
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 #185  עלון ,ד"בס

 נשא
 ה"  התשע
  

 בעריכת הרב נחום גמליאל

 )'כב' ו ('כה תברכו את בני ישראל'
אורכו .  לחזק בלב  את האהבה לזולתשמטרתו היאזהו אימון . באהבה...  עורך היהודי אימון קצרבוקרכל 

אם   . תפילה שמ ת פלל היהודי מדי יום ביומו, הוא משולב ב תפילת שחרית  בבית הכנסת. של התרגיל קצר ביותר
מור על גמישותם ו על המסייע להם לש, אזי זוכים שרירי הלב האנושי לעיסוי, מבצעים תרגיל זה בתמידות

מש תוללים בו  יצרי אנוש ק טנוניים ואינטרסים   . שוק  זה  מוכר לנו. גם כ אשר  הם יוצא ים לשוק  החיים, רכותם
-זוכים מבצעי ה תרגיל היום, אכ ן  .אלו הורסים כ ל חלקה אנושית  טובה, כידוע. אישיים הנותנים בו א ת ה טון

ביר ששום עורק אנושי לא ייסתם על ידי טרשת   המעניק להם סי כוי ס, יומי הזה למקדם ביטחון מופלא
 .האנוכיות

נבין מדוע אדירה האנרגיה , אם נתבונן באיטיות ונקרא כל מילה הכתובה בו. זהו צו מפורש בתו רה, למעשה
... כה תברכו את בני ישראל: "אלו הן מילות הפסוק .ומדוע בכוחו לשמור על רעננות לבו של היהודי, האצורה בו

הכהנים נוטלים  ).ז"כ-ב"כ', ו" (פניו אליך וישם לך שלום' ישא ה. פניו אליך ויחונך' יאר ה. שמרךוי' יברכך ה
על הד וכן הם מחכים עד שיוזמנו על . את ידיהם ומתייצבים על ה דוכן בנכונות נפשית עמוקה  לברך את הנא ספים

זו  .  הם  פותחים בברכה, ר ק א ז, ואז!" הניםוכ:  "אחד מהקהל  קורא.  ידי הקהל ויתבקשו ל שא ת  את  ברכת ם
וציוונו לברך  : "הנוסח המושלם של הברכה הוא .נקודת ציון ראשונה שת סייע לנו להבין את  מהות התר גיל כולו

השאל ה המתעוררת היא וכי בשאר   . זהו חידוש שלא מצאנו בשום מצווה אחרת". את עמו ישראל באהבה
 ?  נוספה מלה זו, רכת הכהניםבב, מדוע א ם כן רק כ אן? המצוות אין חובה לעשותן באהבה

בבוא התורה לצוות את  .כרונם לברכה הבינו כי האהבה היא המפתח לאפשרות  שהברכה תחוליחכמינו ז
א ם הלבבות  לא  . כי אם  א ת ברכת הלב, היא אינה רוצה את ברכת השפתיים בלבד, הכהנים לברך את העם

 לחול על עם  ישרא ל השפע האלו קי המופיע ב סוף אי ן יכולת, יתעוררו ולא ינועו האחד כלפי רעהו בשעת הברכה
 ".  ואני אברכם: "הנים זווברכת כ

הם חייבים לאהוב . הכהנים חייבים לפתח בלב ם רצון ושאיפה שה מבורכים על  ידם  אכן יזכו לברכה  הראויה
חוכ , יש ערך, רק  אם  מדה זו כובשת א ת לבם, כאמור,  שכן. ל תרגל בלבם תכונה זו של אהבת ישר אל, אותם

בכל בוקר  פונה הקהל בנכונות נפשית אל   . מדה זו י כולה להתעורר רק בלבו  ש ל אדם  טוב  עין.  והשפעה לברכתם
כנגד הכהנים " אמן"עוצמים א ת עיניהם ועונים , המתפללים מרכינים א ת  ראשיהם. הכהנים ומבקש מהם ברכה

טוב עין . חים איש כלפי רעהוהלבבות של המב רכים והמבורכים כאחד נפת. הנושאים כפיהם ומברכים את העם
וכל אחד מהקהל זוכה להתעוררות האהבה . הדדי זה גורם לברכתו של האלוקים שתחול על הציבור כולו

 .לפלח נוסף של נדיבות ושל עין טוב ה, לתחושת ה הזדהות עם הכלל, האנושית בלבו
,   אז-או , יינות האהבה בל ב כיצד נפתחים באות ה שעה מע- הכהן המברך והציבור המתברך  -אם יחושו בעליל   

 שהרי תנאי  תשתנה דמות החברה ואיכות חייה, אל שוק החיים, שהתעוררו בלבם, אם יקחו פירור מרגשות אלו
שב שביל לי מודה , שהיא  ת תקיים רק  א ם יקב ל ע ם ישר א ל א ת התורה, התנה הקדוש ברוך הוא ע ם הבריאה

                                                                        . והעולם התחזק והפך לנצחי,  בקבלת התורה התקיים התנאי,ואמנם. וקיומה נברא העולם
 
 )'להבין 'אתר ערכיםמ, מתוך פרשה ולקחה(                                                                                                                                                     

 

   :מהלכות צליית הכבד
מכיוון שיש לאש כוח שאיבה חזק יותר . והמלח לא יכול להפליט את כל הדם שיש בו, בכבד יש כמות גדולה מאוד של דם: א

 .צריך לצלות את הכבד על האש ורק אחרי צלייה אפשר לאכול או לבשל אותו, מהמלח
 .במלח בינוני ויש במלח דק הנוהגים למלוח יש, הי מאוד לצלייש נוהגים למלוח מעט את הכבד סמוך: ב
 .מחמירים לשטוף את הכבד לפני הצלייה מהדם שיש עליויש : ג
לפני צליית כבד של בהמה צריך לחתוך את הכבד לאורך ולרוחב כדי שהדם שיש בתוך העורקים יוכל לצאת : ד

 . ונוהגים לפרוס אותו לפרוסות, בצליה
 .לא חייבים לחתוך לאורך ולרוחב אפשר להסתפק בכך שמנקבים אותו הרבה נקבים בסכיןבכבד של עוף : ה

 אופן הצלייה
. מקור חום בינוני שיצלה את כל הכבד כולל חלקו הפנימי: א: כדי לצלות את הכבד צריכים להתקיים שני תנאים: א
 .דת ולשקוע כדי שלא יבלע שוב בכבדמשטח שיאפשר לדם לר: ב) חום חזק מידי שורף מבחוץ ובפנים נשאר לא צלוי(
 .אש הבוערת מגז) בתוך תנור אפיה(גוף חימום נסתר , גוף חימום לוהט, מקור החום יכול להיות אש מגחלים:ב
 .   משטח חלק בשיפוע) מאפשרים לדם ליזול(, המשטח עליו מניחים את הכבד יכול להיות רשת מחוררת גחלים: ג
 .מפני שהדם שנפלט ממנו נבלע שוב בתוכו) 'סיר מחבת וכדו(י עם בית קיבול אין לצלות את הבשר בתוך כל: ד
 
 

 )ה'מהספר שימחל( :חכמת חיים

 .יותר מאשר בתשובותיו, אדם ניכר בשאלותיו



                              
 

               
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

íéãìé êåðéç 

 בעיות קשב וריכוז 

במאמרים  הבאים ברצונ י  . בעבר התיי חסנ ו כבר לבעי ו ת קשב וריכוז
 ל יבנ ו  לכך שקיימת בע יה   להתי יחס לת ופע ות שצריכו ת להסב את תשומת

ולהת ייח ס שוב   ,  בקשב וריכ וז או  היפר אק טיביו ת המצריכ ה אבח ון
מטרת  הכתבו ת  היא ל הגביר  את המ ודעו ת  לבעי ה ול חשיבו ת  . לריטל ין

מפני ש חוסר ט יפ ול ל א רק משמר את   , מ וקדם ככל ה אפשר, הטפול  הנכ ון
 .  הוא  גם גורם  להחר פ ה שלה,  הבעיה

  ?מתי נחל יט שילד צר יך אב חון
לא מ מלא הוראו ת  , שוכח  בצורה לא רגילה, כשהילד חסר ריכ וז

נוט ה לאב ד   , נותן  לנ ו תח ושה שאי נו מק שיב,  נו טה ל חולמ נות, בסיסי ות
יתכן  שמדובר   ,  הישג יו  הל ימוד יים   לא ת ואמים  את  היכ ולו ת ש לו,  חפצים

לכ ן חש ובה   . לתופ ע ות אל ו יתכ נו  גם סיב ות א חרות.  בבעיית  קשב ור יכוז
 .  פאמאוד בדיקת  רו

,   בעיית  קשב  וריכ וז  היא  הפ רעה כ ימית  הקש ורה  לבי ולו גיה  של  המו ח
לכן א י אפשר  להאש ים ה ורים ל ילדים  עם   . ולא קש ורה ל הפרע ה נ פשית 

כדי להת גבר על   .  בעיות קשב  בחנ וך לא ת קי ן או ב התנה לות  לא טוב ה
הפרעה  כימ ית  צריך  לטפל  בה  בדרך כ לל  טיפ ול  תר ופתי  ו לא ט יפ ול   

זמ ן הא מינו שח וסר היכ ולת ללמ וד  נגרמת מעצלו ת או  עד לא מ. התנהג ותי
י לד  יכול  ל ה תאמץ מא וד  ולא   .  ה  יוד עים  שזה  לא כך"הי ום ב .  טיפשות
.                                                     אלא מ פנ י  שיש ל ו ה פ רעה פיז יו לוג ית, ולא ב גלל ש הוא  לא  רוצה,  להצליח

.                  שושנה ,שבת ש לוםו ,צל חה                           בה                                         
 

úáùì øåôéñ 

  קובי לוי/הסולם ממתין 
, 13 בן  יצחק ,  18 בן  ה יה , חייםהבכ ור  . שובמי אןחרב ה יתמות  ה למה  בעוצמ ה  בחמשת  הי לדים  הקטנ ים ש ל משפח ת 

.  א"השנ ה ת שי .חמישה  ח ודשים אח ר  כך נפטר ה גם  האםו , אבא  נפטר  רא שוןה.  5, 8,  10ושלושת  האח יות  הקטנ ות ב נ ות 
היינ ו שבורים ורצ ו צים בלי   : "יצח ק מספר .חמישה  יתומ ים קטני ם ממאנים לה ינחם, מדי נה פר ימיט יבית מ שהו. אירן

ה וא עצמו  ה יה מט ופל  בשבע ה ילד ים  .  ולב יתלע ירו  ו, לק ח  אותנו  עמ ואימא  אח יה של    הדֹוד  רח מים ...מאיאבא בלי  א
דוד   . לפר נס  אותנ ו לעז ור  לו   עבד  עם ה דוד  כדי  אחי  הבכ ור  חיי ם"  . נוס פו  לו  ע וד  חמי שה ית ומים  אומ ללים כשקטנים 

ת שחרי ת ועד   סעד  פ, סיים תפ ילה,  קם בנץ, חי ים התחי ל לעב וד.  גלנטר יה גד ולה, רחמים הכנ יס או תו לעב ודה  בחנות ו
אחרי  חצי  שנה  ה תרחש   .ניק ה כד י ל הרוו י ח בכבוד  את  לחמם ש ל אח יו  הית ומיםו תיק ן , מכר,   שנטו צל לי  ערב  ישב בח נות

הסולם הי ה רעו ע והוא צנ ח על אחד מחל ונו ת הראוו ה וריס ק   . כדי להור יד מוצר כלשה ו, חיים ט יפס על ס ולם. אסון נ וסף
 .   והדם  ניג ר כמים,הורק  הראשי במ פס עשֶבר זכ וכית ב גודל כף   יד חדר ל ע. אותו

ה וא קיב ל מנ ת . סי ונ ות לעצ ור את שטף הד ם עלו בתו הויכל ה נ. בבית הח ולים  היו  הרופא ים  הפרסי ים חסרי א ונ ים
כדי   החל יט להת קשר לבריט ני ה  יהוד יגם הוא  הי ה שמ נהל ב ית  החול ים " .אבל  המ צב הלך והדרדר, אחרי מנת דם, דם

.    בשלב ר אשוןבי ני הםמבלי לחבר , י קצות ה עורק ה חתוך נ ה לה י עץ לקש ור את ש,הגדוליםמהרו פאי ם להתי יעץ עם א חד 
וה יית ה סכנה   , א חרי ש בועי ים של התא וששות ה ת חילה  הרגל  להשח יראך , הדם  עצר ממרוצתו. יתה  מצוי נתיהעצה ה 
 . לֶנֶמקחמורה  

. משענת ותק וו ה...   לנו  אבא ואמאשהיה, פחדנ ו לאבד גם את חי ים אחינ ו הגד ול. היי נו שבו רים, אנח נו ה יתומ ים"
לשנ י ר בנים זקנ ים    -היתו מים הק טנים -הלכ נו  "  .ה יי נו מ יואש ים ורצוצים. קבע ו שצריך לק טוע את  הרגלהרופא ים "

.  הם  ה יו  כפו פים   על ס פריהם  ובק ושי  הרימ ו  את עי ני הםו,   זק נם ה יה   ארוך  ולבן-עזרא  ומנשה  -שהתגוררו  בפא תי  הע יר  
הרבנ ים מ חו דמ עה  מעי ני הם  וביקשו   שנביא   .  עתר ו ל פני  אבא  שבשמים  שירחם  על  אח ינו  הבכ ורבקש נו  שיי . בכינו  ובכ ינ ו

עם  עמוד   ,  אזי  לפ נות  בוקר,  ואם מ ן השמ ים  ירחמו,  ש הם מתכ וו נים  להתפ לל  כל ה לי לה, הם אמר ו  לנו.  את חי ים א ליהם
זה  אסון   ,  חיים  בלי  רגל.  ו עקיםה לכנו  משם ד ומעים  וז ...נ יתן  יה יה  להבח ין  ב עמוד של  אור  שיע לה מ ן  הא רובה, השחר
ארמונ ו  מ לפ נות ב ו קר הבח ין מ ושל  העי ירה  "  ...וח יים ש לנו  ג ם בסכנת  חיים,  מאיאין  א, אי ן אב א. השם ישמו ר,  נוסף

הבוכ ים בדמעות   ,  הבח ין ברבנ י ם עזרא ומנשה,ופ תח את הדלתכשהג יע למק ום . בעמוד אור הב וקע מאחת ה ארובות
כשהגענ ו  . התפ ילות  התקבל ו. הזקנ ים הצדיקים ש מחו" .שאל"  יצא מן האר ובהש, מה זה העמ וד של  האור" .שליש

המו ו ת שלו   בע וד שנים רבו ת  :והו סיפו... וא ין  צורך לכרות את הרג ל, חיי ם יחיה ע וד שנים רב ות"  :בבוקר הם בישרו  לנו
הבו קר ה ובהל  חי י ם   בש עות  " .שה וא  יח ליםלשמו ע  שמח נו  ,ל א  יחסנ ו  לזה  חשיב ות "...יהיה  קשור  שוב  בנ פיל ה מס ולם

ה חול ים  ביקש מנ הל בית ו. פרס א חד מעשי ריללבצע נית וח כ די באורח נ ס הגי ע לשם מנתח אוסטרל י מומ חה . ח" לביה
בכל . הוא ה סכים לעש ות הנ חה , בכ ינו  לפנ יו ", דולר25,000 לעשות זאת תמ ורת הסכ יםמ נתח ה. נתח גם את חי יםממנו ל 

ה נית וח  בוצע   " .הבטי ח לש לם את כ ל הס כום אחר י הה נח ה,  במצוקת נ וח הי הוד י כשראה " מנ הל ב יה... זאת יתו מים
, ה תחתן   בארץח יים " . הקמ נו מש פחות ט ובות,  על ינ ו לארץ. חיים  חזר ל חיים   תקינים  עם שתי  רגל יים ברי אות,  בהצלחה

 . החת ונה ה וא  למד נגר ות ו פרנס  גם אות נו  עד .נו לדו ל ו ארבע ה י לדיםו
. ביק ש".תוריד לי את הכדור  סבא . "ו בכדור וב עט א ותו לכו ון צמרת העץשיח ק  אחד מנכדישלו בשבת האחרו נה "

סבא  חי י ם על   למחר ת טי פס " .  הבטי ח שמיד  בי ום ראשו ן י עשה זאת  מפנ י ש אסור ל הוריד  את  הכדור בש בתח ייםוסבא 
רכיים   ובא גן  הי , ראשו  נח בט בחומת  החצר. אר ץלוצנ ח ,  לפתע א יבד את ש יוו י מ שקלו,סולם כדי  להו ריד את  הכדו ר

הבחי ן בו ו הבה ילו  לבית   ן ה וא דימם  עד ששכ יקר ות  דקות20.  שנ ים 55לפנ י שעשה  בד יוק במק ום הנית וח ... נפתח קרע
נזכרתי  ברבנים  הזקנ ים שאמרו  לנ ו שהמ וו ת של ו   ,  כש הודי עו  לי  שהוא  נ פל מהס ולם. חי ים נפטר.   מ ידי מא וחר,החול ים

 ..  ". שנ ים55ות   בזכות  התפ להס ולם  הזה ח יכה ל ו. יהיה  קשור בס ולם
 

וקרבנו קערת כסף אחת שלשים "
 )'יג' ז(..." ומאה משקלה

כל י ום אצל  כל  נש יא  ונ שיא ח וזר   
הכתוב  ומפרט  את כ ל סדר  הקרבנות   

 ב הם שום  חי דוש וש ום   אף על  פי  שאי ן
הרי אין בתורה   : קשה על כך, שינו י

ו היה ר אוי   ? אפיל ו תג  אחד  מיו תר
ביום  השנ י  הקר יב נת נאל   ':  לכתוב כך

בן צוער  נשי א יששכר  כמשפט   
,   הקרבנות  שהקריב  נחש ון ב ן עמי נדב

 '? וכן בי ום השל ישי  וכן ב יום ה רביעי
אולם הת ורה בא ה ל למד נו ששום   

ר ו   נשיא  לא  חיק ה את  מע שה חב
אף על פי   ,  שקדם לו בי ום אתמול

שלכאורה  נראה בכו לם א ותו סדר   
כל  אחד   ' חיצונ י  אותו  משק ל כסף  וכ ו 

מהנשיא ים הקריב את  קרבנות יו   
בהתעורר ות שלו ובכ וונ ות  פנימי ות   

ו לכן  הדגישה  הת ורה  אצל כל   . משלו
,   אחד ואחד  זה קרבן  נחש ון ב ן עמי נדב

ל א ראי זה   , זה קרבן נתנ אל בן צוער
 )אוצר המחשבה(                                   .כראי זה

 


