
"לכה דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה"

ר"תיציאהכניסה
תל-אביב
ירושלים

חיפה
באר שבע

20:30   19:55   18:56

  20:32    19:52   *18:39

20:30   19:55   18:46

20:28   19:53   18:55

ִאים ִמּטּוב ִמְצָרִים, מאי מטוב מצרים? אמר ר' בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר: שלח לו יין ]ישן[ שדעת זקנים נוחה נוחה הימנו" )מגילה טז:( ָרה ֲחמִֹרים ֽנֹׂשְ זֹאת ֲעׂשָ ַלח ּכְ "ּוְלָאִביו ׁשָ

*לנוהגים 40 דק' 18:19 

המשא המרכזיהמשא המרכזי
מורנו הרב חיים רבי שליט"א

גליון מס': 368 פרשת: אחרי - קדושים שבת קודש י"ב אייר תשפ"א )24 באפריל 2021 למניינם(בנשיאות מורנו הרב חיים רבי שליט"א

www.aterett.co.il         info@aterett.co.il         המרכז: רח' החי'ם 4 תל-גיבורים, חולון          03-5011150        03-5011125          6215 חולון

 עלון שבועי להגדלת ורוממות התורה ולומדיה,
והחדרת השקפה טהורה ואמתית לכל אחד מישראל

1 עריכה: ר' ישראל ברכיהו | עימוד: י.ר. 052.7663636 | הפצה: ר' נהוראי שרביט 054.8562007

   

חיזוק לנפש לאהבת ישראל בשמחה

מאז בריאת העולם היו בעיות בין בני אדם, בעיות 
קשות של קנאה ושנאה, וקושי גדול מאד להשכין 
להזכיר  רק  אלא  לבאר,  צורך  ואין  ואחוה.  אהבה 
ואליפז,  עשיו  המבול,  דור  והבל,  קין  שמות:  את 
ואחיו,  הצדיק  יוסף  אבינו,  יעקב  נגד  הארמי  לבן 
עדתו, המרגלים  וכל  קורח  ואבירם במצרים,  דתן 
על ארץ ישראל, שאול ודוד, רחבעם וירבעם, שנאת 
חינם בזמן בית המקדש, ואין צורך להוסיף. וצריך 
חיזוק גדול כדי לקיים מצות עשה מן התורה של 
השבוע.  בפרשת  הנאמר  כמוך",  לרעך  "ואהבת 
להגיע  צריך  פי"א(,  ישרים  )מסילת  הרמח"ל  רבינו  ולדעת 
לדרגה של 'כמוך ממש'. ורבינו האור החיים הקדוש 
זיע"א בפרשת השבוע מבאר, שגם אם אדם אינו 
בזה  עובר  קצת,  מליבו  מרחיקו  רק  אלא  שונא, 

משום "לא תשנא", ע"ש.

אהבת ישראל זו עבודה קשה
ורואים בפרשתינו, שיש כאן שני דינים: האחד "לא 
לרעך  "ואהבת  והשני  התורה.  מן  לאו   – תשנא" 
כמוך" – מצות עשה מן התורה. וזאת משום שלא 
מספיק שאדם אינו שומר שנאה בליבו על חבירו, 
אלא אף מצווה הוא  לאהוב את חבירו, להתאמץ, 
להתפלל ולהשקיע על טובת כל יהודי ויהודי, וזו 
הרבה  קשה  עבודה  שזו  ויתכן  קשה.  עבודה  אכן 
יותר מקניית אתרוג לסוכות או מצה שמורה לפסח, 
משלם  אדם  קובע,  הכסף  אלו  שבמצוות  משום 
את  ומקיים  מצה,  או  אתרוג  עבור  כסף  למוכר 
המצוות הללו בקלות וללא כל מאמץ, אבל במצות 
אהבת ישראל הלב קובע, ממש כמו אהבה פנימית, 
להתייחס לכל יהודי ויהודי כמו אחיו או אחותו, וזו 
אכן עבודה קשה, כאמור. ורבינו יונה החסיד )שע"ת ש"ג 
אות יג( כותב, חייב אדם לטרוח ולשקוד בעמל נפשו 

קשה!  עבודה  באמת  וזו  ע"ש.  חבירו,  תקנת  על 
ואם זה נאמר על כל אדם, על אחת כמה וכמה על 
בני משפחתו ועל שלום הבית שלו, שצריך להיות 
באהבה ושמחה עם עיון במחשבה – 'כמוך ממש'.

אהבת ישראל סימן לאהבת השם
ברור(  בתד"ה  מה.  )סנהדרין  התוספות  בדברי  לטעות  ואסור 
שאינו  כמוך",  לרעך  "ואהבת  הפסוק  על  שאמרו 
שייך מחיים, שהרי חייך קודמין, ולפטור את עצמנו 
נאמר  שזה  לו, משום  ולדאוג  הזולת  את  מלאהוב 
רק כאשר נפגשים חייך עם חיי חברך, שאז באמת 
חייך קודמים, כמבואר בגמרא )ב"מ סב.(, חייך קודמין 
לחיי חברך, אבל כשאין בעיה של חייך קודמים, אז 
ברור שחייב אדם לשקוד ולדאוג לטובת חבירו יום 
יום, וזהו בגדר לאהוב זה את זה. כך ה' יתברך דורש 
מאתנו, וזה בבחינת ואהבת לרעך כמוך – "רעך" זה 
זה את  והיינו שכשאוהבים  לא.(,  שבת  פרש"י  )עי'  הקב"ה 
זה 'כמוך ממש', זה סימן שאוהבים את ה' יתברך. 
וכמובן שזו עבודה קשה שציוה אותנו ה' יתברך. 
היא עוף טמא, ונקראת חסידה  שהחסידה  וכידוע 
משום שעושה חסד עם חברותיה )רש"י בפרשת שמיני(. ויש 

ספרדים,   – כולם  עם  לעשות  צריך  שחסד  לדעת 
ההשקפות  וכל  העדות  כל  תימנים,  אשכנזים, 
אנשי   – אנ"ש  עם  רק  ולא  פי ההלכה,  על  כשהם 
שלומינו – וזוכה על ידי כך להבין ולאהוב את כולם 

מכל הלב, ממש את כולם! וזה רצון ה' יתברך.

אהבת ישראל בכל מצב
גם לרבות על מצוות אהבת ישראל, שאין זו חכמה 
ולא ממש מצוה, כאשר אדם אוהב את מי שעושה 
לו כבוד, מתייחס אליו, מפייס אותו ומתבטל אליו 
בשלימות,  ישראל  אהבת  כאן  אין  שבודאי  תמיד, 
אלא ה' יתברך דורש מאיתנו יותר מכן, "לא תשנא" 
"ואהבת לרעך כמוך", גם כאשר יש סיבה לשנאה 
את  לאהוב  גדול  קושי  ויש  אהבה,  שאין  ולכך 
הזולת 'כמוך ממש', עם כל זאת חייב אדם לעשות 
הוא  וכאן  מאתנו.  יתברך  ה'  של  הדרישה  וזו  כן. 
הנסיון הגדול של שלמות באהבת ישראל – אהבה 
בשמחה, אהבה כמו למשפחה ואהבה נצחית. וכמו 
ובכל  נפשך  ובכל  לבבך  "בכל  יתברך  ה'  אהבת 
מאדך", כך אהבה שלנו לעם ישראל, אהבה לכולם 
תמיד מכל הלב, וזו באמת עבודה קשה. ורבותינו 
בעלי התוספות )סוכה לט. בתד"ה שאין( לימדו אותנו שאין 
שביעית,  בפירות  שיש  ולאיסורים  לדינים  מספר 
שצריך לנהוג בהן בקדושת שביעית, ע"ש. כך הוא 
כל התורה כולה  ממש בדיני אהבת ישראל, וזוהי 

)עי' שבת לא.(.

הנהגות וחיזוקים במצות אהבת ישראל
והנה לפנינו כמה וכמה חיזוקים כדי שנוכל להתאמץ 
ולהגיע להשגות גדולות של אהבת ישראל, השגות 

של 'כמוך ממש', וזה רצון ה' יתברך.
- המתחזק באהבת ישראל מקיים מצות עשה מן 
)עי' יסוד  התורה כל רגע, ואף כשנמצא בבית הכסא 

ושורש העבודה(.

לקרבם,  מצוה  יש  ושובבים  קשים  אנשים  אף   -
שהרי הם בגדר תינוק שנשבה במדות רעות.

- יש לחשוב תמיד שהמזיק, המטריד והמפריע לך, 
הוא חולה בנפש, ואתה שמצליח להתחזק שהכל 
והוא  הרופא  כמו  אתה   – בנפש  בריא  משמים, 

החולה, ואין להיפגע ולא כלום )ועי' מגילה כט.(.
תגיע  תקפיד,  ולא  באהבה  הנזק  את  תקבל  אם   -
להשגות באמונה ובדבקות, וזה שווה הרבה יותר 

מלהקפיד.
- יש להתפלל הרבה כדי להגיע להשגות באהבת 

ישראל של 'כמוך ממש'.
- לא לשנוא אף אחד, ולא להקפיד על אף אחד, כי 
ה' יתברך הקיץ אותך בבוקר, ורוצה בטובתך, אז גם 

אתה תעשה כן, ותרצה בטובת אחרים.
המסית  רשע  אולם  הרשעים,  את  לקרב  מצוה   -
בבחינת  אותו,  לשנוא  מצוה  הדת,  נגד  אחרים 
וכו''. ועם כל זאת,  'מלכות הרשעה מהרה תעקר 
'להפנות  עליהם   מתפללים  אנו  לשבח'  ב'עלינו 

ואין  להקפיד  שאין  ומכאן,  ארץ'.  רשעי  כל  אליך 
לשנוא אף יהודי בעולם, וזה רצון ה' יתברך )ועי' משנ"ב 

בביאה"ל סי' א וגמ' ברכות י.(.

'אם  היא לחשוב תמיד:  - הסגולה שלא להקפיד, 
צודק  אינו  ואם  להקפיד,  זכות  לי  אין  צודק,  הוא 
ואינו מבין, אז אין צורך להקפיד, כי דינו כקטן שלא 

מבין'.
אין  יום,  יום  צדקה  לבקש  אנשים  באים  כאשר   -
יש  אלא  משמים,  שזה  משום  עליהם,  להקפיד 
כפי  מטבע  להם  ולתת  בכבוד,  אליהם  להתייחס 
האפשרות. ואם זה קשה, אז יש לכבדם ואין צורך 

לתת.
מחזק  ישראל(,  אהבת  )בקובץ  זיע"א  חיים  החפץ  רבינו   -
אותנו שיש ליזהר שלא לשנוא אף יהודי, כי השנאה 
היא בלב וזו עבירה, והלב נעשה טמא, וכל האדם 

נטמא מחמת כן, רחמנא ליצלן.
בלי  מצוות  לו  יש  באמת,  כולם  את  מי שאוהב   -
סוף. וכשמכוין בעמידה ב'שים שלום וכו' ועל כל 
על  ותפילה  ישראל,  אהבת  זה  הרי  עמך',  ישראל 

מליוני בני אדם.
- יש ליזהר מאד מאד שלא להכביד על אחרים, ולא 
אהבת  במצוות  ליבם  בתוך  להיכשל  להם  לגרום 

ישראל.
- רב כהנא היה נראה כמזלזל ברבי יוחנן, ונענש 
נראים  היו  כך  כי  כוונה,  בלי  זה  ואף שהיה  ומת. 
פניו )עי' ב"ק קיז.(. וכנראה שהיה צריך לפייס לפני כן 
את רבי יוחנן. ומכאן שמצוה להשתדל ולהתאמץ 
להראו את עצמו תמיד בסבר פנים יפות, ולהלבין 
שיניו לחבירו )עי' כתובות קיא:(. וכן להתנהג כך גם בבית 
המדרש ועל אחת כמה וכמה בבית למשפחה, ומי 
שבאמת נראה בתוך ביתו בפרצוף מפחיד ורציני, 
מאוד  כדאי  פניו,  על  נסוכים  וקשיחות  ועצבות 
שיעשה ניתוח פלסטי, וישנה את פניו לטובה )יבי"א 

ח"ח חו"מ סי' יב ס"ק ב(. 

בבית  ההיכל  פתיחת  בזמן  פעם  מידי  כדאי   -
יתברך,  ה'  ולומר לפני  הכנסת, לבדוק את עצמו, 
ואדרבא  בעולם,  יהודי  אף  על  מקפיד  שאינו 
וזה  ובגשמיות.  ברוחניות  כולם  להצלחת  מתפלל 
מבחן עצום של אהבת ישראל, ובודאי שבאותו רגע 
נעשה בשמים רעש גדול, ומשיבים לו מנה אפיים 
תרגיל  לנו  והרי   – יתברך  מה'  ורחמים  חסד  של 
נפלא באהבת ישראל של עובד ה' באמת, והלואי 

שנזכה לכך.
- יש לעשות חשבון נפש בכל יום על עבירות שבין 
אדם לחבירו, ולחשוב כיצד התנהגתי היום – 'האם 
כעסתי? האם פגעתי באנשים? עם מי עשיתי היום 
חסד? איך מצבי מבחינת כיבוד הורים? איך שלום 
האדם  זוכה  ובזה  הדרך.  זה  על  וכן  שלי?'  הבית 
ואשרי  ואשריו  ישראל,  באהבת  יפה  להתקדם 

חלקו. שבת שלום.   
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להתענג על ה'להתענג על ה'
הרב אליהו רבי ראש הכולל

ברוכים תהיו.

הדרך לצאת מכל מחלת נפש

המשך בעמוד 3

שלום וברכה מורי ורבותי!
בימים אלו כולנו אבלים על עשרים וארבעה אלף תלמידי רבי עקיבא, שנפטרו 
מן העולם בדיוק בתקופה זו. וזאת למרות גובה קומתם הרוחנית, אך ורק מפני 

"שלא נהגו כבוד זה בזה", וכלשון הגמרא ביבמות )ס"ב ע"ב(.
פעמים רבות שמענו מאבינו רועינו מורנו הרב חיים רבי שליט"א, שאדם חסר 
מידות טובות או ליתר דיוק – אדם בעל מידות רעות, הוא בעצם "חולה נפש", 
ובדיוק כשם שישנן שמות  נפש.  סוג של מחלת  היא  רעה  מידה  משום שכל 
צוות הפסיכיאטרים  ידי  על  מידי שנה  ומתחדשות  נפש המתרגשות  למחלות 
והפסיכולוגים הפרה ורבה על חשבון כספי המדינה והציבור, כך ישנם שמות קוד 
למחלות נפש שנטבעו כבר על ידי רבותינו הקדושים, הלא הם: קנאה, תאווה, 

כבוד, כעס, גאווה ודומיהן, הגורמות לאדם להשחית את נפשו בעקבותיהן.
בכדי להבין מדוע יש לקרוא לכל מידה רעה "מחלת נפש", ננסה יחד להבין 
"מחלת נפש" מהי, על פיה להבין מדוע כל מידה רעה הרי היא מחלת נפש ממש. 
ובעקבות שתי התובנות הללו נזכה יחד להעפיל ולמצוא את הפתרון אשר יסייע 

ביד כל אחד ואחד מאיתנו להתגבר על מחלה גדולה או קטנה המקננת בגופו.
ובכן, אם יתלונן לפנינו אדם שבאופן קבוע יחטא את ידיו במים וסבון ושאר 
חומרים קשים עשרות פעמים ביום, נבין כולנו שאדם עם הפרעה נפשית עומד 
בפנינו. אותו אדם יעמוד ויסביר לנו עד כמה מחלות יכולות לדבוק בכל אדם, הן 
על ידי מגע והן באוויר, עד כמה החיידקים המסוכנים ביותר מסתובבים סביבנו 
ועד כמה מחקרים מדעיים מגלים שבכחו של חיידק לחסל את חיי הנושא אותו 

ובמיידית.
אנו נקשיב לו עד תום מפאת מידת "דרך ארץ" הטבועה בנו, נאזין לדבריו, ננוד 
עלינו  ושומה  בפנינו  ניצב  חולה  אדם  כי  לעצמנו  נציין  ולסיכום  בראשנו,  לו 
לעשות ככל יכולתנו למצוא את הרופא או המטפל הטוב ביותר שיחלץ אותו 

מאותה צרה.
לו היינו יכולים להשתמש במוחו של אותו אומלל כפי שמשתמשים במחשב, הרי 
שמיד היינו נכנסים לאותה תיקיה המכילה את הקודים הבעייתיים המגדירים 
כל לכלוך או דומה לו לחיידק טורף וממית, ומוחקים את אותה תובנה ממוחו. 

בין רגע היינו זוכים לראות בפנינו אדם מיושב, רגוע ואפילו אפילו מחייך...
באותה מידה, אם ניצב בפנינו אדם, אשר כל אימת שחש הוא פגיעה בכבודו 
או אפילו חשש רחוק לזה, מיד מתפרץ הוא וטורח להגן על כבודו האבוד בעוז 
מילולית  אלימות  ואפילו מעשי  אותו,  בסובבים  דופי  כולל הטלת  ותעצומות, 

הגוררים בעקבותיהם אלימות פיזית.
לו יכולנו, היינו נכנסים לתיקיה שבמוחו, מנטרלים ממנה את התובנה כי בידי 
להיותם של  להוריד מכבודו, מנחים את מוחו לכך שמעבר  או  אדם להעלות 
"העושר והכבוד מלפניך", הרי שגם עצם מציאותו של הכבוד אינה באמת משהו 
היינו  ומיד  כאחד.  והגשמי  הרוחני  השפע  על  או  החיים  אורח  על  שמשפיע 

מקבלים מולנו אדם רגוע ושליו ואפילו אפילו מחייך...
לאמור, כל מחלת נפש מתחילה בעקבותיה של תובנה שגויה, של הבנה שאיננה 
נכונה, של החלטה שהתקבלה במוחו הרפה של החולה, לפיה דווקא על ידי 
יתון  יזכה הוא להציל את עצמו מכל מרעין בישין דלא  זו  התנהגות קיצונית 

לעלמא.
את  יש  תמיד  המצוי  הנפש  ולחולה  שבעוד  הוא,  הזה  בסיפור  שכואב  מה 
דרך  או  שעבר  טראומה  כגון  שגויה,  הבנה  לאותה  להגיע  לו  שגרמה  הסיבה 
חינוך קלוקלת שחווה, הרי שהחולה בעל המידות הרעות לא ניתן אף להצדיק 
את מחלתו כמעט באף אחת מהדרכים הללו. משום שברבים מהמקרים, את 
ההבנה בדבר חשיבותו של הכבוד או עוצמתה של השתלטנות וכל יתר הדברים 
המייצרים את אותן מחלות, מקבל את האדם במהלך חייו על פי מסקנות לקויות 

אותן הוא מסיק מתוצאות מעשיו ומעשי הסובבים אותו.
הוא יכול לקבל החלטה שהעוני ממנו סובל שכנו נובע אך ורק מכך שבשעה בה 
השפילו אותו בפעם הראשונה, לא טרח הוא לעמוד ולהגן על כבודו בשצף קצף. 
יכול הוא להחליט שהסבל אותו חווה בבית הוריו והשנים הקשות של אביו בצל 

אמו או אמו בצל אביו היו אך ורק הודות למידותיהם "הטובות".
על שלו,  לעמוד  ידע  הוא  יקרה".  לא  זה  ש"לו  את ההחלטה  הוא  קיבל  משם 
להשיב מנה אחת אפיים, ואוי ואבוי למי שרק ירמוז ולו בתנועת יד קלה זלזול 

באחד מהמאפיינים העלולים להישמע כחלק ממנו.
אולם, במחשבה עמוקה עוד יותר, הרי שאומללותו של חולה הנפש מהמידות 

הרעות אינו נמוך מאומללותם של יתר חולי הנפש המוכרים.
מאחרי כל אחד מסתתרת טראומה או שרשרת של שברי טראומות שגרמו לו 
לקבל את אותה הבנה מוטעית. אם אנחנו מבינים זאת, הרי שבראש ובראשונה 
עלינו לרחם על כל אותם בעלי המידות הרעות הקשות בהם אנו נתקלים מידי 
פעם, כי הלא מסכנותם זועקת לשמים. הביזיונות אותם הם גורמים לעצמם די 

היה בהם בכדי להפכם לחולים אנושים הרבה יותר. אולם, בשעת ההתפרצות, 
הם אפילו אינם מבינים זאת.

הנפש  למחלות  הקשורים  סיפורים  שלושה  בקצרה  כאן  אספר  ברשותכם, 
המוכרות לנו והפתרונות שמצאו להן גדולי ישראל, וכך יחד נבין את הפתרון 
לאחרים  להציע  או  בעצמו  לבצע  לנסות  מאיתנו  ואחד  אחד  כל  יוכל  אותו 
זילברשטיין  הזקוקים לכך. את הסיפורים כולם מביא הגאון הגדול רבי יצחק 

בספרו "חישוקי חמד" על מסכת יומא )פ"ג ע"א(.
המעשה הראשון, באדם שהגיע עם בתו למרן הרב שך זיע"א וביקש את ברכתו 
לזיווג הגון לעלמה. הרב שך הבין תוך כדי הדברים שהנערה מסגפת את עצמה 
ההחלטה  כבר  אשר  נוער  בבני  הפוגעת  מחלה  מ'אנורקסיה',  סובלת  ובעצם 
להרעיב את גופם הופכת להיות חלק מאורח חייהם וכמעט בלתי ניתנת לתיקון. 
הרב שך הודיע באופן חד משמעי שלא יברך אותה אם לא תסעד קודם לכן בפניו 

בשולחן מלא כל טוב אותו עורך הוא לפניה בשעה זו ממש.
הנערה סירבה בכל תוקף. אולם, הרב שך הסביר לה שללא מימוש תנאי זה לא 
תזכה לברכתו בשום אופן. הנערה בעל כרחה טעמה מכל אחד מסוגי המאכלים 
שהיו על השולחן, כאשר את כל הנותר צרר לה הרב בשקית וציווה עליה לאכול 
בארוחת הערב בו ביום. מעבר לכך, הוסיף הרב, "אני מחכה בכל שבוע לקבל 
ממך מכתב שבו את מוסרת לי עד כמה עלית במשקל, וככל שאתבשר שעלית 

במשקל כך תעלה ברכתי".
הנערה הזו, מעיד הרב זילברשטיין שליט"א, עלתה על דרך המלך והתרפאה 

ממחלתה כליל.
מעשה נוסף, באדמו"ר רבי דוד מטולנא, שהביאו לפניו אשה שנכנסה בה רוח 
שטות, לפיה חששה לשבת על כל כיסא ספסל או מיטה משום שהיה בדעתה 
שיישבר אותו כיסא והיא תיפול ארצה בכאב. האשה עמדה ימים ולילות עד כדי 
התמוטטות ממש. האדמו"ר ציווה להכין לה כיסא, אשר במקום משטח עץ עליו 
ניתן לשבת, יהיה משטח זכוכית העטוף בריפוד. וכאשר הגיעה אותה אשה אליו, 
ציווה עליה לשבת על הכיסא, ומשסירבה, ציווה על שתי נשים להושיבה בכח. 
ואכן, מיד כאשר ישבה, נשברה הזכוכית והתנפץ הכיסא. ואז צעק האדמו"ר: 
"ַהַּפח ִנְׁשָּבר ַוֲאַנְחנּו ִנְמָלְטנּו" )תהלים קכד, ז(, ובישר לה שמכאן והילך אין לפחד שאפף 
אותה שורש ומקום, כי הרי כבר הצדיק הפחד את עצמו בשבירתו של הכיסא.

המעשה השלישי, בבחור ששלח מכתב לסטייפלר זיע"א )קריינא דאגרתא חלק ג', איגרת קל"ז( 
וכתב לו שבכל פעם שהוא מתכופף להרים חפץ מהרצפה הוא חושש שבעצם 
גופו מכוון להשתחוות לעבודה זרה, וממילא כל חפציו הופכים לעבודה זרה 

האסורה אפילו בהנאה.
הסטייפלר לא זלזל בשאלתו, אלא הציע לו בעדינות שיפקיר את כל נכסיו, כך 
שלא יוכל להפוך את חפצי ההפקר לעבודה זרה באותה השתחוויה. ומעבר לכך, 
להתפלל בפני ריבונו של עולם שיציל אותו מכל מחשבות זרות "כי כל תשומת 
לב מיוחדת מביאה לידי בלבול יותר, רחמנא ליצלן". כלומר, שכח נא מאותו 

חשש, צא מאותה תובנה מוטעית וחייך יהפכו לשפויים.
מורי ורבותי! לאף אחד מאיתנו אין את האומץ לעמוד מול חולה נפש ולחייב 
אותו לשנות את אורחותיו או להציע לו בעדינות לשבת על כיסא שבור. אולם, 

במחלות המידות כל אחד יכול להיות הפסיכולוג או הפסיכיאטר של עצמו.
ספרי המוסר המדברים בגנותן של המידות הרעות וספרי האמונה המתחדשים 
מדור לדור, ובראשם ספריו של אבינו רועינו "עבד ה'" ו"אמונה מעשית", הרי 
שהם מתכון בדוק להבנה על מהותו של העיקר והטפל בחיים ולאורח חיים של 

שלוות נפש אמתית.
לא ניתן להתחיל את חיינו ללא אותה שלוות נפש, לא ניתן לחנך את ילדינו 
בלעדיה, ויותר מכך לא ניתן להגיע לשום פסגה או רום מעלה עם נפש שאינה 

שלווה.
במסכת סוטה )ג' ע"ב( אומרת הגמרא הקדושה בשמו של ריש לקיש: "אין אדם 
עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות". ובדיוק כמו שבעבירות שבין 
אדם למקום אמורה להיכנס באדם רוח שטות בכדי שיעבור את אותה עבירה, 
כך בעבירות שבין אדם לחבירו. אלמלא רוח השטות, לא יהא האדם בהול כל כך 

על כבודו, ממונו או כל אחד מיתר הדברים הגורמים לאותן מחלות.
הנובעת  נפש  שלוות  אותה  ללא  בתורה  לגדול  לאדם  ניתן  לא  מידה,  באותה 

ממידות טובות המעידות על נפש הנקיה מתחלואים.
באבות )פ"ו מ"ו( מביאים חז"ל כתנאי לקניין התורה את ה"מכיר את מקומו", את 
ה"שמח בחלקו", את ש"אינו מחזיק טובה לעצמו", את ה"אהוב", ואת ה"אוהב את 
הבריות". ולכאורה כל הדברים הללו אינם קשורים כלל ועיקר לקנייני התורה, 
המדובר הוא במידות טובות "גרידא". אולם, לפי האמור, אנו מבינים כי לא שייך 

לעולם להעפיל לפסגות רוחניות כלשהן ללא אותה שלוות נפש אמיתית.
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המשך מעמוד 2

הדבר המיוחד שכדאי לעשות בליל ל"ג לעומר
שאלה: מה הדבר המיוחד שכדאי לעשות השנה בליל 

ל"ג לעומר?
תשובה: כלל גדול בעבודת ה' יתברך, כל מה שמוסיף 
יראת שמים ועלייה רוחנית, ואין זה נוגד את ההלכה, 
מותר ומצוה לעשותו. לדוגמא, יש מי שנוהג להתפלל 
ויש המעדיפים להתפלל  תפלת העמידה עם סידור, 
המתנועעים  יש  וכן  סק"י(.  צה  סי'  )כה"ח  עצומות  בעיניים 
בתפלה )כה"ח סי' מט סק"ז(, ויש המעדיפים לעמוד דום, ולא 
לזוז כלל ועיקר. וכן הוא בל"ג בעומר, ישנם הנוהגים 
לנסוע למירון, להילולת התנא הקדוש רבי שמעון בר 
יוחאי זיע"א, כידוע מהספרים הקדושים )עי' יחו"ד ח"ה סי' 
בזוהר  לקרוא  נרות,  בבית  להדליק  הנוהגים  ויש  לה(, 

ולא כלום. ושב  ולא לנסוע  הקדוש ולעשות סעודה, 
ואל תעשה עדיף )חזו"ע יו"ט עמ' רעד(.

הזוהר  בלימוד  שבוע  כל  להתמיד  העיקר  למעשה, 
הקדוש )עי' פלא יועץ ערך זוהר(, ורבנו החפץ חיים זיע"א ציוה 
כן לתלמידיו. וכן לכוין בתפלה תמיד להקמת שכינתא 
מעפרא, ולעילוי שכינת עוזנו )תיקו"ז תיקון ו(. וכן באמירת 
קדיש, קדושה ו"ברכו", יש לדקדק היטב. וכן בעניית 
בהתלהבות  בשמחה,  רם,  בקול  לענות  יש  "אמן", 
ובכוונה גדולה )עי' בזוה"ק פ' וילך דף רפה.(. ויש לכוין כן בל"ג 
לימוד הזוהר  ובזכות  כן כל השנה.  ולעשות  בעומר, 
הקדוש נצא מהגלות, בקרוב ברחמים )זוה"ק פ' נשא דף קכד: 

ועי' משנ"ב סי' נו סק"ו( .

ח"י רוטל
מיני פרסומים  כל  ישנם  בעומר  ל"ג  לקראת  שאלה: 
על ח"י רוטל, והסגולות הגדולות של התרומות לעילוי 

נשמת רשב"י, רציתי לדעת האם יש מקור לזה?
הספרדים  אצלנו  בזה.  מבין  איני  בעניותי  תשובה: 
לא שמענו על ח"י רוטל וכיוצא בזה. וכידוע מדברי 
ח"ד  )יבי"א  זיע"א  הירושלמי המובא בדברי רבינו הגדול 
של  פירורים  מלקט  שהיה  יוחנן  רבי  על  מב(  ס"ס  אור"ח 

חיבוב  להרבות  כדי  ואוכל,  החודש  קידוש  סעודת 
מצוה גדול שכזה.

וגם כיום מי שיעשה סעודה ודברי תורה לכבודו של 
רשב"י הקדוש זיע"א, בודאי שזו סעודת מצוה ושמחה 
וכידוע שדעת  כך בשמים.  על  ורשב"י שמח  גדולה, 
רבינו הגדול זיע"א בחזון עובדיה יום טוב, שאין צריך 
בשם  שמעתי  זה  וכעין  בעומר.  בל"ג  למירון  לנסוע 
פסח,  בערב  מסכת  סיום  על  זיע"א  אלישיב  הגרי"ש 
עוגה  כזית  לבקש  הבכור  חייב  לא  הסיום  שלאחר 
שלו,  מהבית  אוכל  להביא  יכול  אלא  בזה,  וכיוצא 

ולאכול לאחר הסיום.
כך שלמעשה מי שיעשה ח"י רוטל לישיבות הקדושות, 
זה בבחינת  ויקדש בזה שם שמים, הרי  יחזיק תורה 
מהזוהר  וכידוע  וגו'".  בה  למחזיקים  היא  חיים  "עץ 
והחזקתה,  התורה  מעלת  על  מאד  שמאריך  הקדוש 
ומוסיף שלפני הגאולה רק מקום שיש בו תורה ממש, 
ינצלו מחבלי משיח. כך שהמתאמצים בזה ומעשים 
גם על אחרים, אשריהם ואשרי חלקם! ורשב"י הקדוש 

שמח בהם.
אחד  איש  על  עה:(  עמ'  מות  אחרי  )פ'  הקדוש  בזוהר  ועיין 
שנכשל בעבירות חמורות, ולאחר מכן חזר בתשובה 
שם  והוסיף  ובלילה.  ביום  תורה  ללמוד  נדר  ונדר 
רשב"י הקדוש, שמי שלא לומד תורה, הרי זה טיפש, 

ע"ש. וכל העוסק בתורה גם אם היה עליו גזירה ועונש 
מלמעלה חס ושלום, מתבטלת ונקרעת ממנו הגזירה 
הקרבנות.  מכל  יותר  שהיא  שלומד,  התורה  בזכות 
ואין טהרה כמו התורה, שמטהרת לעולם )שם פ' קדושים עמ' 
פ:(. ואשריו מי שעוסק בתורה תמיד. וגם כשמת אדם 
בקבר  תורה  בחייו, שפתותיו מרחשות  תורה  שלמד 
חלק  מקבל  בתורה,  ומחזיק  והתומך  צו.(.  עמ'  אמור  פ'  )שם 

בשותפות התורה, ממש כמו יששכר וזבולון.
ברכה של התורה, היא ברכה על הכל )שם פ' בהעלותך עמ' קנ.(.
וממליץ  מעיד  הקדוש  רשב"י  אשר  הדברים  ואלו 
עליהם, וזה לא רק ח"י רוטל, אלא זה חי חיים טובים.

תספורת לילדים לפני גיל בר מצוה בימי ספירת 
העומר

שאלה: האם מותר לילדים קטנים לפני גיל בר מצוה 
להסתפר בימי ספירת העומר?

מעיקר  אסורה  המועד שתספורת  בחול  גם  תשובה: 
הדין, מותר לספר קטן כאשר הוא בן שלוש שנים )הנקרא 
חלקה בלע"ז(, או בגיל מסוים כפי הצורך. ועל אחת כמה 

וכמה בימי ספירת העומר שלא גזרו דיני תספורת על 
קטן כלל ועיקר )ועי' חזו"ע אבלות ח"ב עמ' קיג ועמ' קע(.

וכן מותר לבעל מקצוע ַסָפּר חרדי תורני, לסֵּפר בימי 
העומר צעירים חילונים נחמדים, המתקדמים בעבודת 
וזאת משום שיתכן שבמקום אחר יכשלו  ה' יתברך. 
ועוד  בסכין,  גילוח  כלומר  בתער,  השחתה  באיסור 
שיש שם תמונות לא צנועות, ואילו הַסָפּר התורני יציל 

אותם מאיסורים חמורים אלו.
למעשה, מותר לַסָפּר חרדי לסֵּפר לכתחילה חילונים 
צדיקים, וכן קטנים. וכמובן שיש לטפטף להם חיזוקים 

בעבודת ה', וזה מצוין.   
ל"ג  וכמובן שכדאי להמליץ להם להמתין עד לאחר 
ויסתפרו במקום  יש חשש שיכשלו  ורק אם  בעומר, 
לסֵּפר  מצוה  שיש  בודאי  התורה,  לרוח  שלא  אחר 
"ויאמר  להליץ:  ניתן  זה  ועל  אותם.  ולחזק  אותם, 

לקוצרים ה' עמכם".

 תלישת שערות בימי ספירת העומר
שאלה: האם מותר לתלוש שערות מהזקן בימי ספירת 

העומר?
שבזמן  לכך,  וראיה  כלל.  בעיה  בזה  אין  תשובה: 
אין  זאת  ובכל  שערות,  נתלשים  בחוזקה  החפיפה 
לכתחילה  ומותר  העומר,  בימי  לתספורת  נחשב  זה 
בעיה,  אין  כאן  גם  וממילא  הצורך.  כפי  כן,  לעשות 

ואפילו לתלוש ממש מותר.
בעומר  שמותר  במסרק,  סירוק  מדין  ראיה  ועוד 
להסתרק, וכן בתשעת הימים מותר להסתרק, ובודאי 
שנתלשים שערות )ועי' חזו"ע ארבע תעניות עמ' רטז(. אם כן גם 
ואף  ממש.  שערות  לתלוש  מותר  יהיה  העומר  בימי 
על פי שעל ידי מסרק הוא אינו מכוין לתלוש שערות, 
שעל  כמו  מקום  מכל  לתלוש,  מכוין  הוא  כאן  ואילו 
ידי מסרק אין לזה דין תספורת, כך בתלישת שערה 
אחת או שתים אין דין תספורת, ומותר לעשות כן כפי 

הצורך של עצמו )ועי' חזו"ע אבלות ח"ב עמ' רצב(.  

צליית תפוחי-אדמה במדורת רשב"י
שאלה: האם מותר לצלות תפוחי אדמה במדורת ל"ג 
לכבוד  הודלקה  שהמדורה  מכיוון  שמא  או  בעומר, 
דין של  לה  יש  יוחאי,  בר  רבי שמעון  התנא הקדוש 

נר נשמה שמדליקים לכבוד הנפטרים, ואין להשתמש 
בה?

תשובה: מותר, משום שצליית תפוחי אדמה במדורת 
ל"ג בעומר הינה שימוש קל מאד, וכאילו לב בית דין 
מתנה עליהם לשימוש קל כזה )עי' רמ"א אור"ח סי' קנד סע' ח(, 

ואין זה דומה לשימוש בנר נשמה קטן.

כח התורה מתקן הכל!
שאלה: במחילה גדולה מאד מכבוד הרב, הרב אמר 
שלימוד התורה שיהודי לומד מתקן את העולם, ועוזר 
לעניות  מקום  מכל  בעולם,  וליהודים  ישראל  לעם 
דעתי שאם אותו יהודי אינו אומר במפורש שבאותו 
לימוד תורה שהוא לומד, יהיה חלק ממש לכל יהודי 
בעולם, וגם חלק במצות לימוד התורה, לימוד התורה 

הוא של אותו יהודי בלבד, וגם המצוה שלו בלבד.
כך?  לומר  לך  ומנין  כך,  אומר  אתה  מדוע  תשובה: 
אל תתבלבל! תורה זה כח, ולא צריך לכוין כלל! כח 

התורה זה אש המביא שפע וברכה לכל העולם.
מצוות צריכות כוונה, אבל התורה מתקנת את הכל. 
וכן מצינו אצל יששכר וזבולון, זבולון עוזר ליששכר 
תורה,  מחזיק  וזה  עובד,  שהוא  העבודה  ידי  על 
בלי  גם  העולם  לכל  עוזר  בתורה  שעוסק  ויששכר 
ותהנה(.  צפונה",  לכם  "פנו  דברים  בפרשת  הפסוק  על  רבה  במדרש  )ועי'  כוונות 
וכן מובא בגמרא )מכות יא.(, שהלומד תורה, מציל יהודי 
הקדוש  בזוהר  וכן  אריה.  אותו  יטרוף  שלא  במדבר 
)בהקדמה לבראשית(, כל הצועק "יהא שמיה רבא" בכוונה, הרי 

זה מציל את הרשעים מגיהנם. ומה צריך יותר מזה?

עניי עירך קודמים!
הקדושות  לישיבות  צדקה  לתת  מותר  האם  שאלה: 
בעיר אחרת, או שחייב דווקא לישיבה בעיר שלי? ומה 
הדין אם כבר נתתי חומש לישיבה מסוימת בעיר שלי, 
לתלמוד  מחומש  יותר  לתת  להמשיך  ברצוני  וכעת 

תורה בעיר אחרת?
תשובה: עניי עירך קודמים, וכח התורה שלהם עוזר 

ומביא ברכה משמים לכל תושבי העיר.
ויראת  תורה  שם  יש  שאכן  לבדוק  שצריך  וכמובן 

שמים )ועי' יו"ד סי' רנא ס"ג(.
התורה.  לימוד  עבור  מחומש  יותר  לתרום  מותר 
וכמובן שיש להזהר שזה לא יגרום נזק לתורמים. וגם 

לעיר אחרת אין בעיה.

ברכת הקורנפלקס
שאלה: יש כמה סוגי קורנפלקס, האם על כל הסוגים 
מברכים 'שהכל נהיה בדברו', או שיש סוגים אחרים 

שמברכים עליהם 'בורא פרי האדמה'?
תשובה: מכיוון שמעורב בהם הרבה חומרים ותבלינים 
וכיוצא בזה, ואין צורתו וטעמו ניכרים, יש לברך על 
כולם 'שהכל נהיה בדברו', ורק באופן שיש בו דגן כמו 
חיטה, שיבולת שועל וכיוצא בזה, ברכתו מזונות, כדין 
עיסה שנאפתה. אבל כאשר רואים גרגרים שלמים של 
חיטה או שיבולת שועל וכיוצא בזה, ואין כאן דין עיסה 
ממש, ברכתו 'בורא פרי האדמה' בלבד, ולבסוף 'בורא 

נפשות' )ועי' משנ"ב סי' ר"ח ס"ק טו וחזו"ע ברכות דף קפג(. 

בכדי  קטלני  רעל  להכין  המלך  של  הצורר  מרופאו  התבקש  הרמב"ם  כאשר 
במטפחת,  אפו  את  הרמב"ם  כיסה  ביותר,  הטוב  הרופא  מיהו  למלך  להוכיח 
התרחק כמטחווי קשת ממקומו של המלך, וקירב ברטט וזיע את הרעל שהכין 
לפניו של הרופא המושחת. ואכן, מיד כאשר בא ריח הרעל לאפו של הרופא, 

הוריקו פניו והוא נפל מת לרגלי הרמב"ם.
ולתמיהת  רעל",  "שיקוי  מאותו  לטעום  למלך  מכן,  לאחר  הציע,  הרמב"ם 
המלך השיב שהמדובר הוא בסך הכל במי ורדים. אולם, "הפוזה" וההתנהגות 
המחרידה בה ליווה את אותו בקבוקון פטל הפך אותו לסם המוות בעיני הרופא 

שהחליט בדעתו מראש שהמדובר הוא ברעל קטלני.

זה נכון בשלילה וזה נכון גם כן בחיוב. על פי תורת "אחרי הפעולות נמשכים 
הלבבות", אותה העניק לנו בטובו "החינוך" )בא מצוה ט"ז בד"ה אל(, הרי שברגע שיתנהג 
האדם כאילו משוכנע הוא שאין בכבוד ובממון כל משמעות לגבי אורח חייו, 
הרי שמיום ליום ישכיל לנטרל מעל גופו כל מחלת נפש רוחנית וגשמית, לחנך 
את בניו בתוך אי של שפיות ובית מלא ברכת ה', ולזכות ולראות אותו ואת כל 
הסובבים אותו בעלי יראת שמים ובעלי מידות טובות ונאצלות, ומעל הכל בעלי 

שלוות נפש נכספת.

ברוכים תהיו!


