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 לעי"נ הרה"צ 
 נושבנימין ביבן ר'  פנחס

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
 

 (שמות יט, ב)"ויחן שם ישראל" 
מה ירושלמי פירש רש"י "כאיש אחד בלב אחד", הקשו חז"ל ב

"כאיש אחד בלב אחד" ויש לפרש שכשם שאם אדם  הסברה
בלא כוונה, לא יכה  האחרת ידוהאחת ליתן לעצמו מכה מידו 

הוא מכה לעצמו, כך אסור לאדם לשנוא את ש חזרה ליד, מפני
לו הוא שונא את עצמו, וכך גם יזה כאשחבירו ולא ירע לו מפני 

שהגיעו לידיעה היו כולם כאיש אחד, וכשהיה במעמד הר סיני 
 שהם כאיש אחד אז יכלו להיות גם מאוחדים בלב אחד. 

 )אמרי יוסף(
 

  )שמות יט, ז( יחדיו" העם כל "ויענו
 הן? במישור התורה ניתנה לא למה? מה שום על, “סיני הר”

 יחשוב שלא אך, כמדבר עצמו להשפיל אדם שצריך אמת
 מצד להר עולים כלל בדרך שהרי. מערכו גורעת זו שהשפלה

 תחילה עצמו שהמשפיל לך לומר. השני מצדו ויורדים אחד
 מן גולש - חברו על עצמו והמגביה, לפסגה ה“הקב מעלהו
 ניתן שלא כשם. לשפל הפסגה

 בעת ובה “עצמי עבור לאכול”
 אינה התורה כך, הזולת עבור לצום

 האדם שמרגיש בעת אלא נקנית
 .שלו כגופו ממש הוא – שחברו

 )במחשבה תחילה(
 

 יחדיו" העם כל "ויענו
  )שמות יט, ז(

' יחדיו' התיבה הדגשת להבין יש
 אמר כבר שהרי מיותר דנראה

 כתב'ה מבאר .'העם כל ויענו'
 ל"ז שאמרו מה בהקדם' סופר

 בושה לו שאין מי כל.( כ נדרים)
 הקשר להבין וצריך. סיני הר על אבותיו רגלי עמדו שלא בידעו

 ונראה. סיני בהר אבותיו רגלי שעמדו מה עם הבושה מדת של
 התורה לקבל רצו שלא בתוכם היו תורה מתן בשעת בוודאי כי

 היו בביתו עצמו בפני אחד לכל שואלים היו ואילו, שלם בלב
 המיעוט נגרר ביחד שעמדו מפני אלא, לקבלה רצו שלא מהם
 כולם וענו, רוצים שאינם הרוב נגד לומר בושו כי, הרוב אחרי
 כמו בטבע לנו היא הבושה ומדת', וכו דבר אשר כל יחדיו

 שמי הקשר וזה'. וכו רחמנים בישנים.( עט יבמות) ל"ז שאמרו
 כי, סיני הר על אבותיו רגלי עמדו שלא בידוע בושה לו שאין

 כולם ויענו' הלשון ומבואר. בושה הייתה להם הפחות לכל
 . נעשה' ה דבר אשר כל כולם ענו' יחדיו' שהיו שמשום', יחדיו

 ע" )שמות כד, ז(ונשמ נעשה"
, התורה קבלת לקראת עצמנו להכין בפועל שנעבוד' נעשה' אם
 תורתו את לנו נותן' ה קול את שנשמע', נשמע'ל נזכה אז הרי

 (דברי יואל). אמת תורת
 אף אפשר ודאי – שאכן, ע"זי מקאז'ניץ המגיד ק"הרה אמר וכן

 את ולשטוף לרחוץ יש לכן שקודם אלא, לשמוע כהיום
'. ה קול את באזניו לשמוע יזכה אז או טינוף שמץ מכל האוזניים

 .(ב פרק רבא א"בתנדב, פד אות צופים רמתיים' עי)
 

 פרחה ה"הקב מפי שיצא ודיבור דיבור כל"
 בו להחיות שעתיד טל ה"הקב הוריד... נשמתן
 (פח שבת) "אותם והחיה מתים

 צורך היה מה לשם לכאורה ע"זי אמת השפת בעל ק"הרה שאל
 תצא שלא לעשות יכול הכל ה"הקב היה יכול הלא, בזה

 יהדות עם הקשור דבר שכל, להם לרמוז כדי אלא. נשמתם
 נפש למסירות צריך ותורה

 "!... נשמתם יצאה" בבחינת
 

"יקרה היא מפנינים" 
 )משלי ג, טו(

: "יקרה נאמר על התורה הקדושה
, ואמרו חז"ל היא מפנינים"

)הוריות יג, א(, שיקרה היא מכהן 
לקדש )גדול הנכנס לפני ולפנים 

 .(הקדשים
שלום שבדרון זצ"ל, והקשה רבי 

מדוע הוציאו חז"ל את הפסוק 
מדי פשוטו שהתורה יקרה יותר 

 מפנינים?
ובאר זאת במשל. אדם רצה לקנות לאשתו יהלום ענק במתנה. 
"תן לי את היהלום הגדול ביותר בחנותך", בקש מהמוכר. מחיר 

לם ויצא. והנה, רואה הקונה יהיהלום היה מאות אלפי דולרים. ש
הלום גדול יותר! שב על עקביו, ובקש להחליף בחלון הראוה י

את היהלום שזה עתה רכש. "יהלום זה", הסביר המוכר, "עשוי 
זכוכית, ומחירו דולרים בודדים, והוא מונח כחלק מתפאורת 

ה". רכש הקונה גם את "יהלום" הזכוכית. כשהגיע וחלון הראו
לביתו, אמר הקונה לאשתו: "יש לי עבורך שני יהלומים, אחד 

 האם כך נתן לתארם?! הם יותר יקר מהשני".מ
האם יתכן לומר שהכוונה  -כשכתוב: "יקרה היא מפנינים" 

שהתורה יקרה יותר מפנינים?! האם הם כלל בני השואה?! לכן 
 היא יקרה יותר מכהן הנכנס לפני ולפנים! ש אמרו חז"ל

ר לעצמנו את הציור הבא: משיח כדי להמחיש את הדברים נציי
, ולקראת יום כפור כולנו נוסעים (ה', בקרוב בימינובעזרת )בא 

לירושלים, לחזות בעינינו במחזה המרהיב של עבודת הכהן 
הגדול. לא רק אנחנו נהיה שם. תהיה תחיית המתים וכל העם 

התורה הק' ניתנה אש שחורה על גבי אש לבנה,  
ה'שחור' רמז הוא עבורנו שהכאבים והייסורים  
שיש לאדם באים אליו כדי שיצמיד אותם ל'לבן',  
יחבר את הסבל שהגיע אליו ויקשר זאת עם  
הקב"ה שמהווה כל מצב כדי שנכיר אותו ונחיה  

 עימו בכל מצב.
כשאדם מעמיד את הלבן מאחורי השחור, הוא  
מקבל בהירות ומסוגל לקרוא מה שכתוב, לפענח  
את המסר האלוקי שניתן לו, כפי שהדיו השחור  

 נכתב על גבי קלף לבן...
 )כ"ק האדמו"ר מספינקא שליט"א(
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היהודי, גם אלו שחיו לפני אלפי שנים, כולם יבואו. יהיה צפוף, 

 אבל לא נורא, עומדים צפופים ומשתחווים רווחים.
ות, עומד שם -ואז רואים כולם את הכהן הגדול, מלאך ה' צבא

שה ובטהרה, וברקע נראית הלשון של הזהורית כשהיא ובקד
מה לגמרי, פחד פחדים. אחרי כמה רגעים נפרס סדין של ואד

ל, מתקדש קדושה על קדושתו, והכהן הגדול יורד לטבבוץ, 
 לובש בגדי לבן, וכעת נראה ממש כמלאך אלוקים, זקן לבן,

לו לבן! הוא כבר אוחז בידו האחת את המחתה עם ובגדי לבן, כ
כף מלאה קטורת, עוד רגע  ההשנייהגחלים הלוחשות, ובידו 

לשון הקט והוא נכנס לקדש הקדשים. או אז, יראו כולם כיצד 
זהורית הופכת להיות לבנה. אפשר לנסר את המתח של 

 !רהאווישבחלל 
, הוא קורא נימהלפתע פתאום, לפני שהכהן הגדול נכנס פ

ספרת לי אתמול שאביך חולה, היית רוצה למישהו ואומר לו: 
ר לי מה שמו ושאזכיר את שמו בקדש הקדשים? אם כן, אמ

שאלה, כמה איזו ודאי, בושם אמו! מה כל אחד היה עונה? "
על ידי הכהן הגדול בתוך בית  רייזכששמו של החולה  נפלא!"

ה!! והנה תארו לעצמכם, אין לך דבר גדול מז-קדשי הקדשים? 
שעל שאלה זו של הכהן הגדול, אם הוא רוצה שיזכיר את שם 

דש הקדשים, יענה אותו יהודי: "בסדר, למה לא... אביו בק
ד והאמת שזה לא כל כך חשוב לי, כי עוד מעט אני הולך ללמ
 בבית המדרש, ושם אזכיר את שמו על דף גמרא שאלמד...".

 הרי למשוגע יחשב בעינינו!!
בל חז"ל מגלים לנו את האמת: "יקרה היא מפנינים, יותר א

מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים", לדף הגמרא יש יותר כח 
 מברכת הכהן הגדול בבית קדשי הקדשים!

 

 (יהושע א, ח) יומם ולילה" ו"והגית ב
 -בחג השבועות עם ישראל מקבל את התורה ביראת כבוד 

ומו מעמד הר סיני. התורה היא תורת חיים והיא היסוד לקי
 והנהגתו של עם ישראל.

 נשאלת השאלה:
אם הקב"ה מצווה: "והגית בה יומם ולילה" מדוע הקב"ה לא 

שכל אחד יגיע בקלות להיות  -מאפשר לנו ללמוד תורה בקלות 
מורה הוראה בישראל?! מדוע אם כן הקב"ה רוצה שרק מי 

הוא יזכה  -שבאמת רוצה ללמוד וילמד תורה מתוך עמל 
 ליהנות ממנה?.

שהקב"ה מחפש את אלו המבקשים תורה  התשובה לכך היא:
באמת לאחר שהוא מבחין שהאדם מתעקש הוא פותח לו את 

 מעיינות החכמה...
לגבאי בית הכנסת שפתח גמ"ח לכלי  משל למה הדבר דומה:

עבודה. יום אחד הגיע אליו מישהו וביקש מסור חשמלי מיוחד 
במחסן. הלך זה,  מאד. הגבאי הסביר שאין לו זמן והפטיר: זה

חיפש ולא מצא. חזר אליו. אמר לו: נראה לי שזה אצל אימא 
שלי בבית. הלך אותו אחד, חיפש ולא מצא. אמר לו: לא 
מצאתי. חשב בעל הגמ"ח ואמר: נראה לי שזה בבית הכנסת... 

לא מצאתי. אמר לו המשאיל: זה  -הלך ולא מצא. חזר ואמר לו
השואל: למה טרטרת אצלי על השולחן... משמצא אמר לו 

אותי?! השיב האיש: מסור זה דבר יקר, אני משאיל אותו רק 
למי שצריך באמת. איך אני אדע מי צריך באמת? אם אחרי כל 

 -הטרטור הזה שאתה עובר אצלי, עדיין אתה מבקש למוצאו 
ולך אני אתן ותוך  -סימן ברור הוא שאתה באמת רוצה וצריך 

 כדי מסר לו את מבוקשו...
כיצד הקב"ה יידע אם באמת האדם רוצה ללמוד? הוא  :נמשלוה

מערים עליו קשיים בלימוד. אם הוא מתעקש ולא מוותר. מיד 
הקב"ה פותח לו את מעיינות החכמה ולפתע הלומד מתחיל 

 להבין... ודווקא לו יאה להיות מנהיג ומורה הוראה.
 

 דאיתא הא על הקשה ע"זי מלעלוב מרדכי משה רבי ק"הרה
 שטן בא ה"הקב מלפני משה שירד בשעה.( פט שבת' )בגמ

 צריך ולכאורה', וכו היא היכן תורה עולם של רבונו לפניו ואמר
 התורה שניתנה ידע לא וכי, השטן שאלת הייתה מה, ביאור

' ז כל ובקע ההר על שכינתו הרכין ה"הקב הרי, לישראל
 וגם) עצמם המלאכים ואף, מכך ידעו העולם וכל, הרקיעים

, אאל, אהי היכן תורה השאלה ומהי, למשה מתנות נתנו( השטן
 תורה' לשאלו, האדם את לקרר - היצר הוא השטן של דרכו כך

 לו יאמר, ולאידך, שעברה בשנה שקבלת התורה איה', היא היכן
 עוד עליך יבוא הבאה בשנה שהרי, כך כל להתעורר צריך אינך

  .השבועות חג מתחדש ושנה שנה בכל כי, שבועות
 

  "בשבועות תורה שמחת"
 בחג" תורה שמחת" נקבעה לא מדוע, מדובנא המגיד שאל

 חשוך אחד אדם, משל פי על ותירץ? תורה מתן ביום שבועות
 השיאו. הועיל ללא אך, ביותר הגדולים הרופאים אל הלך בנים

 שיצא ישראל מצדיקי אחד אצל לעזרה לפנות ומרעיו ידידיו לו
 עמד, צדיק אותו אל ופנה כעצתם עשה. מופת כבעל שם לו

, בשמחה לו בישר ימים ומקץ, אדם אותו על בתפילה הצדיק
 כי, אתך מתנה אני אחד תנאי ואולם, בת ולאשתך לך שנה בעוד

 הנישואים בברית כנסישת לאחר עד, איש פני בתך תראה בל
 הסכים ברירה בלית. הבת תמות מות - ולא, החופה ולאחר
 לבית, החצר שפחות יתבלווי הבת נשלחה בלדתה מיד, לתנאי
 נשים י"ע וטופחה גדלה הילדה, ומרוחק בודד אי על שעמד
 ראה לא אביה אולם, לבקרה באה האם בפעם פעם מדי, בלבד

 וביקש ממרעיו לאחד אביה פנה, הילדה כשגדלה. פניה את
 רוצה הוא כי השיב החתן אבי אך. לבנו בתו את להשיא ממנו

 נבצר זה דבר כי, הבת אבי לו הסביר, הכלה את תחילה לראות
 את לתת מיאן והוא האיש את ריצה לא זה הסבר אולם, ממנו

 להצעה להיענות מיאנו כולם אולם אנשים לעוד פנה, לבתו בנו
 בן, אחד אדם לו נזדמן לבסוף. תחילה הכלה את שראו בלי

 אותה שראה בלי לבתו להשתדך ניאות אשר, חשובה למשפחה
 אבי מאת לו שהובטחה הגדולה הנדוניה בשל זה וכל, תחילה

 אולם, הכלה את לראשונה החתן ראה החתונה לאחר רק. הכלה
 שמא אך. ויופי בחן ניחנה היא אמנם, בלבו האיש אמר אז

 חצי כעבור ורק חודשים כמה האיש המתין. היא מדעת נבערה
 הטובה בתו על חן בתשואות לו הודה ואז, חותנו אל בא שנה

, לישראל תורה לתת ה"הקב ביקש, הנמשל. לו שנתן והחכמה
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 עשה מה, קיבלוה ולא האומות כל על התורה עם ה"הקב חזר
 וכורחנ בעל, התורה את להם ונתן כגיגית הר ישראל על כפה

 גדול מה לנו נודע זמן כעבור רק. טיבה מה ידענו לא כי, קיבלנוה
 ניתן לא לפיכך, לנו שניתנה התורה של יקרותה רב ומה ערכה

 רק, תורה שמחת יום את ולקבוע התורה של בשמחתה לשמוח
 . קבלתה מועד לאחר שנה חצי

 

 בלי תורה נחשב האדם כעיוור באפילה!!!
לקבוצת מדענים שהניחו מטפחת על  משל למה הדבר דומה?

פיל' 'אנשים לבל יראו, והעמידו לפניהם עיניהם של כמה 
וביקשו לזהות מהו. כשמישש הראשון את החדק, אמר: "זה 
צינור ביוב גמיש!" כשחברו מישש את ה'זנב', אמר: "מחזיק אני 
מברשת גדולה ביד!" כשהשלישי חיבק את 'רגלו' של הפיל 

וד מוצק!" לאחר שהתכופף האדם ואמר: "איזה עמ פתח
הרביעי ומישש את ציפורניו הענקיות, קרא בהתפעלות: "שריון 
של צב ענק מונח לפני". כולנו משוכנעים שלכאורה צודקים 
הם, שהרי איברים אלו שבידיהם דומים הם מאוד לאשר אמרו, 
אך ברור לכולנו שטועים הם, כיון שעיננו רואות שאין זה אלא 

עות ואין מקום להסתפק במה שעיננו רואות! כן פיל! ואין לט
פת ורחוקה האדם ללא תורה, הרי הוא כעיוור והבנתו מסולהוא 

י לימוד התורה הקדושה יאורו עיניו "היא מאוד מהאמת, ורק ע
 ויעמדו על האמת!

ללא לימוד התורה, עלול האדם להיות המושחת ביותר ואף 
ניים! ואי אפשר להיות בטוח שהצדק אתו, ומדוע? כי אין לו עי

 לשאול אדם עיוור מדוע אינו רואה!
 )אמונה שלימה, שמות(

 
 בעת נוכח היה, שעבר הדור משרידי, ז״ל ליפשיץ יוסף רבי

 על נסבה השיחה. ׳שלחנו׳ את זצ״ל מסטיטשין הרבי שערך
 על נפלאות הרבי סיפר. דעה דור, שעבר הדור גדולי אודות

 לאגדה דמותו שהייתה, זצ״ל מרוזוודוב משה רבי הקדוש זקינו
 הן, ״בוודאי, והפטיר ישיש יהודי נענה לפתע. סטיטשין בחצר

 בעצמו הרבי. דממה השתררה. בתדהמה הכל הוכו. הכרתיו״
 ״ילד. תזיכרונו והעלה הזקן אישר, ״כן״ ״?!״האמנם: אליו פנה
 עומד מרוזוודוב שהרבי נודע כאשר, ארבע כבן, הייתי קטן

 ואנו, חג לבשה העיירה כל. לקוליץ בדרכו בעיירתנו לעבור
, ואמנם. הראשי הרחוב אל ויצאנו לפידים נשאנו הילדים
 הרבי, וידענו, מתאבכת אבק עננת ראינו הצהריים אחר בארבע

". אבירים סוסים לארבעה רתומה בעגלה הופיע הוא! מגיע
 וקרא קולו את נשא הוא, גאתה האיש של התלהבותו

 כאלו היום רואים איפה, רבי, לכם מרוא ״מה: בהתפעמות
 לנו ספר? הסבא נראה איך ״אבל, הרבי אמר, כן״, ״כן ״...סוסים

 הרבי את, אה. פניו״ קלסתר את לנו תאר, דיוקנו דמות על
 והנה... כמותם רואים איפה... הסוסים אבל, זוכר אינו עצמו

 בוער ההר. כמוהו היה שלא הנשגב המעמד, תורה מתן מעמד
 שופר קולות. וערפל ענן, חושך כיסה, השמים לב עד באש
 הזדעזע ההר, בערו לפידים. לב כל החרידו, הוד נוראי, רמים
 ״אנכי: והכריז אש להבות חוצב בכח ה׳ וקול, נחרד העם, ורתת

 עבדים״ )שמות מבית מצרים מארץ הוצאתיך אשר אלוקיך ׳ה
. השופר קול את שמעו רבים כי, הקדוש הזוהר ואמר. כ, ב(
 ה׳ ל״אנכי האזינו מעטים אך. האש להבות את ראו רבים

 ולא בסוסים הבחינו רבים: שלנו פוריהס וכלשון... אלוקיך״
 כעיקר תופשים אנו, למשל, מה? ואנו. שבמרכבההקדוש  ברבי

 המרוממת, שבת ליל של הנפלאה המשפחתית בסעודה
 דושיהק או העיקר הם והבשר הדגים האם. והמלכדת
 העיקר הם והאפיקומן הסעודה האם, הסדר ובליל? והזמירות

 כעיקר מחשיבים אנו האם, השבועות ובחג? והשירה ההגדה או
 ? התורה למוד את או והקפה הגלידות, החלב מאכלי את

 
 הכינו ישראל שבני להיות יכול איך, מבאר" הבושם ערוגת"ה

 שמלמעלה בטוח אלא, לישון והלכו יום חמישים, עצמם את
 היובזמן הזה,  ערים היו אם כי ללמדנו, , זאת עשהבורא העולם 

 כ"וא, כשערים רק להיות צריכים התורה את שלקבל חושבים
 להם אמרו, מאוחר קמנו, מצפון נקיפת להם היה אז כשקמו

 מצב בכל ללמוד ללמדנו וזהו, דוותלמ, תקומו כזה במצב אפילו
 .התורה חוככ כח אין. מאוחר שקמנו אפילו

 

 "''שישו ושמחו בשמחת התורה
מדוע נאמר שישו ושמחו בשמחת התורה ולא נאמר שישו 

בית אברהם" מסלונים על פי ? מסביר בעל "ה"ושמחו "בתורה
שכאשר רצה הקב''ה לתת את התורה  המדרש הידוע שאומר

הוא פנה קודם אל כל אומות העולם והציע להם לקבל את 
התורה אלא שהם דחו אותו ולא הסכימו לקבל את התורה לפי 
זה, מבאר ששישו ושמחו בשמחת התורה דהיינו אנו 

" בשמחתה של התורה ,מתבקשים לשמוח "בשמחת התורה
ומות העולם עצמה, ששמחה וצהלה כאשר נודע לה שא

 .מסרבים לקבל את התורה, והיא ניתנת לעם ישראל
 ()ויזרע יצחק

 

 (כתובה לחג שבועות) וארשתיך לי לעולם...
לכנסת ישראל וארשתיך לי לעולם? והלא הקב"ה אומר מדוע 

מן הראוי היה לומר ונשאתיך לי לעולם שהרי תכלית האירוסין 
נישואים. והאירוסין הן רק שלב ביניים עד הנישואים והם היא ה

 העיקר? 
. ןלתקופת האירוסין על פני הנישואי התשובה היא: יש יתרון

פחות משתדלים להרשים  ההאישלאחר הנישואין הן הבעל והן 
בת הזוג, כי הרי נעשתה ההתחייבות... לא כן באירוסין /את בן

קפידה שלא יפגע שאז כל פעולה וכל מעשה שנעשה נבחן ב
 בצד השני... 

אומר הקב"ה לכנסת ישראל: אני רוצה אתכם לעולם אבל 
יהיו יחסי אירוסין ולא יחסי נישואים שתבדקו נו יבינשהיחסים 

"ה... בוכל מעשה וכל פעולה שלכם שאין בה משום פגיעה בק
 לכן 'וארשתיך לי לעולם...' דווקא!

 ()מתוק מדבש
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 דעת תורה
מסופר על אשה עגונה שנחלקו חכמי התורה לגבי השאלה 
האם ניתן להתיר אותה מעגינותה או לא. הדעות היו חלוקות 

 להלן סיפור המעשה:
שני חברים, בני עיר גדולה, נהגו לצאת מחוץ לעיר ולהתפרנס 

 מרוחקים. באזורים במסחר
פעם אחת יצאו לדרך ולא שבו ממנה. תקופה ארוכה לא נודע 
דבר על גורלם, ולבני משפחותיהם לא היה מושג האם יקיריהם 

 חיים.
והנה, יום אחד חזר אחד האנשים, וסיפר את אשר עלה 
בגורלם: "יצאנו לדרך, כרגיל, אבל הפעם התנפלו עלינו 

 אותנו מכרו לעבדים.שודדים, גזלו את מעט כספנו, ו
לרועים על  נמכרנו לאדונים שכנים, שמינו אותי ואת חברי

 עדריהם.
 אותי הפקידו על עדר סוסים, וחברי היה לרועה צאן.

 .גורלנולעיתים רחוקות היינו נפגשים במרעה ובוכים על מר 
לנו שום אפשרות להימלט, נראה היה שנגזר עלינו  ההייתלא 

 ון.שנשאר שם עד יומנו האחר
יום אחד חמקתי כדי לפגוש את חברי במקום המרעה שלו, 
מצאתי אותו ללא הצאן, לבדו, מחוסר הכרה, הוא היה חבול 

 ופצוע וקשור בחבלים.
הרטבתי את פניו במים והוא התעורר, השקיתי אותו במים 
צוננים עד שרוחו שבה אליו והוא התאושש. שאלתי אותו מה 

 קרה.
 מים טרף זאב כבש מהצאן.הוא סיפר לי שלפני מספר י

לבעל העדר היה שכן ערבי שהלשין עליו ובעל העדר היכה 
אותו ואיים שירצח אותו נפש אם הדבר יקרה שנית. "אתמול 

 קרה הדבר שנית", בכה חברי.
השתדלתי לשמור על העדר בכל כוחי, אך הפעם תקפו את 

את האחד, חטף השני כבשה  יגירשתהעדר שני זאבים. כאשר 
 ונמלט.

צעקתי וקראתי לאנשי הכפר שיבואו ויעזרו לי לרדוף אחר 
 הזאב.

בעל העדר הגיע. הוא רתח מזעם והכה אותי עד שהתמוטטתי. 
 הוא אמר לי שהוא הולך לכפר להביא חרב ולהרוג אותי.

, אך הוא סירב. הוא אמר שלא ומאיסורירציתי להתיר אותו 
נו. הוא נספיק להרחיק. הערבים ירדפו אחרינו ויהרגו את שני

 ביקש ממני שאבטיח לו שאביא אותו לקבר ישראל.
בלילה התגברתי וחזרתי למקום. מצאתי את גופתו הכפותה, 

 בבכי. מספר חודשים יומיררתחסרת רוח חיים. קברתי אותו 
לאחר מכן, ניצלתי הזדמנות להימלט בחסדי השם והגעתי 

 הלום." 
בדבר מצבה של אשת החבר  ההיית שהתעוררההשאלה 

ג. לכאורה, ברור היה שהיא התאלמנה, שהרי חברו של שנהר
בעלה מעיד כי קבר אותו במו ידיו. למרות זאת, הסתפקו 

 מעגינותה. ההאישהרבנים והתלבטו, וחששו להתיר את 
יום אחד הגיע לעיר אורח נכבד מארץ ישראל: רבי יעקב 
שמשון משפיטובקה. לא עבר זמן רב מאז עלה לארץ ישראל, 

וקה הכלכלית ששוררת בקרב יהודי הארץ, וכשראה את המצ
, לצאת לחוץ לארץ כדי לאסוף ווחולשתנאות, למרות זקנותו 

תרומות להצלת היישוב בארץ. כך הגיע גם אל העיר הזו, שבה 
גרה העגונה. כשראו רבני העיר את האורח המפורסם בגדולתו 

 ובצדקותו, החליטו להביא לפניו את דין העגונה.
ן את הדברים, והעד חזר והשמיע באוזניו שמע רבי יעקב שמשו

 את סיפורו. 
שאל רבי יעקב שמשון: "האם ראית את פניו כאשר קברת 

 אותו?"
זו שעת לילה, אבל אין  ההייתענה העד: "את פניו לא ראיתי, כי 

לי ספק שהוא האיש, כי מצאתי את גופתו בדיוק במקום שבו 
 בלים".השארתי אותו כמה שעות קודם לכן כשהוא כפות בח

ר' יעקב שמשון שקל בכובד ראש את העניין ולבסוף פסק: "אי 
 אפשר להתיר את העגונה על סמך עדות זו.

הרי יתכן שחברו של העד נמלט, והעד קבר במקומו אדם 
 אחר".

בני העיר קיבלו את פסק הדין ברגשות מעורבים. האפשרות 
שהעלה הרב נשמעה באוזניהם קלושה בעליל, והכל ריחמו על 

 שנידונה להישאר בעגינותה. ההאיש
חלפו שנים. יום אחד נפתחה דלת ביתה של העגונה, ובעלה 

נפלה ארצה מתעלפת מגודל ההתרגשות  ההאישניצב בפתח. 
 למראה בעלה שעליו התאבלה וחשבה שהוא נפטר.

הכל היו סקרנים לשמוע את סיפורו. וכן סיפר האיש: "שכבתי 
צילני. לפתע עבר שם בשדה, מחכה למותי, והתפללתי לה' שי

אותו ערבי שהלשין לאדוני על הכבשה שנטרפה. כששאל 
הזדמנות להשיב לו  הימדוע אני כפות הבריק במוחי רעיון, שזו

 כגמולו.
הקשור לבתו של אדוני, ועקב כך  סיפרתי לו שגיליתי סוד פנימי

דרש ממני האדון לשאתה לאשה. סירבתי והסברתי לו כי יהודי 
. אדוני רתח מזעם על שדחיתי את יאני והדבר אסור על

הצעתו, הוא הכה אותי מכות רצח, ויצא לכפר להביא חרב, 
 כשהוא אמר שיש לי עוד זמן להתחרט.

י. עיניו ניצתו, הוא הציע שנתחלף, וביקש הערבי שמע את דבר
שאספר לו את הסוד, ואז ייאלץ האדון לתת לו את בתו לאשה, 

 ואני אסכים, כמובן.
הוא לבש את בגדי ואני את בגדיו, כפתתי אותו כך עשינו. 

והמצאתי לו סוד כלשהו, אני עצמי נמלטתי, ובחסדי ה' איש 
 לא רדף אחריי.

 שנתיים ארכה דרכי עד שהצלחתי להגיע לכאן".
הביטו האנשים בהשתאות זה בזה. הכל זכרו את דברי רבי 

בצורה כה מופלאה,  שהתגשמויעקב שמשון משפיטובקה 
 ל נורא של התרת אשת איש לעולם. ומנעו מכשו

 (ויאמר יהודה)
 

התורה בשתי ידיים, שנזכה לקבל  ר"יה
ובשמאלה עושר אורך ימים בימינה "

 . אמן ואמן. "וכבוד
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