בס"ד

דף לשבת פרשת נשא
ַּתקּו ָפה
ִיעים ל ְ
ׁש ִּק ַּבלְנּו ֶאת ַהּתֹורָהַ ,מּג ִ
:חרֵי ֶ
ּׁשבּועֹות ְּכבָר ֵמ ֲאחֹורֵינּו ,וְ9נּוֲ ,
ַחג ַה ָ
ׁשר " ְס ִפירַת ַהחֹ ֶפׁש" ְּכבָר ַמ ְת ִחילָה ֵאצֶל
ַא ֶ
ְּת ַהּיֹום יֹוםּ ,כ ֲ
ׁש ַּגר ָ
ׁשל ֶ
ׁשבּועֹות ֶ
ַּמה ָ
ׁשל ּכ ָ
ֶ
ְמידִים.
ּכָל ַה ַּתל ִ
ׁשּלָנּוּ ,בָּה ּכָל ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנּו הּוא ֶא ָחד ִמּתֹו ְך
ְּבר ְקצָת עַל ַמ ֲע ֶרכֶת ַהּיֹום יֹום ֶ
וְאּולַי ִנד ַ
ְמידִים ,מֹורֶה ֶא ָחד
לֹוׁשים אֹו ְ :ר ָּב ִעים ַּתל ִ
ׁש ִ
ׁשל ְ
ְמיד ֶא ָחד ִמּתֹו ְך ְקבּוצָה ֶ
ְקבּוצָהַּ .תל ִ
ֶחם
ְׁשו ל ֶ
ׁשּקֹונִים ַעכ ָ
ׂשרֹות לָקֹוחֹות ֶ
ָקֹוח ֶא ָחד ִמּתֹו ְך ֲע ָ
ׁשל מֹורִים ,ל ַ
ִמּתֹו ְך ֻצּוַת ֲענָק ֶ
ְחלָבָּ ,פ ִקיד ֶא ָחדֻ ,קּפַאי ֶא ָחד ,רֹופֵא ֶא ָחדּ ...כָל ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנּו הּוא ֶא ָחד ִמּתֹו ְך
וָ
ְקבּוצָה.

פינת ירושלים
ברכת הכוהנים נערכת במהלך התפילה .הכוהנים ,צאצאי
הכהנים משרתי המקדש ,עומדים כשפניהם אל
המתפללים ופניהם מכוסות בטלית ,ומברכים את הציבור.
ָאר
ִׁש ְמ ֶר ָך :י ֵ
הברכה כוללת שלושה פסוקים" :יְ ָב ֶר ְכ ָך ד' ,וְי ְ
ׁשלֹום:
ָׂשם ְל ָך ָ
ִּׂשא ד' ָּפנָיו ֵאלֶי ָך ,וְי ֵ
ִיחֶּנ ָּך :י ָ
ד' ָּפנָיו ֵאלֶי ָך ,ו ֻ
)במדבר ,פרק ו'( .החזן מקריא את שלושת הפסוקים של
הברכה מילה במילה והכוהנים חוזרים אחריו .מכאן בא
גם כינוייה של הברכה " -ברכה משולשת" .הברכה נקראת
גם "נשיאת כפיים" ,מפני שהכהנים נושאים בה את ידיהם
לפנים ,כשאצבעותיהם פסוקות באופן מיוחד.

ׁשיבּות ֶעלְיֹונָה
ׁשּכָל ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנּו הּוא ְּב ַעל ֲח ִ
אֹותנּו ֶ
ַּמדֶת ָ
ְחית ְמל ֶ
ָׁשה ַהּנֹוכ ִ
ֲאבָל ַה ָּפר ָ
תֹארֶת ּבַּצּורָה ְמלֵ9ה ַמ ְּתנָתֹו
ׁשבָה ְמ ֶ
ָׂשאָ ,
ֶׁשת נ ָ
לֹומדִים 9נּו ְמ ָפר ֶ
ִמּצַד ָעצְמּו .זֹאת ְ
ֵהה ֵאצֶל ּכָל
ְתה זֹו ַמ ָּתנָה ז ֶ
ׁשל ָּד ָבר ָהי ָ
ׁש ְּבסֹופֹו ֶ
יאים: ,ף ַעל ִּפי ֶ
ְׂש ִ
ׁשל ּכָל ֶא ָחד ֵמ ַהּנ ִ
ֶ
ָׂשיאְּ ,כדֵי
ָׂשיא וְנ ִ
ׁשל ּכָל נ ִ
ֶטת ֶאת ַה ַּמ ָּתנָה ֶ
יאיםְ : ,ך ַהּתֹורָה ְמ ָפר ֶ
ְׂש ִ
ֶא ָחד ֵמ ַהּנ ִ
ּופרַט ָּב ָעם
ְׁשל ּכָל ָּפרַט ָ
ְׁש ֶבט ,ו ֶ
ׁשבֶט ו ֵ
ׁשל ּכָל ֵ
ְּבה ֶ
ׁשיבּות ַהר ֵ
ְהרְאֹות לָנּו ֶאת ַה ֲח ִ
לַ
ָאל.
ִׂשר ֵ
יְ
ׁשל
ׁש ָמעּות ָמ ָ
ּומ ְ
ּכָל ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנּו הּוא ָחׁשּוב ,הּוא ֵחלֶק ֵמ ַה ָּפזֶל ,וְהּוא ְּב ַעל יִחּודִּיּות ַ
ַחּבָה ַעל יְדֵי ּבֹורֵא ָהעֹולָם
:הבָה ּוב ִ
ִס ַּפר ָּב ֲ
ָעצְמּו .וְכָל ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנּו נ ְ
בתמונה :ברכת כהנים ברוב עם בכותל המערבי.

ׁש ַּבָת ׁש ֹ
ָלום!
בבקשה לשמור על קדושת העליון ולא לשכוח להעביר לגניזה אחרי שבת.

רעיון לפרשה
מאת אבי קלנר ,אתר חברותא
במדרש רבה מובא ,מעשה ברבי מאיר ,שהיה דורש בליל שבת בבית הכנסת ,והייתה שם
אשה אחת ששמעה את דרשתו .כאשר חזרה האישה לביתה מצאה את הנר כבוי .שאל
אותה בעלה ,היכן היית עד עכשיו? ענתה האישה ,שומעת הייתי את דרשתו של רבי
מאיר .בעלה שהיה איש לץ וגס ,אמר לה שאין לה כניסה הביתה ,עד שתלך ותירק בפניו
של רבי מאיר .יצאה האישה מהבית לכיוון בית המדרש בלי לדעת מה לעשות
אליהו הנביא נגלה לרבי מאיר ,וסיפר לו את פרטי המעשה .מה עשה רבי מאיר ,הלך וישב
לו בבית המדרש הגדול ,באה האישה לבית המדרש כדי להתפלל ,כאשר ראה אותה רבי
מאיר ,עשה עצמו כמפהק ,ושאל את האישה ,האם היא יודעת ללחוש לעין )סוג של רפואה
לחולה( ,ענתה האישה ,שאינה יודעת ,אמר לה רבי מאיר ,רקקי שבע פעמים בפני וייטב
לי .עשתה האישה כאשר ביקש.
אמר לה רבי מאיר ,תאמרי לבעלך ,אתה אמרת לי לירוק פעם אחת ,ואני רקקתי שבע
פעמים .אמרו לו תלמידיו ,רבי ,כך מבזין דברי תורה? אילו היית אומר לנו היינו מביאים
את הבעל ,ומלקין אותו על הספסל ,ומחזירים לו את אשתו .אמר להם ,לא יהיה כבוד
מאיר גדול מכבוד קונו ,ומה אם שם הקודש ,שנכתב בקדושה אמר הכתוב שיימחה על
המים )באשה סוטה( ,כדי להטיל שלום בין איש לאשתו ,כבוד מאיר לא כל שכן.
לכאורה צדקו תלמידי רבי מאיר בטענתם ,שלא היה לרבם לבזות את עצמו על כך ,במקום
שילקו את הבעל ,ויפטרו את בעיית האישה ,ואף רבי מאיר לא ביטל את דברי תלמידיו,
אלא אמר רעיון של קל וחומר שלמד מהקדוש ברוך הוא.
רבי מאיר מלמדנו ,שלמען שלום בית בין איש לאשתו ראוי לוותר על הכבוד ,ואין לחוש
אפילו לבזיון התורה ,וזאת נלמד מבורא העולם בכבודו ובעצמו ,שציווה להטיל קלף ,ובו
שם ה' ,למים ,כדי לבדוק את הסוטה האם דוברת אמת ,שלא קלקלה עם האיש ,שבעלה
הזהירה ,שלא תיסתר עמו ,ולמרות שבורא העולם הבלתי מוגבל יכל למצוא דרך אחרת
לבדיקת הסוטה ללא מחיית שם הד' .מכאן ,שלשם שלום בית עושים כל פעולה נצרכת,
ולא חשים לבזיון התורה.
הציווי "והלכת בדרכיו" )של הקדוש ברוך הוא :מה הוא חנון ,אף אתה וכו'( ,מלמד ,שכך
היא ההנהגה ולא מידת חסידות ,וההנהגה כלולה בדברי הנביא" :הגיד לך אדם מה טוב
ומה ה' דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך" ,ואהבת חסד,
הכוונה לרדוף ולחפש כיצד ניתן לעשות חסד ,כמו מי שאוהב דבר מסוים ,ורודף להשיג
לעצמו ,ונשים לב שהמדרש מביא את הסיפור על רבי מאיר בהקשר לפסוק" :בקש שלום
ורדפהו".
אחים יקרים! אנו נלמד מרבי מאיר ,ונעשה כל מאמץ על מנת לשמור על השלום בבית ,ועל
כבודה של האשה) .כשאשה עצובה ובוכייה ,אין ברכה בבית( .ובמקרה ,שח"ו נוצר ויכוח
או מריבה ,הרי שצריך לעשות מאמץ עליון ,כדי להחזיר במהירות את השלווה ואת השלום
בבית..
גם מחוץ לבית נתרחק ממחלוקת וממריבות ,ורק נשתדל לגרום לאיחוד ולשלום ,וכידוע:
"אלו דברים שאין להם שיעור ...הבאת שלום בין אדם לחבר ובין איש לאשתו" ,בואו ונהיה
מתלמידיו של אהרון "אוהב שלום ורודף שלום ,אוהב את הבריות ומקרבן לתורה".

פינת ההלכה – ברכת כהנים
* מתוך הלכות נשיאת כפיים בקיצור שולחן ערוך.
ׁש ַּב ִּמְזרָח,
ֵיהם ְּכֶנגֶד ֲארֹון ַהּקֹדֶׁש ֶ
ּופנ ֶ
עֹומדִים ְ
ְׁשעָלּו לַּדּוכָןְ ,
ּכ ֶ
אֹומרִים,
ְ:חר ָּכ ְך ְ
ַּבנָן עִם ַהּצִּבּור ,ו ַ
ְאֹומרִים מֹודִים ְּדר ָ
ו ְ
בֹותינּו
ֵאלֹקי ֲא ֵ
ֵ
לֹקינּו ו
ְפנֶי ָך ד' ֱא ֵ
ְהי ָרצֹון ִמּל ָ
יִ
ָאל,
ִׂשר ֵ
ְב ֵר ְך ֶאת ַע ְּמ ָך י ְ
ִיתנּו ל ָ
ׁש ִּצּו ָ
ּת ֵהא ְּב ָרכָה זֹו ֶ
ׁש ְ
ֶ
ֵמה,
ׁשל ָ
ְּב ָרכָה ְ
ְעד עֹולָם.
ּתה ו ַ
ְעֹון ֵמ ַע ָ
ִהיֶה ָּבּה ׁשּום ִמכְׁשֹול ו ָ
וְלֹא י ְ
ָאה לְהֹודֹות,
ִיחַ -הצִּבּור ּו ְל ָך נ ֶ
ּׁשל ַ
ׁשיְַכּלֶה ְ
ּומ ֲארִיכִין ִּב ְת ִפּלָה זֹו עַד ֶ
ַ
9מן ּגַם עַל ְּת ִפּלָה זֹאת.
ׁשּיַעֲנּו ַהּצִּבּור ֵ
ְּכדֵי ֶ
אֹומר:
ִיח צִּבּור ֵ
ּׁשל ַ
ַה ְ
יבת
ְת ַ
ַחׁש ,ו ֵ
בֹותינּוָּ ,ב ְרכֵנּו ַּב ְב ָרכָה וכּו' ְּבל ַ
לֹקי ֲא ֵ
ֵא ֵ
לֹקינּו ו ֱ
ֱא ֵ
ׁשיְ ָברֵכּו.
ּכֹהנִים ֶ
אֹומר ְּבקֹול רָםּ ,ו ָבזֶה הּוא קֹורֵא ֶאת ַה ֲ
ּכֹהנִים ֵ
ֲ
דֹוׁש ָך ּכָ-מּור.
ַחׁשַ ,עם ְק ֶ
אֹומר ְּבל ַ
וְׁשּוב ֵ
ּומ ָב ְרכִים ֻּכ ָּלם
ּכֹהנִיםַ ,מ ְת ִחילִים ְ
ִיחַ -הצִּבּור ֲ
ּׁשל ַ
ׁש ָּקרָא ְ
ְ:חר ֶ
ּול ַ
ַחד,
ְּבי ַ
ׁשל
ֻּׁשתֹו ֶ
ׁשנּו ִּב ְקד ָ
ׁשר ִק ְּד ָ
לֹקינּו ֶמ ֶל ְך ָהעֹולָםֲ ,א ֶ
ּ.תה ה ' ֱא ֵ
ָּברּו ְך ָ
ְמים ֶאת ַה ְּב ָר ָכה ,וְ ִצּוָנּו
ּומ ַסי ִ
ַּפי ָהעָםְ ,
ֵיהם ְּכל ֵ
הֹופכִין ְּפנ ֶ
.הרֹן  ,וְ ְ
ֲ
.ה ָבה.
ָאל ְּב ֲ
ִׂשר ֵ
ְב ֵר ְך ֶאת ַעּמֹו י ְ
לָ
ַהוֵי
9מןִ ,מּׁשּום ּד ֲ
ִיחַ -הצִּבּור לֹא יַ ֲענֶה ֵ
ּׁשל ַ
מןֲ .א ָבל ְוְעֹונִין ַהּצִּבּור ֵ
ֶה ְפ ֵסק.
ַּסיחּו
ּכֹהנִים ְמ ָב ְרכִים ֶאת ָהעָם ,לֹא יַּבִיטּו וְלֹא י ִ
ׁש ַה ֲ
ׁשעָה ֶ
ְּב ָ
ְהעָם יְַכּוְנּו
ַּפי ַמ ָּטהּ ,כְמֹו ַּב ְּת ִפּלָה ,ו ָ
ֵיהם ְּכל ֵ
ִהיּו עֵינ ֶ
ְּתםֶ ,אּלָא י ְ
ַּדע ָ
ִס ַּתּכְלּו ָּב ֶהם.
ּכֹהנִיםֲ ,א ָבל לֹא י ְ
ֵיהם ֶנגֶד ְּפנֵי ַה ֲ
ִהיּו ְּפנ ֶ
ַּב ָרכָה ,וְי ְ
לְ
ְׁשל ֶאת
ְׁשל ֵ
ָהגּו ל ַ
ֵיהם .וְנ ֲ
ִס ַּתּכְלּו ּבִיד ֶ
ְמם לֹא י ְ
ּכֹהנִים ְּב ַעצ ָ
וְגַם ַה ֲ
ְׁשלִין ֶאת
ׁשל ְ
ַּט ִּלית .וְגַם ַהּצִּבּור ְמ ַ
ֵיהם חּוץ ל ַ
ֵיהם ,וִיד ֶ
ַה ַּטּלִית עַל ְּפנ ֶ
ִס ַּתּכְלּו
ׁשּלֹא י ְ
ֵיהם ֶ
ִתים עַל ְּפנ ֶ
ַה ַּטּלי ִ
*מתוך המשנה תורה ,הלכות תפילה וברכת כוהנים פ' י"ד:
כיצד היא נשיאת כפיים בגבולין :בעת שיגיע שליח ציבור
לעבודה ,כשיאמר רצה ,כל הכוהנים העומדין בבית הכנסת,
נעקרין ממקומן והולכין ועולין לדוכן;
ועומדין שם ,פניהם למול ההיכל ואחוריהם כלפי העם,
ואצבעותיהם כפופות לתוך כפיהן ,עד שישלים שליח ציבור
ההודיה; מחזירין פניהם כלפני העם ,ופושטין אצבעותיהן,
ומגביהין ידיהם כנגד כתפיהן ,ומתחילין "יברכך" )במדבר ו,כד(;
ושליח ציבור מקרא אותם ,מילה מילה ,והם עונין ,שנאמר "אמור,
להם" )במדבר ו,כג( ,עד שמשלימין פסוק ראשון ,וכל העם עונין
אמן .וחוזר שליח ציבור ומקרא אותם פסוק שני מילה מילה ,והם
עונים ,עד שמשלימין פסוק שני ,וכל העם עונין אמן .וכן בפסוק
שלישי.
ִּׂשא ד' ָּפנָיו
ִיחֶּנ ָּך .י ָ
ָאר ד' ָּפנָיו ֵאלֶי ָך ,ו ֻ
ִׁש ְמ ֶר ָך .י ֵ
ְב ֶר ְכ ָך ד' ,וְי ְ
יָ
ׁשלֹום.
ָׂשם ְל ָך ָ
ֵאלֶי ָך ,וְי ֵ

בס"ד
סיפור לשבת
חלק מהסיפור" :מברכתו של אבי נתברכתי"  -יעל שושני ,אתר אש התורה.

אחד הדברים שאבי הכי נהנה מהם הייתה האפשרות לומר ברכת כהנים בכל שבת .כל כך
אהב אבי את הברכה שחינך את בניו בעודם קטנים לעטות טליתות ולהצטרף אליו .אני ,בתו
הבכורה ,אהבתי לעמוד בעזרת נשים ,להקשיב לברכתו.
לא תמיד היה אבא כהן .ולא מפני שלא רצה ,אלא מפני שלא ידע .ומעשה שהיה כך היה.
אבא שלי תמיד ידע שהוא יהודי ,אך מלבד בר המצווה שאת זכרה זכר בקושי ,לא נהג שום
מנהג יהודי ,כי לא ידע שום מנהג כזה .אמא ,לעומתו ,באה מבית מסורתי ,בו הקפידו על
כשרות ,ופחות על שבת.
משהתחתנו שכנעה אמא את אבא לשמור שבת .אבא הסכים לנסות ולימים סיפר לי :אמא
שלך הייתה חכמה .היא הפכה את השבת לתענוג ,אוכל טעים שיחות ארוכות וטיולים .לאחר
זמן ,כבר לא רציתי לחזור לשבוע בלי שבת .עם שמירת השבת באה גם ההליכה לבית
הכנסת ,ושם נהג ככל יהודי :כישראל פשוט .כשהייתה אמי בהריונה הראשון ,הזדמנה
לביתם דודה זקנה מצד אבא.
אתה יודע ,אמרה לאבא ,שאם ייוולד לכם בן ,הרי אינכם זקוקים לפדותו בפדיון הבן ,כי אתם
משפחה של כהנים.
כהנים? התפלא אבא על האינפורמציה החדשה וביקש מאביו ,סבא שלי ,לבדוק את העניין.
סבא ,שהיה איש השירות החשאי לשעבר ושומר ראשו האישי של הנשיא רוזוולט ,הבין
הרבה בחקירות ,אך מעט ביהדות .כהונה ,כך הסיק ,ודאי עוברת דרך האם .וכך בירר אצל
דודה אחרת על מוצאם והגיע למסקנה לפי מוצאה של הדודה הזו ,שהם :לוויים.
כך שודרג אבי ללוי ומצא עצמו נוטל בשמחה את ידיהם של הכהנים בבית הכנסת .כשהורי
עברו מפומונה ללוס-אנג'לס ,הכירו הכל את אבי כלוי .יתכן והיה ממשיך עד סוף חייו לעלות
לתורה שני ,לולא אותה דודה ,שחזרה לבקר ,ואבי בישר לה בשמחה  -צודקת ,לא היינו
צריכים לערוך פדיון הבן לא רק מפני שנולדה לנו בת אלא גם מפני שאנו לוויים.

אתגר לפרשה כל נשיא מנשיאי ישראל
הביא למשכן את המתנה הבאה:
קערת כסף אחת במשקל _______
מזרק אחד כסף במשקל _________
שניהם מלאים ___ בלולה ב ____ ל_____.
כף אחת זהב במשקל ____ מלאה ______
פר אחד בן בקר ,איל אחד,
כבש אחד בן שנתו ל_____,
שעיר עזים אחד ל_____.
ולזבח השלמים:
____ בקר,
____ אילים,
____ עתודים,
____ כבשים בני שנה.

תפזורת לפרשה למוצאי שבת
בתפזורת הבאה מסתתרים  10מושגים הקשורים
לפרשה .הבה נמצא אותם!
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לוויים? תמהה הדודה ,אתם לא לוויים ,אתם כהנים! התעקשה .מי חקר את העניין? שאלה.
אבא שלי סיפר לה את מה שאביו אמר לו .אז תחקור בעצמך בבקשה ,תבעה .בהזדמנות
הראשונה שביקר אבא בפלורידה ,תיחקר בנפרד את אביו ואת אחיו .לכולם היה זיכרון
מעורפל שכאשר היו קטנים היו עומדים בחגים על הדוכן ונושאים כפיהם למעלה וממלמלים
משהו בעברית .אבא שאל רב אם האינפורמציה שבידו מספיקה להפוך אותו לכהן ,וקיבל
תשובה חיובית.
מששב לבית הכנסת שלו ,בבוא אחד החגים ,חלץ נעליו ,נטל ידיו ועמד לעלות לדוכן .מיד
מחו בפניו חבריו בבית הכנסת .אנחנו יודעים שאתה ליצן אבל על דבר כזה לא מתלוצצים!
אבל אני כהן ,באמת שאני כהן! נחלץ מידיהם ועלה לדוכן.
אחרי התפילה הסביר לכולם כיצד קּודם מישראל ללוי ומלוי לכהן .זה כמו בבדיחה הידועה
על אחד שבא לרב ומבקש ממנו שיעשה אותו כהן ,שח לו אחד מן המתפללים .הרב אומר לו,
אני לא יכול ,כהונה זה לא משהו שאפשר לעשות בתשלום $1000 .עונה לו האיש .בכל זאת
אומר הרב ,אני לא יכול $10,000 .עונה האיש .הרב מהסס $50,000 .אומר האיש ,הצעתי
האחרונה .הרב שואל אותו :למה אתה כל כך רוצה להיות כהן? והאיש עונה ,כי אבא שלי
היה כהן וגם סבא שלי היה כהן וגם סבא של סבא שלי היה כהן...
כאשר היו אחיי מגבים את אבא ,היה נישא קולו יחד עם קולותיהם .וכאשר היו מתחמקים מן
הברכה ,הייתי מאמצת אזני לקלוט צליל מברכתו של אבא .ומברכתו של אבא התברכתי.
"יברך ה' וישמרך" הרגשתי באותו רגע שה' הוא המברך אותי ושומר עלי.
"יאר ה' פניו אליך ויחונך" ,קיוויתי שה' יאיר אלי פניו סוף סוף ויוציא אותי מהמריבות
והחיכוכים שבחיי.
"ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום" ,שלום  -זה מה שאני צריכה ,וזה גם מה שהרגשתי בזמן
הברכה .שלום גדול ,גדול ושקט אופף אותי .שלום זמני ,שלום של רגע ,אבל שלום אמיתי,
מבורך .איזו זכות שאבא שלי הוא כהן .שהברכה של ה' עוברת דרכו.
משנפטר אבי לא היה מי שילווה את אחיי הקטנים לדוכן .רק שנה וחודשיים לאחר פטירתו של
אבא ,בשבת כלה שלי ,שהייתה גם שבת בר המצווה של אשר ,התארחנו כל המשפחה במלון
נאות מדבר ,בבאר שבע .שם אלתרנו בית כנסת משפחתי כולו משלנו .בבוקר השבת היה
בועז ,בעלי לעתיד ,החזן במוסף ,והקריא לכהנים את הברכה בקולו הערב ,בשקט ,בשקט,
כמעט בלחש ,ושלושתם ,יוני ,אשר ועזרא ,עמדו ובירכו אותי ואת כולנו במסורת של אבא,
בשקט ,בנועם ,מכל הלב .ואני הרגשתי את אבא עומד יחד אתם ,קולו כמעט שלא נשמע ,אך
נוכחותו וברכתו מורגשות גם מורגשות .כאילו לא מת .או כאילו על אף המוות הוא ממשיך
לחיות בתוכנו ,מברך אותנו בברכת כהנים.

יברכך ד' וישמרך .יאר ד' פניו אליך ויחונך .ישא ד' פניו אליך וישם לך שלום.
*לעילוי נשמת אבי :רפאל פנחס מאנס הכהן בן שמואל זלמן פיין .נפטר בו' אב לפני 17
שנים ,אחרי מאבק עם מחלת הלוקמיה.

סיפור בהמשכים :פרק ה'
ָחה ישראלית הגיעה
ׁשּפ ָ
ַּת ְקצִיר הפרקים הקודמיםִ :מ ְ
ַּׁשלִיחֹות ַהּסֹוכְנּות ַהּיְהּודִית .יַ ְלדֵי
ָאי ַט ְס ַמְניָה ּב ְ
לִ
ְחן עָרּו ְך ",
ׁשל ָ
ָחה ָמצְאּו ַּב ַּביִת ֶאת ַה ֵּספֶר" קִּצּור ֻ
ׁשּפ ָ
ַה ִּמ ְ
ְההֹורִים
ּו ִבּקְׁשּו ֵמ ַההֹורִים ִללְמֹד ִמ ְסּפָר זֶה ,ו ַ
רּוחת ֶה ָערֵב,
ְ:חר ֲא ַ
ִה ְסּכִימּו ..עֹוד ּבְאֹותֹו ַהּיֹום ל ֵ
ּתם.
ְט ְח ֶ
ִה ְזּכִירּו ַה ָּבנִים לַהֹורִים ֶאת ִהב ַ
ְהיָה
ָמדָה ,ו ַהּלִּמּוד ו ָ
ָחה וְל ְ
ׁשּפ ָ
ָׁש ָבה ַה ִּמ ְ
ָערֵב ָערֵב י ְ
ֲׂשּיֹות ַּבּפֹו ֵעל.
ׁש ֵה ֵחּלּו ְל ַקּיֵם ִמ ְצוַת ַמע ִ
ִל ְרצִינִי עַד ֶ
ׁשּלֹא ִה ְצלִיחּו
ִת ְקלּו ַּב ִּמ ְסּפָר ִעְניָנִים ֶ
ׁש ְך ַהּלִּמּוד נ ְ
ַּב ֶּמ ֶ
ְה ְת ַּפּלֵל ַלּקָדֹוׁש
ְה ָּבנִים ֶנ ֶע ְמדּו ל ִ
ְמם ,ו ַ
ְל ָברֵר ַּבּכֹחֹות ַעצ ָ
ָהם רָב.
ִׁשלַח ל ֶ
ׁשּי ְ
ּבָרּו ְך הּוא ֶ

ָחה ִללְמֹד ֶאת
ׁשּפ ָ
ָׁש ָבה ַה ִּמ ְ
ְׁשּי ְ
ְמ ֳחרָתּ ,כ ֶ
לָ
יקה ַעל ַה ֶּדלֶת.
ְפ ָ
ִׁש ְמ ָעה ּד ִ
בּוע נ ְ
ּׁשעּור ַה ָּק ַ
ַה ִ
ְאה
ַּמר ֶ
ָתח ֶאת ַה ֶּדלֶת וְלֹא ֶה ֱא ִמין ל ַ
ָה9ב ּפ ַ
ֻּקן ָחבּוׁש
ֶתח! יְהּודִי ְמז ָ
ָמד ַּבּפ ַ
ֵעינָיו .רָב ע ַ
ַּבִנים
ְאֹותם ר ָ
ּכֹובע ,צִיצִית ְמצִיצָה ֵמ ֻח ְלצָתֹו ּכ ָ
ַ
ׁש ִה ְת ַּג ֵּבר עַל
ְ:חר ֶ
ִירּוׁש ַליִם .ל ֵ
ִמ ְבנֵי ָּברָק ו ָ
ְה ָּכנֵסֲ " .אנִי
ְמין ָה9ב ֶאת ָה ִאיׁש ל ִ
ְמבּוכָתֹו ִהז ִ
ַּבי מליובאויטש ּבְאֹו ְס ְט ַר ְליָה",
ׁשל ָהר ִ
ׁשלִיחֹו ֶ
ְ
ּבֹקר ֶאת
ְּתי ֵמ ָה ַרּבִי ַה ֶ
9מר ָהרַבִ " .ק ַּבל ִ
ַ
הֹוׁשיט ֶאת ַה ִּמ ְברָק
ַה ִּמ ְברָק ַהּזֶה"ֶ .ה ָח ִסיד ִ
ּתֹומםֵ .הצִיץ ָה ִאיׁש ַּב ְּז ַמן
ׁש ֵ
ֶאל ָה ִאיׁש ַה ִּמ ְ
ּוקרִי:ת ִה ְת ַּפעֲלּות
ִיחת ַה ִּמ ְברָק ְ
ׁשל ַ
ְ
ְתה רְׁשּו ָמה
ִּפ ְרצָה ִמּפִיו .עַל ַה ִּמ ְברָק ָהי ָ
ַּׁשעָה ָּבּה
ֵהה ל ָ
ְתה ז ֶ
לֹוח ,וְזֹו ָהי ָ
ׁש ַ
ׁשעַת ַה ִּמ ְ
ְ
ָהם רָב
ִׁשלַח ל ֶ
ׂשה' י ְ
ְה ְת ַּפּלְלּו ֶ
ָמדּו ָּבנָיו ו ִ
עְ
ָל ֶע ְזרָה!
ְה ְת ַרּגְׁשּות ֶאת ִּד ְברֵי ָה ַרּבִי
ָה9ב ָקרָא ּב ִ
ְאֹוס ְט ַר ְליָהַ " :סע ִמּיָד
ִׁשלִיחֹו ּב ְ
ַה ֻּמ ְפנֹות ל ְ
ְאלִית".
ִׂשר ֵ
ָחה ַהּי ְ
ׁשּפ ָ
ַּמ ְ
ְט ְס ַמְניָה ל ִ
לַ
ְׁשיר ֶאת ַה ִּמ ְטּבָח
ַּבי ִהכ ִ
ׁשל ָהר ִ
ׁשלִיחֹו ֶ
ְ
ָתח,
ְׁשרֹות ְּבכָל ּפ ַ
ֵיתםָ ,ק ַבע ְמזּוזֹות ּכ ֵ
ְּבב ָ
ּומ ְס ָּפר ִס ְפרֵי ֻק ַּדׁש
ָקנָה ְּת ִפּלִין ְמ ֻהּדָרֹותִ ,
ָהם
ָהם ֶאת ּכָל ַה ְּבעָיֹות ּב ֶ
ָתר ל ֶ
ַּביִתּ ,ופ ַ
לַ
ְמן ַהּלִּמּוד.
ִה ְת ַחּבְטּו ַּבּז ַ

