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“ָאָדם ִּכי ָימּות ְּבֹאֶהל” )יט, יד(.
אומות  ואין  ‘אדם’  קרויים  “אתם  סא.(:  )דף  ביבמות  הגמרא  דרשה  זה  פסוק  על 

העולם קרויים ‘אדם’ “.
‘אדם’ ל’האדם’, דעובדי  פירש “דיש חילוק בין  )שם, תוד”ה ואין(  ואולם, רבינו תם 
כוכבים בכלל ‘האדם’ נינהו”, שכן מן הפסוק “אשר יעשה אותם האדם וחי בהם” 

דרשה הגמרא שעכו”ם שעוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול.
ודבר פלא הוא, שתיבת ‘האדם’ שנראית כחשובה יותר, שכן היא מתחילה בה”א 

הידיעה, היא המורה על העכו”ם, ואילו ‘אדם’ מורה על ישראל!
ידוע  תורה’,  ‘קול  ישיבת  ראש  זצ”ל,  אויערבאך  זלמן  רבי שלמה  הגאון  ביאר  אך, 
שהאדם נקרא ‘אדם’ משני טעמים: האחד, כדמיון הפסוק “אדמה לעליון” )ישעיה 
והשני, מגזירת  ולהידבק בדרכיו,  יד(, שתפקיד האדם לכסוף להידמות לקונו  יד, 

‘אדמה’, וכלשון הפסוק “ויצר ה’ אלוקים את האדם עפר מן האדמה” )בראשית ב, 
ז(. ואולם, תיבת ‘אדם’ מתאימה יותר לטעם הראשון, מפני שלתיבת ‘אדמה’ לא 
שייך להוסיף ה”א הידיעה ולומר ‘האדמה לעליון’. וממילא תיבת ‘האדם’ יכולה 

להתאים רק לטעם השני, שכן ניתן לומר ‘האדמה’ בה”א הידיעה.
משום כך, העכו”ם נקראו בתואר ‘האדם’, שכן תואר זה מתאים להם יותר, שכל 
מעשיהם מוכיחים שהם שואפים לשפלות ולאדמה, ולא באה האות ה’ אלא לגרוע 
מערכם. אך עם ישראל התעטר בתואר ‘אדם’, הואיל ותואר זה מתאים לעם שכל 
)מתוקים מדבש( חייו שואף להידמות לקונו. 

“ְוָלְקחּו, ַלָּטֵמא ֵמֲעַפר ְׂשֵרַפת ַהַחָּטאת” )יט, יז(.
מובא במדרש )במדבר רבה יט, ו(: “אמר שלמה: על כל אלה עמדתי, ופרשה של פרה 

אדומה חקרתי ושאלתי ופשפשתי, ‘אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני’ “. 
פנינה יקרה על מדרש זה, כתב גאון עוזינו החיד”א זצ”ל: לכאורה יש לשאול, מדוע 
– שהפרה  בנה”  צואת  ותקנח  שלמה לא הסתפק בטעם הפשוט ש”תבוא האם 

האדומה באה לכפר על חטא העגל?
אולם נראה ששלמה ידע טעם זה, אך דוקא בגללו התקשה: כי הנה, מתוך טעם 
זה משמע שמעשה העגל נחשב חטא לישראל, אשר נצרכו כפרה עליו, אם כן 
צריך לומר ש’תחילתו באונס וסופו ברצון’ – נחשב לרצון, שהרי התורה נכפתה 
על ישראל באונס ]כפה עליהם הר כגיגית[, ואח”כ קיבלוה ברצון באמירת ‘נעשה 
אע”פ  כחטא,  להם  נחשב  העגל  חטא  זאת  ובכל  א(,  כד,  שמות  רמב”ן  )עיין  ונשמע’ 

שהתורה ניתנה מתחילה מאונס.
אך ממקום אחר בתורה למדנו להיפך, וכך דרשה הגמרא בכתובות )נא:( מפרשת 
סוטה: “ ‘והיא לא נתפשה’ )לעיל ה, יג( – אסורה, הא נתפסה מותרת ויש לך אחרת 
שאע”פ שלא נתפסה מותרת, ואיזו זו כל שתחילתה באונס וסופה ברצון”, ומבואר 

שתחילתו באונס וסופו ברצון, נחשב כאונס.
אדומה,  פרה  של  פרשה  המלך:  נתקשה שלמה  זו  להמליץ שבסתירה  יש  עתה, 
‘חקרתי ושאלתי ופישפשתי’ והבנתי שהפרה באה לכפר על חטא העגל, וממילא 
את  שהבנתי  סברתי   – אחכמה’  ‘אמרתי  רצון’.   – ברצון  וסופו  באונס  ‘תחילתו 
טעמה, אך “והיא” מן הפסוק ‘לא נתפשה’. למדתי ש’תחילתו באונס וסופו ברצון 
– אונס’, ונתקשיתי בסתירה זו, ולכן הבנת טעם מצות פרה אדומה רחוקה ממני...   
)דבש לפי(  

“ְוַנְפֵׁשנּו ָקָצה ַּבֶּלֶחם ַהְּקֹלֵקל” )כא, ה(.
מדוע קראו ישראל למן ‘לחם קלוקל’, והלא היו בו כל הטעמים שבעולם?

ביאר ה’חזקוני’: לבני ישראל היה חשוב לא רק הטעם, אלא גם הצבע והצורה של 
המאכלים המוכנסים לפיהם. נמאס להם לראות אותו מאכל יום אחרי יום, שנה 

אחר שנה, הם רצו גיוון...
ולכאורה, מדוע באמת לא נתן להם הקב”ה מאכלים שונים, פעם כך ופעם כך, 

אלא במשך ארבעים שנה הוריד להם מאכל אחד באופן קבוע?
מסופר על אביו של המשגיח הרה”צ ר’ אליעזר דסלר זצ”ל, שהיה סוחר. יום אחד 
יהודי עשיר להתארח בביתו. כשהגיע, ראה שעל השולחן מונחים קרוב  הזמינו 

לעשרים סוגי סלטים!
שאל את בעל הבית: “מה פשר הדבר, מה צורך יש בכל כך הרבה סוגי סלטים?!”

ענהו בעל הבית העשיר: “בהמה אוכלת כל חייה קש. תרנגולת כל חייה מנקרת 
זרעונים. בן אדם אוכל כמו בן אדם, מאכלים מגוונים...”

נדהם אביו של הרב דסלר ואמר: “נכון שאנו בני אדם, אך הסבור שיתרון האדם 
על הבהמה מתבטא במגון סוגי הסלטים המוכנסים לפיו – אדם אומלל הוא!”

מן  להם  נתן  ולכן  הלזה,  הרעיון  את  ישראל  של  מליבם  להוציא  הקב”ה  רצה 
במשך ארבעים שנה ללא צורה, רק עם טעמים שונים, כדי שלא יחשבו שמעלתם 

המיוחדת בהיותם בני אדם באה לידי ביטוי באכילת מאכלים מגוונים. לא! על 
האדם לאכול את הנדרש לו לקיומו, ולשם כך קיבלו בני ישראל את האוכל הטוב 
ביותר. אבל במה שנוגע למותר האדם מן הבהמה – לשם כך קיבלו את התורה 
)ומתוק האור( הקדושה! 

“ַוֹּיאֶמר ה’ ֶאל ֹמֶׁשה ֲעֵׂשה ְלָך ָׂשָרף ְוִׂשים ֹאתֹו ַעל ֵנס וכו’ “ )כא, ח(.
בפסוק אין ציווי להותיר לדורות את נחש הנחושת )כפי שמצינו במטה אהרון ובצנצנת 
דור המדבר: בספר  זמן רב לאחר  ‘פוגשים’ בנחש הנחושת  אנו  זאת  ובכל  המן(, 

הנחושת שעשה משה,  נחש  את  כתת  המלך  מסופר שחזקיה  ד(  יח,   – )ב  מלכים 
והפסוק מסביר מדוע: “כי עד הימים ההמה היו בני ישראל מקטרים לו”. וכן הובא 

במשנה בפסחים )נו.(.  
יהונתן’  ‘תפארת  זצ”ל, בספרו  אייבשיץ  יהונתן  רבי  כך הגאון  כותב על  נפלא  דבר 

)פרשת ויקרא(:

‘כיתת נחש הנחושת והודו לו – תמהו כל לב חכם על משה, אדון הנביאים שהיה 
)שמות לג,  ה’, כמו שאמר הוא בעצמו  יסורו מאחרי  לו להתנכל לדבר, למען לא 
טו(: “אם אין פניך הולכים – אל תעלנו מזה”, שהיה ירא שישראל יסורו מאחרי 
נחש  את  כיתת  ככה שלא  על  ראה  ומה  לאלוה,   – שיוליכם  לעשות המלאך  ה’, 

הנחושת? ומה ראה חזקיהו באמת שכיתת’?
אלא – הוא מיישב, משה רבינו לא רצה לעשות דבר מליבו, לשרוף ולבער דבר 
אשר ציווה הקב”ה לעשותו, מבלי רשות מה’, ואם משום שישראל יטעו בו – על 
כך כבר אמרו ‘בהדי כבשי דרחמנא למה לך’ )=אין לו לאדם לערוך חשבונות שמיים, אלא 
עליו לעשות את המוטל עליו(, ואם הקב”ה אינו מסיר המכשול מדרך עמו – גם הוא לא 

צריך לעשות זאת.
לך’, שהרי  למה  דרחמנא  כבשי  ‘בהדי  הכלל  את  קיבל  לא  הלא  חזקיהו,  אבל 
בגמרא בברכות )דף י.( מסופר, שלא רצה לשאת אשה – משום שראה ברוח קודשו 
שייצא ממנו בן רשע, וטען ישעיהו באוזניו: ‘בהדי כבשי דרחמנא למה לך? מאי 
דמפקדת איבעי לך למיעבד, ומה דניחא קמיה קודשא בריך הוא ליעבד’? )כלומר: 

מה לך ולחשבונות שמיים? מה שמוטל עליך לעשות – עשה, ומה שיעלה ברצון ה’ לעשות - יעשה!(

ובניגוד  כן  על  לך’,  למה  דרחמנא  כבשי  ‘בהדי  את  סבר  לא  שחזקיהו  ומכיון 
למשה כיתת את נחש הנחושת, כדי להסיר מכשול מדרך העם, לבל יטעו ללכת 
)ושלל לא יחסר( אחרי ההבל! 

“ַעל ֵּכן ֵיָאַמר ְּבֵסֶפר ִמְלֲחֹמת ה’ ֶאת ָוֵהב ְּבסּוָפה ְוֶאת ַהְּנָחִלים ַאְרנֹון” )כא, 
יד(.

בגמרא בברכות )נד.( מסופר בהרחבה סיפור הנס הטמון בפסוק זה, אודות שני 
מצורעים, אחד שמו ‘את’ והשני היה שמו ‘והב’, אשר היו מהלכים בסוף המחנה, 
משום שלא היו רשאים להיכנס אל תוך מחנה ישראל, שכן מצורע משתלח חוץ 
מערות  ועשו  האמוריים  באו  ארנון  דרך  ישראל  עברו  וכאשר  מחנות,  לשלוש 
לכשיעברו  ישראל  בני  את  להרוג  במטרה  בה  והתחבאו  הנחל,  שמצידי  בהרים 
משם. אולם מכיון שארון הברית שהיה הולך לפני המחנה היה מנמיך את ההרים 
נדבקו  כן  על  הדרך,  את  להם  ליישר  בכדי  שלידם,  העמק  לתוך  אותם  ומפשט 
המערות  לתוך  זה  שבהר  הבליטות  ונכנסו  לזה,  זה  הנחל  צידי  שמשני  ההרים 
בני  ארנון.  לנחל  דמם  ונשפך  בהן  שהתחבאו  האמוריים  מתו  וכך  השני,  שבהר 
ישראל כלל לא הרגישו בנס שאירע להם – לולי שני המצורעים את ו-והב, שהלכו 
אחרי המחנה, ראו את הדם הניגר מבין ההרים, הבינו את אשר אירע, וסיפרו על 

כך לבני ישראל.
סיפור המעשה עצמו אכן מוזכר בדברי רש”י על הפסוק שלפנינו, וכן בתרגום 
יונתן בן עוזיאל. אולם בניגוד לגמרא שבה התבאר כי את ווהב הוא שמם של שני 
המצורעים, תירגם אונקלוס - ובעקבותיו פירש רש”י באופן אחר את המילים “את 
והב בסופה”, וכך לשון רש”י: “את והב – כמו את יהב, כמו שיאמר מן יעד ועד, כן 
ייאמר מן יהב והב. והוי”ו יסוד הוא, כלומר את אשר יהב להם הרבה נסים בים סוף”.

מדוע שינה אונקלוס מפירוש הגמרא?
בחידושיו למסכת ברכות )שם(, מבאר זאת רבי יחזקאל לנדא זצ”ל, הצל”ח - ביישוב 
נפלא: במסכת מגילה )דף ג.( מצינו שאונקלוס תירגם את התורה מפיהם של רבי 
אליעזר ורבי יהושע. והנה, לשיטת רבי אליעזר לא תיתכן דרשת הגמרא במסכת 
ברכות על שני המצורעים שהיו מהלכים מחוץ למחנה, שהרי רבי אליעזר סבר 
כאשר  )כלומר:  שם”  לכנוס  ומצורעין  זבין  הותרו   – הפרוכת  “הוגללו  צה.(:  )מנחות 

זבין  וגוללים את הפרוכות, הותרו  היו נוסעים בני ישראל אל המקום, שאז היו מפרקים את המשכן 

ומצורעין להיכנס לתוך המחנה(. אונקלוס, שתירגם את התורה מפי רבי אליעזר, נאלץ 

)כמוצא שלל רב( משום כך לתרגם את הפסוק באופן שונה מדרשת הגמרא!  



פעם  לי  זו  מצוה.  שליחות  לצרך  לחו"ל  יצאתי  תדש"ם  בשנת 
ראשונה של יציאה מהארץ. מלבד המזודות לקחתי עמי תיק-יד 
לצדי ובו הטלית והתפלין, סכומי כסף וכן כרטיסי הטיסה. נחתנו 
לחכות  היה  שאמור  מישהו  מהמתכנן.  מקדם  הברית  בארצות 
זאת  עקב  שם  היה  לא  עדין  היעודה,  בשעה  התעופה  בשדה  לי 
מארחי  בית  אל  לצאת  החלטתי  נחיתתו.  את  הקדים  שהמטוס 

במונית ולהפתיעו בכך שהקדמתי לבוא.
צועד אני לעבר המוניות שמולי, נושא תיקי ומזודותי. גוי מסים, 
כנראה בעל מונית, התקדם לעברי והתחיל לשאל אותי שאלות. 
לא  הלה  אך  האנגלית,  שפת  את  מבין  שאיני  בתנועות  לו  עניתי 
הרפה, הראה לי על המונית החונה בקצה הרחוב והצביע לי לעבר 
לא  עליו,  הבטתי  לסרוגין  ולהנה,  להנה  הבטתי  ההומה.  התנועה 
את  לו  להראות  רצתי  בעיניו.  חן  נשאתי  מה  על  בדיוק  הבנתי 
הפתק שעליו רשומה הכתבת אליה מועדות פני – אך הלה אבד 
את סבלנותו, נפנף לי לשלום ונעלם בין ים האנשים הסוער. נדתי 

בראשי, עוד 'טפוס' מיצורי העולם.
המשכתי לסקר סביבי את השטח, עיני תרות אחר מונית. מבקש 
אני להתקדם במספר צעדים לעבר מונית מתקרבת, מתכופף אני 
להרים אלי את המזודה, ואז חשכו עיני ונעצר לבי: תיק היד איננו. 
מבטים נדהמים לימין, הצצות מבהלות לשמאל, ריצה הנה וחזרה 

מהירה להנה, התענינות אצל העוברים והשבים – תיק היד איננו.
גרוני:  את  וחנק  עלה  גוש  באחת,  לבי  על  נפלה  מעמסה  אבן 
התפלין שלי. התפלין היקרות שלי, ה'פרשיות' המהדרות שכתב 
הנודעת  השמים  ביראת  ז"ל  רוזנצווייג  ישראל  רבי  החסיד  הרב 
הקדוש  אדמו"ר  קדשת  כבוד  זרועי  על  שהניח  התפלין  שלו, 
יום  לי  היה  לא  למצוות  הכנסי  מיום  זיע"א.,  מביאלא  והטהור 
שהשארתי  פעם  לי  היתה  לא  אחר,  מישהו  של  תפלין  שהנחתי 
את התפלין בארון בית הכנסת. תמיד נשאתי אותם על לוח לבי, 
תמיד לקחתים אתי – ועתה, אוצרי נד בשביה אצל גנב חסר-לב. 
דמעה רותחת זלגה מעיני, ועוד אחת אחריה ועוד אחת, שכלתי 
היום את תפלי ואין לי מנחם. אברך אני מארץ הקדש, חסידישער 
כאן את  איני מבין  ולשון הקדש.  אידיש   – יונגערמאן, על שפתי 
ואני את התפלין  זולת פתק קטן עם כתבת,  לי בידי  השפה. אין 
הכסף  לי  מכאיב  לא  כי  במרומים,  סהדי  ואינם.  חפצתי,  שלי 
שבתיק-היד הגנוב, גם לא כרטיס הטיסה שבו )ומדובר בימי טרום 

"כרטיסים אלקטרוניים"(, רק נתח לבי הנודד שם: התפלין.

ברגעים אלה נעצר מולי שליח שמים: יהודי חרדי הנראה כאמיד. 
עינו צדה את המראה המוזר של האברך הנצב כאוב בתוך המבול 
כי  לי  הסביר  לכששמע,  בכיי.  לסבת  באידיש  ושאלני  נגש  הזה, 
אחד  בזוגות:  עובדים  הם  הזה,  בשטח  מאד  ותיקים  אלה  גנבים 
מפנה את תשומת לבך לכל דבורי ההבל שלו, השני מגיע מאחוריך 
עד  ארכה  דקה  עמך  ידבר  עוד  הראשון  התיק.  את  לך  ו'מרים' 
שחברו יספיק להסתלק. מיטיבי הסוחר טען כי יש להגיש תלונה 
במשטרה, במחלקת האבדות ובמנהל הטרמינל. זוהי הפרוצדורה 
ועל אף היותה מתישה ומיגעת, בפרט אחר טיסה ארכה - כדאי 
למכוניתו,  מזודותי  את  הכניס  הלה  היחיד.  הסכוי  זהו  לעשותה, 
פנה עמי ממשרד למשרד, התלונן בכל מקום שהיה צרך להתלונן, 
החתים אותי על מסמכי תלונות והעביר אתי שעת עסקים יקרה. 
בכל מקום שמענו כי חבל על זמננו: שודדים אלה מימנים מכלנו. 
שומעו  אני  למקום,  ממקום  המושיע  מלאכי  עם  פונה  בעודי 
מלהגיע,  היום  שיאחר  כך  על  פגישה,  בטול  על  בטלפון  מודיע 
עשינו,  שלנו  את  אנו  חלפו,  שעתים  זה.  מסגנון  הודעות  ועוד 
דמיתי להפרד ממנו ולפנות לדרכי. אלא שהלה, שהתחיל במצוה 
כתבתי  את  לו  עניתי  להגיע.  עלי  להיכן  שאלני  לגמרה,  והחליט 
בפלטבוש. מיטיבי אמור היה להגיע למונסי, הנמצאת בכוון שונה 
עד למעון המארח  והביאני  לרכבו  להכנס  לי  הורה  אך  לחלוטין, 
שלי בפלטבוש. טרם יצאתי, נאלם פי מלהודות לו על חסדיו עמי 
ברגעי הקשים. לחצתי את ידו ושאלתי לשמו. "שרגא נייהוז", פלט 
לי איש החסד את שמו. שם זה לא אמר לי הרבה, נפרדתי הימנו 
לשלום. את עקר מלאכת ההודיה ערכתי ביני לקוני, זה שיצר את 
שרגא נייהוז ושלחו אלי בחסר האונים שלי. אליו יתברך התפללתי 
מעמק לבי שיתחולל הנס ועוד אזכה להניח את תפלי. לא הרפיתי 

מתפלה זו, ותליתי בה הרבה תקוות.
כרטיס  את  לבטל  המארח  לי  סיע  לאכסניתי,  בהגיעי  מיד 
זוג תפלין עבורי.  הטיסה. לאחר מכן השתדלנו להשיג בהשאלה 
רבנו תם לא  זוג תפלין של רש"י, אך תפלין של  הצלחנו להשיג 
בכל  כי  החלטתי  בררה  בלית  ואפן.  פנים  בשום  למצא  הצלחנו 
בקר בבית הכנסת אשאיל מאחד המתפללים את זוג ה'רבנו תם' 
משהו  כי  הרגשתי  מאד,  ירוד  היה  רוחי  מצב  כללי  באפן  שלו. 
בנשמה חסר לי, מעולם לא ידעתי כי כה עז הקשר הנפשי שלי 
שבארץ  משפחתי  עם  הטלפון  בשיחות  הקדושות.  התפלין  אל 
רציתי  לא  התפלין,  אבדת  אודות  אחת  מלה  הזכרתי  לא  הקדש, 
לצער ולהכביד. באחד הימים היה עלי להיות ב'קווינס' אצל הרב 
גילרנטר )זצ"ל( לצרך סדור הענין שלשמו הגעתי לארה"ב. בבקר 
התפללתי בבית הכנסת המקומי ב'קווינס', גם שם נגשתי אל אחד 
למספר  לי  להשאיל  ובקשתיו  לו,  נקרא  וינר'  'חיים  המקומיים, 
הרצועות,  קפול  כדי  תוך  להנחה.  שלו  תם'  ה'רבנו  זוג  את  דקות 
אחר ההנחה, שאלני ר' חיים לשמי ולקורותי, השתתף מאד בצערי 
הרב אודות התפלין. בשיחתנו הקצרה התענין מי הוא המכר שלי 
ב'קווינס', ספרתי לו שהגעתי לפגש את הרב גילרנטר ועל הקשר 

שלנו. בסימי הודיתי לו על טוב לבו ונפרדתי ממנו לשלום. מעולם 
לא הכרתיו קדם לכן ומן הסתם אף לא אכירו לאחר מכן. בערב, 
ב'קווינס'  השגרתית  הבקר  ושיחת  לפלטבוש  מ'קווינס'  שבתי 

טשטשה בזכרוני.
גילרנטר  מהרב  טלפון  לקבל  נדהמתי  ימים,  כעשרה  אחר 
מקווינס, המבקש לברר אם אבדתי תפלין לאחרונה. הרב גילרנטר 
זוג  'קווינס', שמצא אמש  מסר לי מספר טלפון של פלוני תושב 
תפלין. חיגתי בהתרגשות רבה. אם פלוני מ'קווינס' מצא זוג תפלין, 
עדין אין זה אומר שהם שלי, אך בכל זאת כדאי לנסות. המוצא 
מזהה,  שקית  כל  ללא  התפלין  את  מצא  כי  לי  אמר  לקו  מעבר 
אלא שבסמוך לתפלין היתה 'קבלה' מאיזו נגריה ברחוב תחכמוני 
ארבעים  סך  על  "קבלה  בהתלהבות,  צעקתי  "ודאי"!  בירושלים. 
אלף שקלים" )ישנים(. הלה אשר את הדבר, מובן אפוא כי התפלין 
ההם הם תפלי. האח, ברוך אלקים אשר לא הסיר תפלתי וחסדו 
מאתי. איזה נס שהנחתי את הקבלה ההיא בסמוך לתיק התפלין, 
יכול הייתי לודא מיד כי אני בעל המציאה. על אתר הזמנתי  כך 
שמחתי  ברב  התפלין.  את  לגאל  ל'קווינס'  מידית  ויצאתי  מונית 
כמעט לא חשבתי איך קרה הפלא הגדול הזה של מציאת התפלין, 
שכלם טענו שהוא בלתי אפשרי. שפתי מללו הודיה להשם יתברך 
מעמק לבי, לפניו יתברך הכל אפשרי. בהגיעי אל המוצא ב'קווינס' 
מיד  אותם  זהיתי  ללא השקית  היו  אף שהם  אל התפלין,  נגשתי 
נדהמתי  אז  רק  התפלין.  על  לי  שהיו  ובסימנים  עין  בטביעת 

שבעתים לשמע את ספורו של פלוני המוצא:
פלוני,  פתח  בו",  עובד  איני  כלל  שבדרך  ראשון  ביום  זה  "היה 
יום ל"ג בעמר, היו גם הילדים בבית. החלטנו  יום זה  "עקב היות 
לצאת ל'פארק' באזור, לירות בחץ וקשת כנהוג. ארזנו משקאות 
ומיני תרגימא ויצאנו. לפני שפנינו לשוב הבית מהפארק, לקחתי 
הראויות  שאריות  שאר  עם  הריקים,  המשקאות  בקבוקי  את 
לאשפה, וצעדתי עם התכולה הזאת לעבר מכל אשפה קטן בצדי 
ופניתי  במכסהו  הפח  את  כסיתי  הדברים,  את  זרקתי  הפארק. 
נראה  הובילוני לשוב אל המכל. משום מה  – אלא שרגלי  ללכת 
היה לי שראיתי משהו מוזר בפח. שבתי אל המכל שנית, הגבהתי 
רואות שם, לא פחות  עיני  נדהמתי,  פנימה:  והצצתי  את המכסה 
יותר, קפסא אדמה של בית תפלין, עליה נכתב "של ראש".  ולא 
שלחתי ידי והוצאתי יקר מזולל. סבור הייתי כי רק הקפסא כאן, 
והנה מוציאה ידי מן הפח תפלין של ראש, בית קדוש ו'שין' ש-ד-י 

עליו, אחריו נשפלות הרצועות השחורות.
נשקתי בחמימות לתפלין ולקשר הרצועות, מיד נברתי בעמקי 
הפח, מי יודע מה עוד מנח כאן. ואז נצצה מולי לפתע קפסא אדמה 
ועוד  ולאחר מכן עוד "של ראש"  ורצועות.  יד", בתוכה בית  "של 
"של יד", תפלין של רבנו תם. בידים רועדות אחזתי באוצר הקדוש 
הזה, מי יודע איך התגלגלו לכאן, איזו סיעתא דשמיא ששבתי על 
אולי אמצא  עוד אל הפח,  גחנתי  עקבותי להעלותם מאשפתות. 
זולת  התפלין.  בדבר  משהו  לי  שיגלה  מזהה  פרט  איזה  באשפה 
כל  את  ארזתי  מאומה.  מצאתי  לא  ישראל  בארץ  מנגריה  קבלה 
לבית  בערב  בהגיעי  פועם.  בלב  הביתה  ושבתי  הללו  הממצאים 
הכנסת המקומי, התישבתי ליד תושב 'קווינס' ושמו "חיים וינר". 
ספרתי לו בתדהמה על קורות יומי. ר' חיים אמר לי שלפני מספר 
ימים התארח אצל הרב גילרנטר אברך מארץ הקדש שאבד כאן 
את התפלין שלו. הרב גילרנטר קשרני אליך", סים פלוני המוצא, 

"וכך זוכה אתה לשוב אל אבדתך".
הפלא ופלא. השגחה מוחשית ברורה. לו הייתי מוצא "תפלין של 
רבנו תם" להשאלה – לא הייתי משאיל בבתי כנסיות, לא הייתי 
יוצר קשר עם ר' חיים וינר מ'קווינס' ור' חיים לא היה יודע לקשרני 
עם פלוני המוצא ש'במקרה' התישב לידו. כפה עלי הקדוש ברוך 
הוא את אי-הנעימות הזאת של השאלת תפלין רבנו תם מחדש 
בפאתי  במכל-פח  תפלין  שלי.  התפלין  אלי  שבו  כך  בקר,  בכל 
פארק בקווינס, שבים אל אברך מארץ הקדש הנמצא בפלטבוש. 
הגנב  היה  אם  קורה  היה  מה  המחשבה,  אותי  צמררה  ה'.  חסדי 
האשפה.  את  מפנים  בו  רגיל,  עבודה  ביום  התפלין  את  משליך 
כל תכולת האשפה,  לאי-שם, עם  היו התפלין  נלקחים  הרי שאז 
להבדיל. איזה נס שבדיוק היום השלכו התפלין, ביום ראשון שלא 

עובדים בו ולא מפנים בו את האשפה. כך היתה להם הצלה.
בפלטבוש,  לאכסניתי  שבתי  יתברך,  להשם  והודיה  ברננה 
את  גוללתי  בה  מפרטת,  אגרת  משפחתי  לבני  לכתב  התישבתי 
מציאת  ועד  נייהוז"  "שרגא  עם  הפגישה  למן  התפלין,  ספור  כל 
התפלין. את המכתב הנרגש פתחתי במלים "אודה ה' בכל לבב". 
את  הבית  בבני  גם  והאיר  רבה,  התרגשות  עורר  שמכתבי  כמובן 
ויום  המסרים הברורים של האמונה. שנים רבות חלפו, יום הולך 
בא, טרדות החיים קימות ברוך השם ועסוקיהן רבים. במוצאי חג 
נסגר  מעשה,  אותו  לאחר  שנה  עשרה  ארבע  תשנ"ח,  השבועות 
השגחה  משמים  לי  הראו  שוב  ההוא.  במעגל  נוסף  חלק  לפתע 

מוחשית, שוב האירו לי כי אין מקרה בעולם.
מתרוצץ  הקטן  בני  מאחרת.  מאד  ערב  שעת  ילדים,  עם  בית 
ה'אקדמות'  את  בו  להחביא  טוב  מקום  מחפש  ארכה,  שעה 
המציר שקבל השנה ב'חדר'. מחבואי הבית ממלאים, על חוריהם 
פנה שעדין  הילד לחפש  כן עמל  – על  ילדי  וסדקיהם, באוצרות 
שכוחה,  בשדה  נדחת  מגרה  איזו  פתח  ומצא.  יגע  מנצלת.  לא 
הוציא הימנה צרור דפים שנחו בה והניח בעדינות את ה'אקדמות' 
העיף  שאחיו  הדפים  את  הגביה  בחדר,  שחלף  הבחור  בני  היקר. 

מן המגרה, הציץ בהם וקראם מתחלה ועד סוף. בהתפעמות הגיע 
תפלין...".  פעם  שאבדת  ידעתי  לא  מעולם  "אבא,  במרוצה:  אלי 
העיפות  אף  על  מחדש,  בי  נעור  ספור  אותו  של  זכרו  נתחיכתי, 
צץ  מהיכן  שהתפלאתי  אלא  השבועות.  חג  במוצאי  המקבלת 
לי  הגיש  בני  לחצות.  קרוב  עכשו,  בדיוק  שלי  התפלין  של  זכרם 
את הדפים הצהבים שבידו. לקחתים בחסר ידיעה מה בהם, ומה 
קשר בינם לבין ספור התפלין. היטבתי את ראיתי, היה זה מכתב 
שפתח במלים הנרגשות "אודה ה' בכל לבב". את מכתב זה שלחתי 
למשפחתי ביום מציאת התפלין, לפני ארבע עשרה שנה. בהגיעי 
הבית לא תרתי אחר המכתב. אצלי בבית לא נהוג לשמר דברים 
שרצוי  דבר  גם  המציאות.  וזו  הטבע  זה  ולמשמרת,  למזכרות 
לשמרו – זקוק לרחמים גדולים שישמר ולא יזרק... משום כך לא 
לראותו  נדהמתי  מאד  מה  קים.  עודנו  שהמכתב  דעתי  על  עלה 
במהלך  בלבד:  זו  לא  שנה.  עשרה  ארבע  אחר  עיני  מול  לפתע 
אותן ארבע עשרה שנה עברתי שלוש דירות עד דירתי הנוכחית. 
המכתב הזה נדד ונדד אתנו, מבלי משים, והנה הוא לפני, מרגש 
ומעלה את זכר אותו ענין במלא חיותו. התרוחתי והתחלתי לקראו 
מתחלתו ועד סופו. אה, כן, שרגא נייהוז היה שמו של אותו אדם. 
זה. מעולם לא פגשתיו שוב  לולי מכתב  זוכרו  הייתי  מעולם לא 
הטוב,  הכרת  לו  אני  חב  הרי  בפלטבוש.  ממנו  פרדה  אותה  אחר 

עזרתו אלי היתה כה נחוצה לי בשעה הקשה ההיא.
יום עמוס מאד, גם הערב הנוכחי  לי  ליום המחרת מתכנן היה 
שלי מוצאי אסרו חג, גדוש היה בעבודה, אך על אף הכל במשך 
'שרגא  הזה:  השם  במחי  צלצל  שלאחריו  היום  ובמשך  הלילה 
אדם  עבור  מעסקיו,  שעתים  מאבד  פגישות,  מבטל  אדם  נייהוז'. 
הזקוק לעזרה. בבקר ח' סיון, בקר היום שלאחר אסרו חג, שב אני 
מן התפלה ומציץ בעתון, אותיות שחורות מרצדות מולי משמאל 
העתון: "ארונו בא... שרגא נייהוז ז"ל... מונסי... נפטר לבית עולמו 
ברק".  בבני  היום  תתקים  הלויתו  השבועות....  בחג  ימיו  בדמי 
לילה של  לי  זה  הרי  עיני?  לנגד  ברורה  או שמציאות  אני  ההוזה 
הרהורים על 'שרגא נייהוז', והנה שבק חיים, בדיוק היום הלויתו. 
עד מהרה התעשתי. הבנתי היטב את הרמז: אם מכתב עתיק נודד 
לנגד  מופיע  ממחבואו,  יוצא  אמש  ובדיוק  לדירה,  מדירה  עמי 
עיני ומעלה מולי את שמו הנשכח של מיטיבי 'שרגא נייהוז', הרי 
ברור כי עוררוני משמים לחלק לו היום את כבודו האחרון, לפחות 
כך להחזיר לו טובה תחת טובה. בטלתי פגישות וענינים, בשעה 
היעודה נסעתי ללוד ומשם נסעתי עם הארון לבני ברק. נצבתי ליד 
מטתו ובאלם קול הודיתי לו על טוב לבו, על חסדו אשר ודאי נצב 
לימינו עתה והולך לפניו בשעה הזאת. רבנים הספידוהו וספרו על 
חסדיו ונדיבות לבו. לויתי את המטה עד למקום מנוחתה, ודמיתי 

כי בכך גם נסתם הגולל על פרשיה מענינת זו.
שנה חולפת, יום הולך ויום בא, טרדות החיים קימות ברוך השם 
ועסוקיהן רבים. שלהי שנת תשנ"ט, חמש עשרה שנה לאחר אותו 
מעשה, נסגר לפתע חלק נוסף במעגל ההוא. שוב הראו לי משמים 
השגחה מוחשית. שוב האירו לי כי אין מקרה בעולם, אין עגמת 
יצאתי  שוב  האחרונה  השנה  במהלך  אורה.  בה  טמון  שלא  נפש 
לחו"ל, הפעם לרגל שמחה. מכיון שעומד אני בעצומה של עריכת 
ספר תורני, לקחתי עמי את הקלסרים והדפים ואף בחו"ל עסקתי 
הימים  ובמהלך  ברכות'  ה'שבע  שמחת  את  חגגנו  בערבים  בהם. 
בעריכת  ושקעתי  הברית  בארצות  כנסיות  מבתי  באחד  ישבתי 
המאמרים ההלכתיים. אדם שישב בסמוך אלי, החל מפתח עמי 
שיחה על בעיה הלכתית שנוצרה לו. תוך כדי כך התענין באשר אני 
כותב, וכך התפתחה בינינו שיחת הכרות מענינת. תוך כדי שיחה 
נייהוז'. קפצתי  'שרגא  בן משפחתו של...  הנו  כי הלה  לי  מתברר 
בפליאה,  הנהן  הלה  ממונסי?"  נייהוז'  ל'שרגא  "כונתך  בסקרנות: 
תמה מהיכן אני מכיר את ראש משפחתם. עניתי לו שלא זו בלבד 
שאני מכירו, אף זוכר אני את יום פטירתו המדיק, ו' סיון תשנ"ח, 

ואף הייתי נוכח בהלויתו שהתקימה יומים לאחר מכן
כה  פרטים  הקדש  מארץ  עלום  לאברך  מנין  השתאה:  הלה 
מדיקים על ראש המשפחה. לכשספרתי לו את כל הספור מהחל 
ועד גמירא, החל אף הוא להזכר, אמר כי זכור לו שר' שרגא חזר 
הבית אחר יום עבודה, אמר כי לא עשה היום כמעט מאומה כיון 
שסיע בידי איזה אברך שנגנבו ממנו תפלין. שנינו היינו נרגשים, 
כנדהם  היה  שמולי  זה  בעז.  עלי  האירה  ממרומים  נסתרת  יד 
לשמע ספורי, מה מאד נרגש לשמע הסיום בנוגע ליום הפטירה 
ולהשתתפותי בהלויה. "שמע", נתן בן-שיחי דרור לרגשותיו, "הרי 
אתה כותב ספר תורני, ואני 'חיב' להנציח בו את ראש משפחתנו ר' 

שרגא. ללא ספק, יש לך קשר אליו".
סכום  רשם  רועדת  ביד  המחאות,  פנקס  מכיסו  שלף  אתר  על 
גדול ומאד נכבד להנצחת: רבי אליהו שרגא בן הרב אברהם נייהוז, 
חסר  זה  סכום  תשנ"ח.  השבועות,  חג  סיון,  ו'  נלב"ע  יצ"ו.  מונסי 
היה לי מאד להוצאת והדפסת הספר, מן שמיא היה להצלה של 

ממש, ואשתומם.
בתשד"ם אבדתי תפלין ופגשתי את 'שרגא נייהוז'. הם שבו אלי 
אז בארח פלא. בחלף חמש עשרה שנה מתגלגל אלי בעקבות כך 

סיוע פלאי להדפסת ספרי.
כי יקרה לפניך? וכי יש מקרה בעולם?
"כי יקרא לפניך!". הכל קרוא משמים.

 )מעובד מתוך ספרו החדש של הרב צבי נקר

מסדרת "אמונה שלמה" על תפילין(

העלון מוקדש  -  להצלחת ברו"ג
ישי בן אילה, רחמים בן מונירה, עידן ולילך בני מרים, משפ’ מנצור וכל התורמים 
בישיבות  אילה  בני  דניאל  ואריה  נסים  מרגו,  בן  יהודה  בהפצה.  והמסייעים 

הקדושות, משפ' מארי. 

לעילוי נשמת
דניאל הכמת בן דוד, אליהו בן חנה יונה, אליהו בן פרחה, אליהו בן משה, שושנה פורן בת טאוס, יעל 
בת רבקה, חנה יונה בת רומיה, פרבין נמכי בת עוסניגאן, שמחה בת עוסניגאן ע"ה, רחל בת פנינה פרלה 

ע"ה. יוסף חיים ז"ל בן דוד יבלחט"א, אורי ז"ל בן אשר אנשל יבדל"א, דוד אריה בן אליהו יוסף ז"ל

המעגל שנסגר יותר מפעם אחת     סיפור לשבת


