתו ורצה להכירו 

  ולשמוע את משפטו. לא ארכו הימים, וההזדמנות ניתנה לו.

באחד הימים הזמין הרב את ההגמון להאזין ל"דין תורה" קשה ומסובך, ומעשה 

  שהיה כך היה:

יה בעגלה (רכבת לא הייתה עדיין בארץ) להביא יין. סוחר אחד גדול נסע להונגר

העגלה הייתה מסוככת בכילה, ועגלון פולני נהג בסוסים. הנסיעה ארכה שבועיים. 

כך הביתה בעגלה טעונה חביות -בהונגריה בילה הסוחר ָׁשבועות מספר וחזר אחר

נו יין. בחזרו הביתה עבר דרך עיירה קטנה. שם פגש יהודי בן עירו, שביקש ממ

רֹו זה היה איש עני ואביון, שעבד כמלמד תינוקות לקחתו בעגלתו לקראקא. ַמּכַ 

באותה עיירה, ובקראקא השאיר אישה וילדים שישה. הוא חסך מעבודתו קצת 

כסף ועכשיו הוא חוזר למשפחתו הביתה. הסוחר הזמינו לעלות על העגלה, 

ום הכסף שהוא מביא ובשיחתו עמו נודעו לו כל הקורות את המלמד בהונגריה וסכ

  הביתה.

- המלמד חשש להחזיק את הכסף בכיסו, הואיל ובמשך הנסיעה הארוכה יחנו על

יד בתי מרזח שונים ואף ילונו באחדים מהם, ואין הוא בטוח אם לא יתנפלו עליו 

גנבים ושודדים ויגזלו את "כבשת הרש". הוא אף פחד להפקיד את הכסף אצל 

ביות והסתיר בו את אוצרו. היה זה ליל חושך הסוחר. והנה ראה סדק באחת הח

ואפלה, והסוחר היה שרוע מלוא ארכו, כשהוא מעוטף בפרווה, ונחר. המלמד בטח 

  אפוא, כי עין לא ראתה את מעשהו.

תמה הנסיעה, והעגלה ִהגיעה לקראקא. המלמד אסף את צרורותיו הדלים, 

  רה: וכשניגש להוציא את כספו ממחבואו, השמיע זעקה גדולה ומ

  הכסף איננו! –

 –זה היה שכר עמלו במשך שנים. כל אותו הזמן היה מאכלו פת במלח, משקהו 

מים, על הארץ ישן, ועבודה קשה עבד להכניס למוחות הקהים של תלמידיו מעט 

  ועכשיו יבוא הביתה בעירום ובחוסר כל. –תורה 

  

  מראשי הכנסייה הנוצרית. –הגמון   *

מגדולי הדורות שבית רבי משה איסרליש,  ראשי תיבות של – הרמ"א  **

  שנה. 400 -חי בפולין לפני כ ישראל נשען עליו. 
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  הסוחר התרגז וקרא:

לא די שהסעתי אותך חינם הביתה, אלא שאתה עוד מעז לחשוד בי שגנבתי את  –

  כספך?!

אולם העני לא הניח את ידו ממנו. אוי לו! מה יאמר לאשתו ולידלדיו שכה ציפו 

  ? איך יבוא הביתה וידיו ריקות?לו

העשיר הקשיח את לבו, וכל תחינותיו של המלמד היו לשווא. קרא המלמד את 

הסוחר ל"דין תורה" אל הרב. כששמע הרב את טענותיהם, ִהכיר מיד שלפניו עניין 

  קשה, ושלח לקרוא את ההגמון. ההגמון בא מיד, והמשפט החל.

  המלמד מתייפח בבכי מר ומספר את דבר אסונו, והסוחר מתחצף:

קבצן מנוול שכזה! ריחמתי עליו, ועכשיו הוא משלם לי רעה תחת טובה ומוציא  –

  עליי שם רע?!

הוא מבקש מהרב להחיש את פסק הדין, כי עסקיו מרובים, והוא נעדר זמן רב 

  מביתו.

בגנבה, וריכז את מחשבותיו  בשכלו החד והבהיר הכיר הרמ"א, שהסוחר שלח ידו

כיצד להביאו לידי הודאה. הוא שואל את המלמד אם הוא מוכן להישבע, שטמן 

כך הרב פונה לסוחר באותה -את כספו בסדק החבית. המלמד מוכן להישבע. אחר

  השאלה, ואף הוא עונה:

  ודאי, אני מוכן להישבע. –

  אמר הרב.

ודקים. הלא אין אני יכול סימן ששניכם צ –אתם מוכנים שניכם להישבע  –

לחשוד ביהודי שיישבע לשקר. אני מניח אפוא, ששניכם אומרים אמת: העני טמן 

  את כספו בסדק החבית, והסוחר לא לקח את הכסף.

יש כאן אפוא אך אפשרות אחת ויחידה: העגלון הגוי טיפל בחביות, והוא שהוציא 

למשפט. אולם דבר  את הכסף. הואיל ואין עדים שראו את הדבר, אין להביאו

...   אחד ברור לפי הדין. הנכרי טיפל ביין, ועל כן הוא ֵיין ֶנֶס

  שמע הסוחר את דברי הרב וקפץ כנשוך נחש:

רבי! מה הוא אומר? היין שלי הוא יין נסך? את כל רכושי השקעתי בסחורה זו.  –

  אולם הרב באחת:

י יכול לעזור לך. כך הוא הנכרי טיפל בחביות היין, ועל כן יין נסך הוא. אין אנ –

  פי התורה.-הדין על
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ראה הסוחר שאין מוצא, נפל לרגלי הרב והודה וביקש סליחה. הוא הגנב... הוא 

ראה כשהמלמד טמן את כספו, ותקף עליו יצרו לשלוח ידו בגנבה. אמנם, התחרט 

אחר כך, כששמע את בכיו של המלמד, אלא שהתבייש להודות... הוא יחזיר 

  ספו תכף ומיד.למלמד את כ

  קרא הרב:

  ובכן, אתה מודה? טוב! החזר למלמד את כספו! –

  הסוחר מונה את הסכום ומניחו על השולחן לפני הרב, והרב מוסרו למלמד.

היין הוא בוודאי יין נסך. יהודי, שלבו נתנו להוציא מידי  –אומר הרב  –עכשיו  –

להישבע שבועת שקר, אינו עני את פרוטתו האחרונה, ונוסף על כך, מוכן הוא גם 

  נאמן על כשרות יינו...

  הסוחר פרץ ביללה נוראה:

  "אומלל אני!"

  הרב חזר קצרות על דבריו.

  היין יין נסך! –

ההגמון בירך את הרב ושיבחו על חכמתו: "רק איש, אשר רוח אלוקים בו, יכול 

  להוציא משפט כזה!"
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