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פרשת פנחס

בסיעתא דשמיא,  ערש"ק כ' בתמוז התשע"ז

"ִּפיְנָחס ֶּבן ֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן" )כה, יא(.
מובא במדרש  )במדבר רבה, פרשה כא(: "אמר הקב"ה: בדין הוא שיטול שכרו".

וכבר תמהו רבים על לשון המדרש, שהרי באמת מן הדין לא מגיע לאדם שום 
'מי  אומרת:  הקודש  "רוח  כז(:  פר'  )ויק"ר,  חז"ל  וכמאמר  המצוות,  קיום  על  שכר 
הקדימני ואשלם'? – מי קילס לפני עד שלא נתתי לו נשמה? מי מל בנו לשמי עד 
שלא נתתי לו בן זכר? מי עשה לי מעקה עד שלא נתתי לו גג? וכו' ". ומצינו עוד 

בקידושין )לט:( 'שכר מצוות בהאי עלמא ליכא'?  
ביאור נפלא על כך, אמר הגאון רבי חיים צבי מאנהיימר זצ"ל )הובא בספר 'אשי ישראל', 
שחיבר תלמידו(: רבי יוסף אלבו זצ"ל, בעל ה'עיקרים' חוקר: אם השכר עבור עשיית 

המצוות הוא מן הדין, אם כן למה מגיע עונש אם לא מקיימים את המצוות, והלא 
יודע לנגן  יוכלו להיות מעלה וחיסרון בענין אחד, למשל: אם אחד  לעולם לא 
בכינור, הרי זו מעלה, וממילא אם אחד אינו יודע לנגן בכינור – לא יוכל הדבר 
כן  ועל  גם קיום לענייננו: אם קיום המצוות הוא מעלה,  וכך  להיחשב כחסרון, 
מגיע עבורו שכר, איך יתכן שאי-קיומם הוא חיסרון ונענשים עליו? נוכל לשאול 
גם להיפך: אם העונש הוא מן הדין, משום שאי-קיום המצוות הוא חיסרון, אם כן 

למה מגיע שכר על קיומם?
והוא תירץ, שבאמת העונש הוא מן הדין, כי אי קיום המצוות הוא חיסרון, ומה 
שהקב"ה נותן שכר טוב עבור קיום המצוות – אין זה מן הדין, אלא בחסדי הקב"ה 

שברוב טובו מתחסד לתת לנו שכר אף שאין זה מגיע לנו מעיקר הדין.
לאור זאת, פירש הגאון הנ"ל באופן נפלא את הפסוק )תהלים סב, יב(: "אחת דיבר 
אלוקים, שתים זו שמעתי כי עוז לאלוקים, ולך ה' חסד כי אתה תשלם לאיש 
את  לשמור  לנו  שציווה   – אלוקים"  דיבר  "אחת  הפסוק:  ביאור  וכך  כמעשהו", 
המצוות, "שתיים זו שמעתי" – שאם מקיימים את המצוות, הקב"ה נותן עליהם 
שכר, ואם עוברים עליהם נענשים, ולכאורה קשה: איך יוכלו שניהם להיות יחד 

בענין אחד, כפי שהקשינו?
על כך מתרץ הפסוק שבאמת "כי עוז לאלוקים", כלומר: העונש לעוברים על 
המצוות הוא מן הדין, ומה שנותן שכר למקיימי המוות, הוא מצד החסד: "ולך ה' 

החסד – כי אתה תשלם לאיש כמעשהו!".
אולם, כל זה הוא רק במצוות שחייבים לעשות, אבל בענין בועל ארמית, הלא 
אם אדם בא לשאול בבית הדין האם להורגו, לא היו פוסקים לו שחייב להורגו, 
כי רק קנאים פוגעים בו, ואם כן לא היה פנחס מחוייב מצד הדין, וממילא השכר 
מגיע לו מצד הדין ולא מצד החסד, ומשום כך אמר הקב"ה: "פנחס בן אלעזר וגו' 
בקנאו את קנאתי" שעשה את מעשהו רק מצד קנאים פוגעים בו, ולא מצד הדין, 
)כמוצא שלל רב( ומכיון שכך הרי "בדין הוא שיטול שכרו"! ודברי פי חכם חן! 

"ָאִבינּו ֵמת ַּבִּמְדָּבר ְוהּוא ֹלא ָהָיה ְּבתֹוְך ָהֵעָדה 
ַהּנֹוָעִדים ַעל ה' ַּבֲעַדת-ֹקַרח וכו'" )כז, ג(.  

מובא בגמרא בבבא בתרא )קיט:(: "מלמד שהיה משה רבינו יושב ודורש בפרשת 
יבמין, שנאמר 'כי ישבו אחים יחדו'. אמרו לו: אם כבן אנו חשובין תנה לנו נחלה 

כבן, ואם לאו תתייבם אמנו".
לשונו:  וזה  המדרש,  דברי  את  זו,  גמרא  ע"פ  זצ"ל  ברודא  אברהם  רבי  ביאר 

"משפטי ה' אמת צדקו יחדו – זה בנות צלפחד". והוא לכאורה תמוה.
והנה מבואר בגמ' בב"ב )קטז.( שצלפחד היה הבכור שבאחים. ובמסכת יבמות 
)כד.( דנה הגמרא האם דין יבום הוא רק לאח הבכור של המת, או שגם האחים 

)שם יז:( מהפסוק "כי ישבו אחים  הקטנים של המת חייבים ביבום. ועוד למדנו 
יחדו" )דברים כה, ה( שרק אח שהיה בעולם כשאחיו הגדול נפטר, חייב ביבום, אך 
אם בשעה שהגדול מת עדין לו נולד האח – אשת המת אינה חייבת ביבום, מפני 

שצריך שהאחים "ישבו יחדו" בעולם.
ואמנם אם נאמר שרק האח הבכור חייב ביבום, ודאי שאין צריך את הדרשה 
בעת  נולד  שלא  שאח  יתכן  שלא  מפני  מיבום,  פטור  בעולמו  היה  שלא  שאח 
פטירת אחיו שהוא בכור למת! אלא ודאי מאחר והתורה כתבה "כי ישבו אחים 

יחדו" הרי אתה למד שלא רק בכור מחויב ביבום, אלא גם שאר האחים.
ונמצא שצדקה טענת בנות צלפחד "תתייבם אמנו", שכן אע"פ שאביהן בכור 
הרי דין יבום שייך אף בשאר אחי המת. ועל כך רמזה הגמ': "שהיה משה רבינו 
יושב ודורש בפרשת יבמין שנאמר 'כי ישבו אחים יחדו' ", ולכן דווקא כשדרש 

בפסוק זה טענו בנות צלפחד: "תתייבם אמנו"!
צלפחד  בנות  – טענת  ה' אמת"  "משפטי  דברי המדרש:  היטב את  נבין  עתה 
)מתוקים מדבש( היתה אמת והן "צדקו" משום שנאמר "כי ישבו אחים יחדו"... 

"ַוַּיְקֵרב ֹמֶׁשה ֶאת ִמְׁשָּפָטן ִלְפֵני ה'" )כז, ה(.
טמאים  היו  אשר  האנשים  'ויהי  ו-ח(:  )ט,  נאמר  שני  פסח  לגבי  נשא,  בפרשת 
לנפש אדם... ויאמר אלהם משה עמדו ואשמעה מה יצוה ה' לכם' – מדוע כאן לא 

ענה משה לבנות צלפחד באותה מטבע לשון?
אומר ה'פרדס יוסף': שנו חכמים בלשון המשנה )אבות פ"א מ"ה( 'אל תרבה שיחה 
עם האשה', בפסח שני דיבר משה עם הגברים, לכן אמר להם 'עמדו ואשמעה', 
אך כאן היה מדובר בנשים, לכן נזהר משה מלדבר עמן ומיד הקריב את משפטן 

לפני ה'.
החידושי   – מפשיסחא  בונים  שמחה  רבי  של  הגדולים  תלמידיו  על  מסופר 
הרי"ם ורבי יצחק מוורקא שכאשר הלכו פעם בדרכם מבית המדרש לאכסניא, 
עברו בדרכם ליד רוכלת שמכרה חפץ מסוים לו נזקק היה רבי יצחק מוורקא 

באותה שעה. עמד רבי יצחק מדרכו ושאל את הרוכלת למחירו של החפץ.
- "עשרה רובל" – השיבה הרוכלת.

- "שמונה וסגרנו עסק" – התמקח רבי יצחק.
- "עשר! קופיקה לא פחות!" התעקשה המוכרת.

יכול היה הדין ודברים להמשך עוד זמן, אלמלא הזדקף החידושי הרי"ם וזעק: 
"איטשע, וכי 'אל תרבה שיחה עם האשה' לא שוה שני רובל?"

"ִאיׁש ִּכי ָימּות ּוֵבן ֵאין לֹו ְוַהֲעַבְרֶּתם ֶאת ַנֲחָלתֹו ְלִבּתֹו" )כז, ח(.
שאלה קשה ומורכבת הובאה לפני הגאון רבי חיים מבריסק זצ"ל:

אדם שכיב מרע שאשתו היתה מעוברת הותיר צוואה לפני מיתתו שאם אשתו 
תלד בן, אזי שני שליש הוא מוריש לבנו ושליש אחד לאשתו, ואם תלד בת – שני 
שליש תירש האם ושליש אחד תירש הבת. אותו אדם מת כדרך כל הארץ, והנה 

תאומים בבטן אשתו – בן ובת!
יירש  הונחה השאלה על שולחנו של הגאון מבריסק: כמה תירש האם, כמה 

הבן וכמה הבת?
חכך הגאון בדעתו כה וכה, והשיב: הרי מלשון הצואה משמע שהנפטר אוהב 
את בנו פי שניים מאשר את אשתו, ואת אשתו הוא אוהב פי שניים מאשר את 
בתו. כך תעשו: חלקו את רכוש הנפטר לשבעה חלקים שווים, הבן יירש ארבעה 
חלקים, האם תירש שני חלקים, והבת תירש חלק אחד. באופן זה נמצא שהבן 
נוטל פי שנים מאמו, והאם נוטלת פי שנים מבתה, בדיוק כרצון הנפטר!... )איבעיא 

להו(

"ּוְבָראֵׁשי ָחְדֵׁשיֶכם ַּתְקִריבּו ֹעָלה ַלה'" )כח, יא(.
שאל רבי צבי יברוב את מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א: בנוסח מוסף 
ראש חודש מדגישים אנו 'ובעבודת בית המקדש נשמח כולנו', ויש להבין מי הם 

'כולנו' ומה מיוחד בעובדה זו?
נאמר  בפסוק  חזקה:  יותר  הרבה  שאלה  חיים  רבי  לפניו  העלה  תגובה,  במקום 
בשר  כל  יבוא  בשבתו  שבת  ומדי  בחודשו  חודש  מדי  "והיה  כג(:  סו,  )ישעיהו 

שבת  שבכל  היתכן   – זועקת  ממש  הקושיה  וכאן   " ה'  אמר  לפני,  להשתחוות 
וראש חודש כל עם ישראל יבואו לבית המקדש?

כדרכו, ביאר זאת רבי חיים ע"פ מדרש: בפסיקתא )פא( נאמר על פסוק זה: 'והיאך 
אותן  וטוענים  באים  העבים  אלא,  העולם?  מסוף  ושבת  חודש  ראש  באין  הם 
ומביאין אותן לירושלים, והם מתפללים שם בבוקר. והוא שהנביא מקלסן 'מי 

אלה כעב תעופינה וגו' '.
תפילת  את  ברק,  בבני  נעשה  והשינה  הסעודה  השבת,  קבלת  את  כלומר, 
שחרית וקריה"ת נעשה גם בב"ב, ומיד עם סיום קריאת התורה ימתין לנו מחוץ 
לביהכנ"ס ענן גדול מידות שיקח אותנו 'ספיישל' למוסף בירושלים ]לגבי תחום 
שבת אומרים המפרשים, שבודאי סובר רב כהנא שאין איסור תחומין בגובה של 

למעלה מי' טפחים מהקרקע[.
לפי זה יוצא, שבעוד בג' הרגלים שע"פ דין יש לעלות ברגל, זקנים, חולים ונכים 
פטורין ממצוה זו כיון שאינם יכולים ללכת ברגל, אך בשבתות ובראשי חודשים 

שכולם יבואו ע"י עננים – אף הם יהיו חייבים.
בתפילת  ולכן  בשר',  כל  'יבוא  הנביא  אמר  והחגים  הסיבה שעל השבתות  זו 
)ומתוק האור( ראש חודש יכולים אנו לומר 'נשמח כולנו'. 



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. זיווג הגון ליצחק בן אילנה.

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

הפרוכת 

 פנינים לשבת
משולחן המערכתבענייני הלכה ואגדה

   סיפור לשבת

השותה מים ואח”כ יין, האם מברך בורא נפשות?
כתב השו”ע )רח, טז(, “שתה יין ומים, אין לו לברך על המים בורא נפשות, שברכת היין פוטרתן, 
כשם שבברכה ראשונה יין פוטר כל מיני משקין”. ומקורו מהטור בשם הרא”ש. וע”ש במשנה 

ברורה שהוסיף כמה דינים בזה.
וביאור צדדי הספק, דשמא דוקא  יין.  מים ואח”כ  והנה, נחלקו האחרונים מה הדין כששתה 
בשתה יין תחילה אמר הרא”ש שאין לברך על המים לפי שלא חל עליו חיוב ברכת המים, אבל 

כששתה המים תחילה הרי חל עליו חיוב ברכה אחרונה, ולא תועיל שתיית היין.
דעת הבית דוד )לרבי יוסף דוד זצ”ל משאלוניקי, חאו”ח סימן פז( שכיון שהמים אינם שייכים ליין ששתה 
אח”כ, אע”פ שכעת צריך לברך על היין ברכה אחרונה, מ”מ יקדים בורא נפשות ואח”כ על הגפן. 
וכתב להביא ראיה נפלאה לדבריו, מהרא”ש )שהוא מקור הדין בשו”ע( בפרק ערבי פסחים ע”ש )ובברכת 
ה’ דחה ראייתו(. והובא להלכה בבית אהרון מהדו”ב )בהגה”ט אות ח’(. וכן סובר החסד לאלפים )ר”ס 

קעד(. ויש לכך משמעות מלשונות כמה ראשונים )ואכמ”ל(. ומשמע מדבריהם, שאם יקדים ברכת 

על הגפן, שוב לא יוכל לברך בורא נפשות. וכתב היפ”ל ש’צריך לזה ישוב’.
וכתב היפה ללב )רח, כא בנד”מ(, לדייק מל’ השו”ע בשם הרא”ש, שמשמע שבשתיית יין ואח”כ 
מים, נפטרים המים, אך בשתה מים ואח”כ יין לא נפטרים המים, דאל”כ היה לו להשמיע חידוש 

יותר גדול. ודפח”ח.
)לרבי חיים  ובשו”ת נשמת חיים  יב(,  )רד,  והשו”ע הרב  ז(,  )טייב, רח,  ומאידך, דעת הערך השלחן 
אבולעפיא זצ”ל, חאו”ח סי’ ה’(, ובפתח הדביר )רח, כ( ועוד שאפי’ שתה מים ואח”כ יין, ברכת מעין ג’ 

פוטרת המים וא”צ לברך עליהם. וכתב הערה”ש, שכן משמע מדברי הארחות חיים והכל בו. 
ע”ש. ]ועיין באליה רבה )ס”ק כד( ודו”ק[.

ובתורת חיים )סופר, ס”ק מה( הקשה על הערה”ש, שכל דברי הארחות חיים והכל בו הוא לשיטתם, 
אך לדידן דקיי”ל אחרת, אין ראיה. וע”ע לגר”מ לוי זצ”ל בספרו ברכת ה’ שהקשה אף הוא על 

הערה”ש. ע”ש.

והקשה היפ”ל, דמהשלטי גיבורים משמע כדעת הבית דוד שצריך לברך, שכתב )פרק ו’ דברכות, 
דף לב. מדפי הרי”ף אות ד’( וז”ל: “השותה מים ויין זה אחר זה... ואם שתה מים תחילה אפשר דצריך 

לברך על כל אחד ואחד לפניה ולאחריה”, ותמה מדוע לא הסתייע הבית דוד מדבריו.

ובשו”ת יביע אומר )ח”ה יז, ז( ובחזו”ע ברכות )עמ’ עב, ו-שג( הסיק, שמכיון שלא נפיק מפלוגתא 
ספק ברכות להקל. וכן הסכים הגאון רבי יצחק אבולעפיא זצ”ל בספר פני יצחק )מע’ הברכות, אות לא(.

ומאידך, הגר”מ לוי זצ”ל בברכת ה’ )ח”ג עמ’ שצז, הל’ פה( פסק לדינא כהבית דוד שצריך לברך )ואף 
שדחה את ראייתו(, ומשום שיש לו משמעות מדברי הראשונים, ע”ש באורך. והוסיף - שבכה”ג לא 

אמרינן סב”ל, ואף בדיעבד כשבירך כבר על הגפן, יברך בורא נפשות על המים, רק שלכתחילה 
לצאת י”ח כל הפוסקים יקדים לברך נפשות לפני על הגפן. ע”ש באורך.

ובכף החיים )סופר, ס”ק פב( כתב, שמכיון שיש בזה מחלוקת, לכתחילה יש ליזהר לברך בורא 
נפשות רבות על המים ואח”כ ישתה היין, ולא הוי ברכה שאינה צריכה כמו שכ’ הערך השלחן 
שם ]וע’ בהלכה ברורה )עמ’ תסד-תסה( שדן אם שפיר דמי למיעבד הכי[. ואם שכח ושתה יין קודם 
שבירך ברכה אחרונה של מים, אם יוכל לאכול דבר שברכתו האחרונה בורא נפשות ויכוין לפטור 
את המים, עדיף לעשות כן. ואם אינו יכול, יהרהר בלבו בורא נפשות וגם יכווין לפוטרו בברכה 
אחרונה של יין. ע”כ. וע”ע בזה בשו”ת מעט מים )סימן נד(, ובשו”ת מעשה אברהם )חאו”ח סימן מב( 

במש”כ בזה להוכיח מהמגן אברהם כדעת הבית דוד. ואכ”מ.

הטילים  מטחי  תחת  בנות.  לשלוש  אם  אני 
שלי  האישי  בסיפור  נזכרתי  הדרום,  מן  והרקטות 
שלא  באירוע  מדובר  שנים.   13  - כ  לפני  התרחש 
שוכחים לעולם, הוא הולך עם הבן אדם כל יום, כל 
אליך,  חוזרות  התמונות  הקבר.  עד  שניה,  כל  שעה, 
הצעקות, הטראומה, הפחד, תחושת החידלון שהנה 
אל  כפיו,  על  אותך  יישא  המוות  ומלאך  בא,  הסוף 
הכנת.  מה  תלוי  רע,  חלילה  או  טוב...  שכולו  עולם 
חודש אדר, תשס"ד. הייתי אז אישה לא בדיוק  דתיה, 
שלנו,  המשפחתי  התא  שהתפרק  לאחר  קצר  זמן 
וענייה,  דחוקה  קטנטנות,  בנות  שלוש  עם  ונותרתי 
לעיתים  הגעתי  אונים.  חסרת  אפילו  לומר  אפשר 
מכך.  המשתמע  כל  על  לחם,  פת  של  למצבים 
סדר  שעל  קבועים  דברים  היו  ומים  חשמל  ניתוקי 
הקטנות  כשבנותיי  מובטלת.  גם  לכל  ובנוסף  היום, 
ביקשו ממתק או צעצוע, הרגשתי שהלב שלי נקרע 
בארנק  שקל  חצי  לי  אין  מתייסרת.  שלי  והנשמה 
לקנות לחם, אין לי מאיפה לממן את החוב לחברת 
אבל  ממתק...  או  צעצוע  על  מדברות  והן  החשמל, 
בניסיונות לחפש עבודה  ופתחתי  נואש  לא אמרתי 
שתתאים ליכולות שלי. אינני אישה משכילה, אין לי 
שום תעודה, בקושי סיימתי 10 שנות לימוד. ידעתי 
שהרבה אין מה להציע לי, אלא רק עבודות פשוטות 
וקשות, הסכמתי לכל דבר, אבל רק שיציעו , כי בלי 

כסף החיים מתמוטטים חס ושלום.

אודה ולא אבוש, לא הכרתי את בורא עולם, ולא 
ללא  אבל  ולבקש.  עמו  לדבר  שאפשר  אז,  ידעתי 
ספק, הוא שמע את ליבי הפצוע, ראה בעוני בנותיו 
ארבע  וחצי  חדר  בת  בדירה  בשכירות  המתגוררות 
גלגלו  ובאמת  יום.  ילד  מה  יודעות  שלא  נפשות, 
לפתחי הצעת עבודה, לא מרשימה במיוחד, אבל איך 
לימדונו חז"ל,  פשוט נבלה בשוק ולא תזדקק לבריות. 
מדובר היה בעבודת ניקיון בנמל אשדוד. במשך 7-8 
שעות ביום הייתי אמורה לנקות משרדים, מחסנים, 
אולמות, תחת עינו הפקוחה של מנהל עבודה קפדן. 
להיכנס  נקראתי  הניקיון,  עבודות  כשהסתיימו 
ניקוי  כלים,  בשטיפת  שם  ולעסוק  הנמל  למטבח 
נחמתי  התלוננתי.  לא  הרצפות.  והברקת  מקררים 
הייתה בתלוש המשכורת בתחילת כל חודש, שעמד 
בנותיי,  לשלוש  ובגד  מזון  להביא  מגן  כחומת  לי 
שכבר זכו מפעם לפעם לממתקים ולצעצועים, שכן 
בארנקי כבר נחו כמה שטרות זמינים. "שושנה, היום 
יש לך משימה, לנקות ולהבריק את בית הכנסת של 
הנמל", הורה לי מנהל העבודה. "תיכנסי לשם אחרי 
ארונות,  חלונות,  רצפות,  ותבריקי  ערבית  תפילת 
חשוב לי מאד שהבוס של הנמל יהיה מרוצה", סיכם 
מעסיקי. שמחתי. עד עתה פעלתי בניקיון המשרדים 

והמחסנים, והנה מתגלגלת לפתחי זכות לנקות את 
בית הכנסת, לראשונה בחיי. יום חמישי . י"ח באדר 

תשס"ד.
התיישבתי בעזרת נשים מאחורי וילון גדול, ועניתי 
תפילת  אחרי  המתפללים.  עם  יחד  "אמן"  ושם  פה 
ובידי  נכנסתי  והתרוקן,  כמעט  כשהמקום  ערבית, 

מטאטא, מגב, דלי ושקית עם חומרי ניקוי.
לפתע הבחנתי באחד המתפללים שעומד על כסא 
פלסטיק ובעזרת מטלית הוא מבריק ומשפשף את 
ולצחצח  להמשיך  ובכוונתו  הקודש,  ארון  תקרת 
"אל  אמרתי,  לי"  "תסלח  צדדיו.  מכל  הארון  את 
הארון  את  ואנקה  פה,  הניקיון  פועלת  אני  תטרח, 
ניקוי, אתה משוחרר". הלה השיבני "את  עם חומרי 
עובדת ניקיון פה בנמל, זה תפקידך, אבל אני עושה 
 זאת לשם שמים, אף אחד לא משלם לי עבור זה...

כך,  לי כל   לשם שמים? הביטוי הזה לא היה מובן 
ואחרי ההסבר שקיבלתי ממנו ביקשתי "גם אני רוצה 
בשבילי".  רעיון  לך  יש  שמים,  לשם  משהו  לעשות 
בנמל,  שנים  חמש  כבר  עובד  "אני  השיבני  "בוודאי 
וכבסי  אותה  קחי  הפרוכת.  את  כיבסו  לא  ומעולם 
אותה מחוץ לשעות העבודה, על חשבון זמנך הפרטי 
ועם חומרי הניקוי שלך. כולם ישמחו לראות פרוכת 
מבריקה ולא דהויה וספוגה באבק. הוא צדק. הפרכות 
נראתה כמו סמרטוט דהוי, אפרפרה, מקומטת, לא 
העבודה,  סיום  עם  לילה  בשעת  בכלל.  אסתטית 
קיבלתי את הפרכות והכנסתיה לשקית ניילון גדולה, 
והצלחתי להבריח אותה מעיני שומר השער. נסעתי 
לביתה של אמי המתגוררת באחת משכונות העיר, 
פרסתי את הפרכות, ואמי פערה שתי עיניים תמהות. 
"זו משימה בלתי אפשרית לכבס דבר כזה, אף מכונת 
כביסה לא תכיל את הפרוכת". שלפתי מהארון את 
לשאוב.  והחילותי  אמא  של  המיושן  האבק  שואב 
ערימות של אבק, חול ואפר שנספגו בפרוכת, שכנו 
אחר  שקית  פרקנו  השואב.  בשקיות  כבוד  אחר 
פרוכת  שאיבה,  שעות  שלוש  לאחר  והנה  שקית, 
הקטיפה הבריקה והבהיקה לנגד עינינו כאילו יצאה 
יכולתנו,  כמיטב  אותה  גיהצנו  המתפרה.  מן  כרגע 
ולמחרת בשעה שבע בבוקר, ערב שבת, היא נתלתה 
את  בקדושתה  חופה  וההארה  הכבוד  במלוא  שוב 
ארון הקודש. הייתי מאושרת, לראשונה בחיי עשיתי 
משהו לשם שמים, כך הרגשתי, למרות שלא ירדתי 

לסוף עומקו של הרעיון.

יום ראשון. כ"א באדר תשס"ד, שעה 16:30.
להלן ציטוט חלקי מתוך כתבת עיתונות.

10 הרוגים בשני פיצוצים שאירעו ברציף בנמל 
אשדוד. סמוך לשעה 16:30 אחה"צ שני מחבלים 

שונים,  מוקדים  בשני  אשדוד  בנמל  התפוצצו 
הפצועים  לו.  מחוצה  והשני  הנמל  בתוך  האחד 
מוסיף  כתבנו  וקפלן.  ברזילי  החולים  לבתי  פונו 
כי 2 מחבלים התפוצצו בזה אחר זה בשני אזורים 
סמוכים אחד לשני בנמל אשדוד, סמוך לבניין צים 

וסמוך למכלית דלק. 
א.פ. מתנדב זק"א שהגיע בין הראשונים לזירת 
הנפגעים  מספר  כי  לתקשורת  סיפר  הפיגוע, 
לאחר  לנמל  נכנסו  זק"א  מתנדבי  גדול.  בפיגוע, 
לבית  פונו  פצועים  החבלנים.  סריקות  גמר 
החולים קפלן, ברזילי, שיבא, בתל השומר, בבתי 

חולים נפתחו מוקדי מידע לבירור על נפגעים. 
מן  מטר   2-3 של  מרחק  הכל  בסך  שם.  הייתי 
הוא  המומחים.  לזה  קוראים  אפס"  "טווח  המחבל, 
לבש מדים של חיל הים, היה לו תיק גדול על הגב, 
הוא הביט סביב, לחץ על משהו, ובוווום!!! רעש נורא, 
עשן, שקט, אחר כך זעקות, זעקות. עור התוף באוזני 
מחוסרת  ונפלתי  למצח,  קטן  רסיס  לי  חדר  נפגע, 
בית  היה  בכתבה,  שקראת  כמו  מסביב,  הכרה. 
קברות, הרוגים ופצועים. ואחר כך הגיע מחבל נוסף, 
שהיה  מי  כל  ממני,  קצר  מרחק  התפוצץ  הוא  וגם 
סביב... נהרג. אני שהייתי הכי קרובה למחבל, נותרתי 
אחרי  מיסטי.  קצת  משהו  לך  לספר  רציתי,  בחיים. 
איומה  ובהלה  דמדומים  מתוך  והבווווום,  הרעש 
הרגשתי שהנשמה שלי מאיימת לפרוח, והגוף שלי 
מתפרק לחלקים, ובקיצור אני מתה. אך לפתע חשתי 
ענקית  רוחנית  שמיכה  כמו  ברור,  לא  חיבוק  מעין 
שעוטפת אותי מכל הצדדים, פעם ועוד פעם, כאילו 
האיברים  וכל  ספר,  כמו  מתנה,  כמו  אותי  אורזת 
והנשמה  במקומם,  נותרו  ולהתפרק  לעוף  שאיימו 
שרצתה לברוח לעולם אחר, נעטפה אף היא באותה 
שהתעוררתי  אחרי  ואוהבת.  חמה  טובה  שמיכה 
עדיין  קרה,  בדיוק  מה  לי  והזכירו  החולים  בבית 
וכמה  התוף,  עור  עטופה, שהרי מלבד  חשתי שאני 
שלמה...  ממש  שלמה...  אני  קלות  גופניות  חבלות 
אותי?  עוטף  מי  עולם שאלתי את עצמי,  רבונו של 
למה אני מרגישה מוגנת כל כך? הרי מדובר בהצלה 
שאין לה שום הסבר הגיוני ברור... למה דווקא אני? 
בלילה הבא כבר הכל היה ברור. בחלומי ראיתי את 
מעלה  נעה  והזוהרת,  המבריקה  התכולה,  הפרוכת 
מטה לנוכח משבי רוח קלילים הנכנסים מן החלון 
אישה  אומנם  אני  בנמל.  הכנסת  בית  של  המערבי 
לי מעל לכל  ברור  היה  ולא מלומדת, אבל  פשוטה 
ספק, שהפרוכת שניקיתי אותה לשם שמים, עטפה 
בת  אני  ומאז  נורא.  רגע  באותו  הצדדים  אותי מכל 
נאמנה וקרובה לקב"ה, כמו שפרוכת נאמנה וקרובה 
)מתוך ספרו של הרב קובי לוי( לארון הקודש. לא פחות. 

לרפואת
 איתי בן מלאכי, מורן בן רחל, 

יהונתן בן הודיא תמר.


