
   

        ירושליםירושליםירושליםירושליםפינת פינת פינת פינת 
צאצאי , הכוהנים. ברכת הכוהנים נערכת במהלך התפילה

עומדים כשפניהם אל , הכהנים משרתי המקדש
. ומברכים את הציבור, המתפללים ופניהם מכוסות בטלית

ָיֵאר : וְִיְׁשְמֶרךָ , 'דְיָבֶרְכָך : "פסוקיםהברכה כוללת שלושה 
: םוְָיֵׂשם ְלָך ָׁשלֹו, ָּפָניו ֵאֶליךָ  ' דִיָּׂשא    :וִיֻחֶּנּךָ , ָּפָניו ֵאֶליךָ  'ד
החזן מקריא את שלושת הפסוקים של . )'פרק ו, במדבר(

מכאן בא . הברכה מילה במילה והכוהנים חוזרים אחריו
הברכה נקראת ". ברכה משולשת" - גם כינוייה של הברכה 

מפני שהכהנים נושאים בה את ידיהם , "נשיאת כפיים"גם 
            .פסוקות באופן מיוחד  כשאצבעותיהם, לפנים

        

  

  

  . המערבי בכותלברוב עם ברכת כהנים : בתמונה

  רעיון לפרשהרעיון לפרשהרעיון לפרשהרעיון לפרשה

   אתר חברותא, מאת אבי קלנר
  

והייתה שם , שהיה דורש בליל שבת בבית הכנסת, מעשה ברבי מאיר, מובאבמדרש רבה 
שאל . כאשר חזרה האישה לביתה מצאה את הנר כבוי. אשה אחת ששמעה את דרשתו

שומעת הייתי את דרשתו של רבי , ענתה האישה? היכן היית עד עכשיו, אותה בעלה
עד שתלך ותירק בפניו , אמר לה שאין לה כניסה הביתה, בעלה שהיה איש לץ וגס. מאיר

  יצאה האישה מהבית לכיוון בית המדרש בלי לדעת מה לעשות. של רבי מאיר

הלך וישב , מה עשה רבי מאיר. וסיפר לו את פרטי המעשה, אליהו הנביא נגלה לרבי מאיר
כאשר ראה אותה רבי , באה האישה לבית המדרש כדי להתפלל, לו בבית המדרש הגדול

סוג של רפואה (האם היא יודעת ללחוש לעין , ושאל את האישה, הקעשה עצמו כמפ, מאיר
רקקי שבע פעמים בפני וייטב , אמר לה רבי מאיר, שאינה יודעת, ענתה האישה, )לחולה

  . עשתה האישה כאשר ביקש. לי

ואני רקקתי שבע , אתה אמרת לי לירוק פעם אחת, תאמרי לבעלך, אמר לה רבי מאיר
אילו היית אומר לנו היינו מביאים ? כך מבזין דברי תורה, רבי, אמרו לו תלמידיו. פעמים

לא יהיה כבוד , אמר להם. ומחזירים לו את אשתו, ומלקין אותו על הספסל, את הבעל
שנכתב בקדושה אמר הכתוב שיימחה על , ומה אם שם הקודש, מאיר גדול מכבוד קונו

  . ד מאיר לא כל שכןכבו, כדי להטיל שלום בין איש לאשתו, )באשה סוטה(המים 

במקום , שלא היה לרבם לבזות את עצמו על כך, לכאורה צדקו תלמידי רבי מאיר בטענתם
, ואף רבי מאיר לא ביטל את דברי תלמידיו, ויפטרו את בעיית האישה, שילקו את הבעל

  .אלא אמר רעיון של קל וחומר שלמד מהקדוש ברוך הוא

ואין לחוש , איש לאשתו ראוי לוותר על הכבוד שלמען שלום בית בין, רבי מאיר מלמדנו
ובו , שציווה להטיל קלף, וזאת נלמד מבורא העולם בכבודו ובעצמו, אפילו לבזיון התורה

שבעלה , שלא קלקלה עם האיש, כדי לבדוק את הסוטה האם דוברת אמת, למים', שם ה
דרך אחרת  ולמרות שבורא העולם הבלתי מוגבל יכל למצוא, שלא תיסתר עמו, הזהירה

, שלשם שלום בית עושים כל פעולה נצרכת, מכאן. 'לבדיקת הסוטה ללא מחיית שם הד
  .ולא חשים לבזיון התורה

שכך , מלמד, )'אף אתה וכו, מה הוא חנון: של הקדוש ברוך הוא" (והלכת בדרכיו"הציווי 
גיד לך אדם מה טוב ה: "וההנהגה כלולה בדברי הנביא, היא ההנהגה ולא מידת חסידות

, ואהבת חסד, "דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך' ומה ה
ורודף להשיג , כמו מי שאוהב דבר מסוים, הכוונה לרדוף ולחפש כיצד ניתן לעשות חסד

בקש שלום : "ונשים לב שהמדרש מביא את הסיפור על רבי מאיר בהקשר לפסוק, לעצמו
  ".ורדפהו

ועל , ונעשה כל מאמץ על מנת לשמור על השלום בבית, אנו נלמד מרבי מאיר! יקרים חיםא
ו נוצר ויכוח "שח, ובמקרה). אין ברכה בבית, כשאשה עצובה ובוכייה. (כבודה של האשה

כדי להחזיר במהירות את השלווה ואת השלום , הרי שצריך לעשות מאמץ עליון, או מריבה
  . .בבית

: וכידוע, ורק נשתדל לגרום לאיחוד ולשלום, מחלוקת וממריבותגם מחוץ לבית נתרחק מ
בואו ונהיה , "הבאת שלום בין אדם לחבר ובין איש לאשתו... אלו דברים שאין להם שיעור"

  ".אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, אוהב שלום ורודף שלום"מתלמידיו של אהרון 

  

        נשאנשאנשאנשא    פרשתפרשתפרשתפרשתבת בת בת בת דף לשדף לשדף לשדף לש
  

 ַלְּתקּוָפה ַמִּגיִעים, ַהּתֹוָרה ֶאת ֶׁשִּקַּבְלנּו :ֲחֵרי, ְו9נּו, ֵמֲאחֹוֵרינּו ְּכָבר בּועֹותַהּׁשָ  ַחג
 ֵאֶצל ַמְתִחיָלה ְּכָבר" ַהחֶֹפׁש ְסִפיַרת" ַּכֲאֶׁשר, יֹום ַהּיֹום ֶׁשַּגְרּתָ  ֶׁשל ָׁשבּועֹות ַּכָּמה ֶׁשל
  .ַהַּתְלִמיִדים ָּכל
  

 ִמּתֹוךְ  ֶאָחד הּוא ֵמִאָּתנּו ֶאָחד ָּכל ָּבּה, ֶׁשָּלנּו יֹום ַהּיֹום ַמֲעֶרֶכת ַעל ְקָצת ִנְדַּבר ְואּוַלי
 ֶאָחד מֹוֶרה, ַּתְלִמיִדים :ְרָּבִעים אֹו ְׁשלֹוִׁשים ֶׁשל ְקבּוָצה ִמּתֹוךְ  ֶאָחד ַּתְלִמיד. ְקבּוָצה
 ֶלֶחם ַעְכָׁשו ֶׁשּקֹוִנים ָלקֹוחֹות ֲעָׂשרֹות ִמּתֹוךְ  ֶאָחד ָלקֹוחַ , מֹוִרים ֶׁשל ֲעָנק ֻצַּות ִמּתֹוךְ 
 ִמּתֹוךְ  ֶאָחד הּוא ֵמִאָּתנּו ֶאָחד ָּכל... ֶאָחד רֹוֵפא, ֶאָחד ֻקַּפאי, ֶאָחד ָּפִקיד, ְוָחָלב

  .ְקבּוָצה
  

 ֶעְליֹוָנה ֲחִׁשיבּות ְּבַעל הּוא ֵמִאָּתנּו ֶאָחד ֶׁשָּכל אֹוָתנּו ְמַלֶּמֶדת ַהּנֹוְכִחית ַהָּפָרָׁשה ֲאָבל
 ַמְּתָנתֹו ְמֵל9ה ַּבּצּוָרה ְמתֶֹאֶרת ָׁשָבה, ָנָׂשא ְמָפֶרֶׁשת 9נּו לֹוְמִדים זֹאת. ָעְצמּו ִמַּצד
 ָּכל ֵאֶצל ֵזֶהה ַמָּתָנה זֹו ָהְיָתה ָּדָבר ֶׁשל ֶׁשְּבסֹופֹו ִּפי ַעל :ף, ֵמַהְּנִׂשיִאים ֶאָחד ָּכל ֶׁשל

 ְּכֵדי, ְוָנִׂשיא ָנִׂשיא ָּכל ֶׁשל ַהַּמָּתָנה ֶאת ְמָפֶרֶטת ָרהַהּתֹו :ךְ , ֵמַהְּנִׂשיִאים ֶאָחד
 ָּבָעם ּוָפַרט ָּפַרט ָּכל ְוֶׁשל, ְוֵׁשֶבט ֵׁשֶבט ָּכל ֶׁשל ַהְרֵּבה ַהֲחִׁשיבּות ֶאת ָלנּו ְלַהְראֹות
  .ִיְׂשָרֵאל

  
 ָמָׁשל ּוַמְׁשָמעּות ִיחּוִדּיּות ְּבַעל ְוהּוא, ֵמַהָּפֶזל ֵחֶלק הּוא, ָחׁשּוב הּוא ֵמִאָּתנּו ֶאָחד ָּכל

  ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְיֵדי ַעל ּוַבִחָּבה ָּב:ֲהָבה ִנְסַּפר ֵמִאָּתנּו ֶאָחד ְוָכל. ָעְצמּו

        
לֹום ת ׁשָ ּבָ לֹוםׁשַ ת ׁשָ ּבָ לֹוםׁשַ ת ׁשָ ּבָ לֹוםׁשַ ת ׁשָ ּבָ         !!!!ׁשַ

 .ולא לשכוח להעביר לגניזה אחרי שבת העליוןבבקשה לשמור על קדושת 

 ד"בס

  כהניםכהניםכהניםכהניםברכת ברכת ברכת ברכת     ––––ההלכה ההלכה ההלכה ההלכה פינת פינת פינת פינת 

  
  .לחן ערוךויצור שמתוך הלכות נשיאת כפיים בק *

  
, ַהּקֶֹדׁש ֶׁשַּבִּמְזָרח עֹוְמִדים ּוְפֵניֶהם ְּכֶנֶגד ֲארֹון, ְּכֶׁשָעלּו ַלּדּוָכן

  , ְו:ַחר ָּכְך אֹוְמִרים ,ְואֹוְמִרים מֹוִדים ְּדַרָּבָנן ִעם ַהִּצּבּור
  ֲאבֹוֵתינּו ֱאלֵֹקינּו ֵואלֵֹקי' דְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך 

  , ִיְׂשָרֵאל ּו ְלָבֵרְך ֶאת ַעְּמךָ ֶׁשְּתֵהא ְּבָרָכה זֹו ֶׁשִּצִּויָתנ
  , ְּבָרָכה ְׁשֵלָמה

   .ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם ְולֹא ִיְהֶיה ָּבּה ׁשּום ִמְכׁשֹול ְוָעֹון
, ֹותַהִצּבּור ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹוד-ְּׁשִליחַ  ּוַמֲאִריִכין ִּבְתִפָּלה זֹו ַעד ֶׁשְיַכֶּלה

  .ְּתִפָּלה זֹאת ַּגם ַעל ְּכֵדי ֶׁשַּיֲענּו ַהִּצּבּור 9ֵמן
  

  :ַהְּׁשִליַח ִצּבּור אֹוֵמר
ְוֵתיַבת , ְּבַלַחׁש' וכּו ָּבְרֵכנּו ַּבְבָרָכה, ֲאבֹוֵתינּו ֱאלֵֹקינּו ֵוֱאלֵֹקי

  .ָבֵרכּוּוָבֶזה הּוא קֹוֵרא ֶאת ַהּכֲֹהִנים ֶׁשיְ , ְּבקֹול ָרם אֹוֵמר ּכֲֹהִנים
  . ַעם ְקדֹוֶׁשָך ָּכ-מּור, ְּבַלַחׁש ְוׁשּוב אֹוֵמר

ם ַמְתִחיִלים ּוְמָבְרִכים ֻּכּלָ , ּכֲֹהִנים ַהִצּבּור-ּוְל:ַחר ֶׁשָּקָרא ְּׁשִליחַ 
  , ְּבַיַחד

 תֹו ֶׁשלֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ִּבְקֻדּׁשָ , ֱאלֵֹקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם 'ָּברּוְך .ָּתה ה
 ְוִצָּונּו, הּוְמַסְיִמים ֶאת ַהְּבָרכָ , הֹוְפִכין ְּפֵניֶהם ְּכַלֵּפי ָהָעםוְ   ,.ֲהרֹן

  . ְלָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְּב.ֲהָבה
וֵי ִמּׁשּום ַּדהֲ , ַהִצּבּור לֹא ַיֲעֶנה 9ֵמן-ְּׁשִליחַ  ֲאָבל. -ֵמןְועֹוִנין ַהִּצּבּור 

  . ֶהְפֵסק
  
ְולֹא ַיִּסיחּו  לֹא ַיִּביטּו, ָׁשָעה ֶׁשַהּכֲֹהִנים ְמָבְרִכים ֶאת ָהָעםּבְ 

 ְוָהָעם ְיַכְּונּו, ַּבְּתִפָּלה ְּכמֹו, ֶאָּלא ִיְהיּו ֵעיֵניֶהם ְּכַלֵּפי ַמָּטה, ַּדְעָּתם
. םֲאָבל לֹא ִיְסַּתְּכלּו ָּבהֶ , ַהּכֲֹהִנים ְוִיְהיּו ְּפֵניֶהם ֶנֶגד ְּפֵני, ַלְּבָרָכה

 ְוָנֲהגּו ְלַׁשְלֵׁשל ֶאת .ִיְסַּתְּכלּו ִּביֵדיֶהם ְוַגם ַהּכֲֹהִנים ְּבַעְצָמם לֹא
ִלין ֶאת ְוַגם ַהִּצּבּור ְמַׁשְלׁשְ . יתִויֵדיֶהם חּוץ ַלַּטּלִ  ,ַהַּטִּלית ַעל ְּפֵניֶהם

  ְּפֵניֶהם ֶׁשּלֹא ִיְסַּתְּכלּו ַהַּטּלִיִתים ַעל
  
   :ד"י' הלכות תפילה וברכת כוהנים פ, המשנה תורהמתוך *

  
בעת שיגיע שליח ציבור   :כיצד היא נשיאת כפיים בגבולין

, הכוהנים העומדין בבית הכנסתכל , כשיאמר רצה, לעבודה
  ;נעקרין ממקומן והולכין ועולין לדוכן

, פניהם למול ההיכל ואחוריהם כלפי העם, ועומדין שם
עד שישלים שליח ציבור , ואצבעותיהם כפופות לתוך כפיהן

, ופושטין אצבעותיהן, מחזירין פניהם כלפני העם; ההודיה
; )כד,במדבר ו" (כךיבר"ומתחילין , ומגביהין ידיהם כנגד כתפיהן

, אמור"שנאמר , והם עונין, מילה מילה, ושליח ציבור מקרא אותם
עם עונין וכל ה, עד שמשלימין פסוק ראשון, )כג,במדבר ו" (להם
והם , וחוזר שליח ציבור ומקרא אותם פסוק שני מילה מילה   .אמן

וכן בפסוק   .אמן וכל העם עונין, עד שמשלימין פסוק שני, עונים
  .שלישי

ָּפָניו  'דִיָּׂשא . ִויֻחֶּנּךָ , ָּפָניו ֵאֶליךָ  'דָיֵאר   .ְוִיְׁשְמֶרךָ , 'דְיָבֶרְכָך 
 .ְוָיֵׂשם ְלָך ָׁשלֹום, ֵאֶליךָ 

 



  

  

  

  

  

 

 

 ד"בס

  'הפרק : ור בהמשכיםור בהמשכיםור בהמשכיםור בהמשכיםפפפפסיסיסיסי
 ישראלית הגיעהִמְׁשָּפָחה : הפרקים הקודמיםַּתְקִציר 

 ַיְלֵדי .ּוִדיתָלִאי ַטְסַמְנָיה ַּבְּׁשִליחֹות ַהּסֹוְכנּות ַהְּיה
 ,"ָערּוךְ  ֻׁשְלָחן ִקּצּור" ַהֵּסֶפר ֶאת ַּבַּבִית ָמְצאּו ַהִּמְׁשָּפָחה

 ְוַההֹוִרים ,ֶזה ִמְסָּפר ִלְלמֹד ֵמַההֹוִרים ּוִבְּקׁשּו
, ָעֵרבעֹוד ְּבאֹותֹו ַהּיֹום ְל:ֵחר ֲארּוַחת הֶ . .ִהְסִּכימּו

  .ִהְזִּכירּו ַהָּבִנים ַלהֹוִרים ֶאת ִהְבַטְחֶּתם

ד ְוָהָיה ַהִּלּמּוו, ָעֵרב ָעֵרב ָיְׁשָבה ַהִּמְׁשָּפָחה ְוָלְמָדה
. ּיֹות ַּבּפֹוֵעלִלְרִציִני ַעד ֶׁשֵהֵחּלּו ְלַקֵּים ִמְצַות ַמֲעׂשִ 

חּו ִנים ֶׁשּלֹא ִהְצִליַּבֶּמֶׁשְך ַהִּלּמּוד ִנְתְקלּו ַּבִּמְסָּפר ִעְניָ 
ׁש ֵּלל ַלָּקדֹוְוַהָּבִנים ֶנֶעְמדּו ְלִהְתּפַ , ְלָבֵרר ַּבּכֹחֹות ַעְצָמם

  . ָּברּוְך הּוא ֶׁשִּיְׁשַלח ָלֶהם ָרב

ְלמֹד ֶאת ְּכֶׁשָּיְׁשָבה ַהִּמְׁשָּפָחה לִ , ְלָמֳחָרת
. ה ַעל ַהֶּדֶלתַהִּׁשעּור ַהָּקבּוַע ִנְׁשְמָעה ְּדִפיקָ 

 ן ַלַּמְרֶאהָה9ב ָּפַתח ֶאת ַהֶּדֶלת ְולֹא ֶהֱאִמי
 ׁשְיהּוִדי ְמֻזָּקן ָחבּו! ָרב ָעַמד ַּבֶּפַתח. ֵעיָניו
ים ם ַרָּבִנִציִצית ְמִציָצה ֵמֻחְלָצתֹו ְּכאֹותָ , ּכֹוַבע

ר ַעל ְל:ֵחר ֶׁשִהְתַּגּבֵ . ִמְבֵני ָּבָרק וִירּוָׁשַלִים
 ֲאִני. "ָּכֵנסְמבּוָכתֹו ִהְזִמין ָה9ב ֶאת ָהִאיׁש ְלהִ 
, "ְסְטַרְלָיהְׁשִליחֹו ֶׁשל ָהַרִּבי מליובאויטש ְּבאֹו

 ֵמָהַרִּבי ַהּבֶֹקר ֶאתִקַּבְלִּתי . "9ַמר ָהַרב
ְבָרק ֶהָחִסיד הֹוִׁשיט ֶאת ַהּמִ ". ַהִּמְבָרק ַהֶּזה

ַמן ֵהִציץ ָהִאיׁש ַּבּזְ . ֶאל ָהִאיׁש ַהִּמְׁשּתֹוֵמם
  ֲעלּותְׁשִליַחת ַהִּמְבָרק ּוְקִרי:ת ִהְתּפַ 

  
ָמה ַעל ַהִּמְבָרק ָהְיָתה ְרׁשּו. ִּפְרָצה ִמִּפיו

ָּבּה  ָהְיָתה ֵזֶהה ַלָּׁשָעה ְוזֹו, ְׁשַעת ַהִּמְׁשלֹוחַ 
 ִיְׁשַלח ָלֶהם ָרב' ָעְמדּו ָּבָניו ְוִהְתַּפְּללּו ֶׂשה

  !ָלֶעְזָרה
  

ֵרי ָהַרִּבי ָה9ב ָקָרא ְּבִהְתַרְּגׁשּות ֶאת ִּדבְ 
ַסע ִמָּיד : "ַהֻּמְפנֹות ִלְׁשִליחֹו ְּבאֹוְסְטַרְלָיה
  ".ִליתְלַטְסַמְנָיה ַלִּמְׁשָּפָחה ַהִּיְׂשְראֵ 

ְטָּבח ִליחֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ִהְכִׁשיר ֶאת ַהּמִ ׁשְ 
, ָּפַתח ָקַבע ְמזּוזֹות ְּכֵׁשרֹות ְּבָכל, ְּבֵביָתם

ׁש ּוִמְסָּפר ִסְפֵרי ֻקּדַ , ָקָנה ְּתִפִּלין ְמֻהָּדרֹות
ָּבֶהם  ּוָפַתר ָלֶהם ֶאת ָּכל ַהְּבָעיֹות, ַלַּבִית

  .ִהְתַחְּבטּו ַּבְּזַמן ַהִּלּמּוד

        סיפור לשבתסיפור לשבתסיפור לשבתסיפור לשבת
 .אש התורהאתר , יעל שושני - "מברכתו של אבי נתברכתי": חלק מהסיפור

כל כך . אחד הדברים שאבי הכי נהנה מהם הייתה האפשרות לומר ברכת כהנים בכל שבת
בתו , אני. אהב אבי את הברכה שחינך את בניו בעודם קטנים לעטות טליתות ולהצטרף אליו

  . להקשיב לברכתו, אהבתי לעמוד בעזרת נשים, הבכורה

. ומעשה שהיה כך היה. אלא מפני שלא ידע, ולא מפני שלא רצה. לא תמיד היה אבא כהן
לא נהג שום , אך מלבד בר המצווה שאת זכרה זכר בקושי, אבא שלי תמיד ידע שהוא יהודי

בו הקפידו על , באה מבית מסורתי, לעומתו, אמא. כי לא ידע שום מנהג כזה, מנהג יהודי
  . ופחות על שבת, כשרות

אמא : אבא הסכים לנסות ולימים סיפר לי. משהתחתנו שכנעה אמא את אבא לשמור שבת
לאחר . אוכל טעים שיחות ארוכות וטיולים, תענוגהיא הפכה את השבת ל. שלך הייתה חכמה

עם שמירת השבת באה גם ההליכה לבית . כבר לא רציתי לחזור לשבוע בלי שבת, זמן
הזדמנה , כשהייתה אמי בהריונה הראשון. כישראל פשוט: ושם נהג ככל יהודי, הכנסת

  .לביתם דודה זקנה מצד אבא

כי אתם , רי אינכם זקוקים לפדותו בפדיון הבןה, שאם ייוולד לכם בן, אמרה לאבא, אתה יודע
  . משפחה של כהנים

. לבדוק את העניין, סבא שלי, התפלא אבא על האינפורמציה החדשה וביקש מאביו? כהנים
הבין , שהיה איש השירות החשאי לשעבר ושומר ראשו האישי של הנשיא רוזוולט, סבא

וכך בירר אצל . י עוברת דרך האםודא, כך הסיק, כהונה. אך מעט ביהדות, הרבה בחקירות
  .לוויים: שהם, דודה אחרת על מוצאם והגיע למסקנה לפי מוצאה של הדודה הזו

כשהורי . כך שודרג אבי ללוי ומצא עצמו נוטל בשמחה את ידיהם של הכהנים בבית הכנסת
ות יתכן והיה ממשיך עד סוף חייו לעל. הכירו הכל את אבי כלוי, לס'אנג- עברו מפומונה ללוס

לא היינו , צודקת -ואבי בישר לה בשמחה , שחזרה לבקר, לולא אותה דודה, לתורה שני
  .צריכים לערוך פדיון הבן לא רק מפני שנולדה לנו בת אלא גם מפני שאנו לוויים

  . שאלה? מי חקר את העניין. התעקשה! אתם כהנים, אתם לא לוויים, תמהה הדודה? לוויים

בהזדמנות . תבעה, אז תחקור בעצמך בבקשה. יו אמר לואבא שלי סיפר לה את מה שאב
לכולם היה זיכרון . תיחקר בנפרד את אביו ואת אחיו, הראשונה שביקר אבא בפלורידה

מעורפל שכאשר היו קטנים היו עומדים בחגים על הדוכן ונושאים כפיהם למעלה וממלמלים 
וקיבל , וך אותו לכהןאבא שאל רב אם האינפורמציה שבידו מספיקה להפ. משהו בעברית
  .תשובה חיובית

מיד . נטל ידיו ועמד לעלות לדוכן, חלץ נעליו, בבוא אחד החגים, מששב לבית הכנסת שלו
  ! אנחנו יודעים שאתה ליצן אבל על דבר כזה לא מתלוצצים. מחו בפניו חבריו בבית הכנסת

  . נחלץ מידיהם ועלה לדוכן! באמת שאני כהן, אבל אני כהן

זה כמו בבדיחה הידועה . ה הסביר לכולם כיצד קּודם מישראל ללוי ומלוי לכהןאחרי התפיל
, הרב אומר לו. שח לו אחד מן המתפללים, על אחד שבא לרב ומבקש ממנו שיעשה אותו כהן

בכל זאת . עונה לו האיש$ 1000. כהונה זה לא משהו שאפשר לעשות בתשלום, אני לא יכול
הצעתי , אומר האיש$ 50,000. הרב מהסס. עונה האיש$ 10,000. אני לא יכול, אומר הרב
כי אבא שלי , והאיש עונה? למה אתה כל כך רוצה להיות כהן: הרב שואל אותו. האחרונה

  ...היה כהן וגם סבא שלי היה כהן וגם סבא של סבא שלי היה כהן

וכאשר היו מתחמקים מן . היה נישא קולו יחד עם קולותיהם, כאשר היו אחיי מגבים את אבא
  .ומברכתו של אבא התברכתי. הייתי מאמצת אזני לקלוט צליל מברכתו של אבא, הברכה

  . הוא המברך אותי ושומר עלי' הרגשתי באותו רגע שה" ישמרךו' יברך ה"

יאיר אלי פניו סוף סוף ויוציא אותי מהמריבות ' קיוויתי שה, "פניו אליך ויחונך' יאר ה"
  .והחיכוכים שבחיי

וזה גם מה שהרגשתי בזמן , זה מה שאני צריכה -שלום , "פניו אליך וישם לך שלום' ישא ה"
, אבל שלום אמיתי, שלום של רגע, שלום זמני. ושקט אופף אותי גדול, שלום גדול. הברכה
  .עוברת דרכו' שהברכה של ה. איזו זכות שאבא שלי הוא כהן . מבורך

רק שנה וחודשיים לאחר פטירתו של . משנפטר אבי לא היה מי שילווה את אחיי הקטנים לדוכן

התארחנו כל המשפחה במלון , שהייתה גם שבת בר המצווה של אשר, בשבת כלה שלי, אבא
בבוקר השבת היה . בית כנסת משפחתי כולו משלנו שם אלתרנו. בבאר שבע, נאות מדבר

, בשקט, בשקט, והקריא לכהנים את הברכה בקולו הערב, החזן במוסף, בעלי לעתיד, בועז
, עמדו ובירכו אותי ואת כולנו במסורת של אבא, אשר ועזרא, יוני, ושלושתם, כמעט בלחש

אך , ולו כמעט שלא נשמעק, ואני הרגשתי את אבא עומד יחד אתם. מכל הלב, בנועם, בשקט
או כאילו על אף המוות הוא ממשיך . כאילו לא מת. נוכחותו וברכתו מורגשות גם מורגשות

  .מברך אותנו בברכת כהנים, לחיות בתוכנו

  . פניו אליך וישם לך שלום' דישא  .פניו אליך ויחונך' דיאר  .וישמרך' דיברכך 
  

 17אב לפני ' נפטר בו. בן שמואל זלמן פייןרפאל פנחס מאנס הכהן : לעילוי נשמת אבי*
   .אחרי מאבק עם מחלת הלוקמיה, שנים

            למוצאי שבתלמוצאי שבתלמוצאי שבתלמוצאי שבת    לפרשהלפרשהלפרשהלפרשה    תפזורתתפזורתתפזורתתפזורת 
מושגים הקשורים  10בתפזורת הבאה מסתתרים 
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  : ולזבח השלמים

  , בקר____ 
  , אילים_ ___

  , עתודים___ _
  .כבשים בני שנה_ ___
  

 


