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פרשת ויקרא
והשיב את הגזילה אשר גזל או את העשק אשר עשק )ה ,כג(
מעשה בסוחר יהודי מלודז' ששכר את שירותיו של עגלון גוי כדי להוביל סחורה שקנה ביריד.
כאשר הגיעו אל תחנת המכס ,עבר העגלון בתחנה בלא להצהיר על הסחורות שבעגלתו ,והיהודי שתק
ולא אמר מאומה.
כאשר עברו כברת דרך והתקרבו ללודז' פנה העגלון אל נוסעו היהודי ואמר :אם לא תיתן לי מסחורתך
שווי של חמש מאות רובל כסף ,אסע הישר אל תחנת המשטרה ואספר להם כי לא שילמת מכס על
הסחורה שברשותך.
התחנן היהודי לפני העגלון שיחוס עליו ועל משפחתו ,שהרי שוויה של כל הסחורה כולה עולה בקושי רב
לסך זה ,ואם יקח ממנו את כולה יבוא אל ביתו בחוסר כל.
אולם הגוי האכזר נותר בשלו :אם לא תיתן לי את שבקשתי ,אסע הישר אל תחנת המשטרה! לא נותרה
ליהודי כל ברירה ,נתן לגוי את מבוקשו.
בהגיעו לעיר פנה היהודי אל ביתו של רב העיר ,הגאון רבי אליהו חיים מייזל ,ותינה בפניו את צערו.
כאשר שמע הרב את הדברים קרא למשמשו וביקשו שילך אל מרכז העיר ויזמין את אותו עגלון אל בית
הרב כי חפץ הוא בנסיעה ארוכה.
כאשר בא העגלון אל בית הרב היתה מוכנה על השולחן ארוחה דשנה.
סעד את ליבך בטרם נצא לדרך אמר הרב דרך ארוכה לפנינו! התיישב העגלון והחל סועד את ליבו בכל
טוב.
בינתיים הורה הרב לממשו שיקח את הסוס והעגלה בחשאי אל המחסן שמאחורי הבית וינעל את הדלת
בפניהם כראוי.
כאשר סיים הגוי את הארוחה יצא אל פתח הבית וזעקת שבר נשמעה מפיו :אבוי לי!!! הסוס והעגלה
נגנבו!!! הארוחה עלתה לי ביוקר רב! יצא הרב אל פתח הבית והעגלון סיפר לו בדמעות שליש את שאירע.
ומה בכך אמר הרב בשלווה לך ומכור את הסחורה ששדדת זה עתה מהסוחר היהודי וקנה לך סוס ועגלה
חדשים!...
הבין העגלון כי קלונו נתגלה.
אבל רבי כך אמר הסחורות שלקחתי מהיהודי אין שווים אפילו מחצית הסכום ששווה סוס טוב ועגלה
איתנב.
לך והבא את הסחורות אמר הרב לעגלון ואני אנסה לברר דבר או שניים אודות סוסך ...רץ העגלון אל
ביתו והביא את הסחורה שעשק מהיהודי ולאחר שהניח אותה על שולחנו של הרב ,הורה הרב למשמשו
שיחזיר לעגלון את סוסו תוך שהוא מתרה בו שלא ישוב עוד לעשות מעשים כעין אלה...
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מקור :וקראת לשבת עונג

