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"חייב אדם לטרוח בדרישת טוב לעמו ולשקוד בעמל נפשו על תקנת חברו, אם דל ואם עשיר, וזאת מן 
החמורות ומן העיקרים הנדרשים מן האדם... וחייב אדם לחשוב מחשבות ולהעלות עצות הגונות ומתוקנות 

לחברו, וזה אחד מעיקרי דרכי גמילות חסדים"... (רבינו יונה שע"ת שער ג-יג,נד)

 - ויפה  שמח  בריא,  מושלם,  לעולם.  נולד  חדש  לתינוק 
חסדי השם!

אבל הפלא הזה לא מחזיק כפי שהוא לעולם-ועד. כדי להישאר 
בריאים חייבים להשקיע. אין מה לעשות. הגוף והנפש הן מכונות 
ְחזּוק תמידי. בתחום זה אין קיצורי דרך,  משוכללות הדורשות ּתִ
במאוחר.  או  במוקדם   - המחיר  את  לשלם  עתיד  שמזניח  מי 
בגיל צעיר נוטים לשכוח את זה, אך עד מהרה מתחילות להגיע 

'תזכורות'...

* * *

הגוף  אל  יותר  להתייחס  נוטים  'רפואה'  על  מדברים  כאשר 
את  דווקא  נקדים  זה  במאמר  טעות.  זו  אך  הנפש,  אל  מאשר 

הנפש לפני הגוף, כי זהו היחס הנכון מצד האמת.

מצוות ומעשים טובים מהווים מזון בריא לנפש האדם, בעוד 
עברות מזיקים לנפש. אך הנזק לא נעצר רק בנפש, אלא מחלחל 
ממנו גם אל הגוף. "נפש בריאה בגוף בריא" זה לא פתגם בעלמא, 
בריאות  על  גם  משפיע  בהחלט  זה  בריאה  הנפש  כאשר  אלא 

הגוף.

הזה,  ליסוד  מודים  שלנו  בעולם  גדלו  שלא  רופאים  אפילו 
שהטיפול הנכון לא מתמקד רק בגוף האדם כי אם גם בנפשו. 
הרמב"ם היה אולי הראשון שהוכיח זאת, אך כיום כבר כולם 
מודים לקשר ההדוק שבין הגוף והנפש. כאשר הנפש במצב בריא 

זה משפיע ישירות על הגוף שגם יבריא.

אצל  שקיימת  פיזית  במחלה  ורק  אך  לטפל  ניתן  לא  ממילא 
חולה, בלא לתת את הדעת על מצבו ואיכותו מצד הנפש. יתירה 
מכך, גם אם הצליח הרופא לרפא את המחלה הפיזית, כל עוד 
החיסרון טמון בנפש עשויה המחלה לצוץ במקום אחר. מדוע? כי 
השורש עדיין פגום והטיפול התמקד רק בענפים החיצוניים. לא 

די לטפל ב'תוצאה' צריך לטפל ב'גורם'!

מה זה אומר מבחינה מעשית? שאם החולה מרגיש שהוא לא 
מצליח לחזק ולרפא את הנפש בכוחות עצמו, עליו לפנות לגורם 
חיצוני שיסייע לו בתהליך. זה יכול להיות דמות תורנית, פסיכולוג, 
מאמן-אישי, או כל מי שיכול לכוון אותו לנקודת האמת. לא-

ְכִדי מכנה הרמב"ם את חכמי התורה "רופאי הנפשות". ּבִ

* * *

ומן הנפש לגוף:

בדרך-כלל, לפני שאדם נעשה חולה, משדר לו הגוף "איתותים". 
הדבר הוא בחסדי־השם - סוג "דיבור" של הקב"ה איתנו - על 
מנת שנוכל לתקן את הטעון תיקון בזמן. מי שמתייחס לאיתותים 
ברצינות, יכול לחסוך מעצמו הרבה צער, נזק, זמן-יקר וכסף-רב.

להלן רשימה מגוונת של איתותים שונים, שכדאי לתת עליהם 
את הדעת. לבדוק מה מקורם וכיצד לטפל בהם, בטרם יתפתחו 

למשהו יותר משמעותי.
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ככל שמספר האיתותים גבוה יותר, הרי זה סימן שהגוף זקוק 
לטיפול אינטנסיבי יותר. צריך לאזן אותו, לנקות אותו מהרעלים, 

ולא להמתין להצטברות של בעיות.

בל נשכח: המכונה המשוכללת שלנו פעילה 24/7 במשך שנים 
על גבי שנים, שרשרת ארוכה של ניסים נסתרים. הקב"ה הפקיד 
באחריות  לנהוג  מאתנו  מצפה  והוא  הזה,  הפלא  את  בידנו 

המתבקשת.

* * *

נסיים באזכור של צעד בריא מסוים וקל לביצוע. מזה כמה 
שנים שאני נהנה מהמוצר הזה, וברוך השם מרגיש את השפעתו 
הטובה. יודגש שאין למכון טובת-הנאה מפרסום הדבר, וכוונתנו 

אך ורק לתועלת הקוראים.

וכמה  לכמה  מועיל  אשר  ואורגני,  טבעי  בריאות  למשקה  הכוונה 
מהבעיות הנזכרות לעיל. ניתן להזמין בטל: 026480277 / 054635252463

המשך - קיץ בריא וכל השנה בריאה...

שתי תובנות בהירות בנוגע לעישון, מפי המגיד הנודע, הרב הגאון 
רבי ישראל מאיר שושן שליט"א...

א]
ים  ִתּיִ למעשנים רבים יש פחד להפסיק לעשן, הם אפילו ֶחְרּדָ
לגבי איך יראו החיים שלהם ללא עישון - מה יכול לגבור על 

הפחד?

להרב שושן התשובה ברורה: מה יכול לגבור על הפחד? ההפנמה 
שהפחד לעשן גדול יותר מהפחד להיגמל...

"קלא דלא פסיק" אודות  ֲחרּוִתי היה  יֵמי-ּבַ דהיינו? הקשיבו: ּבִ
סיגריה מסוג מסוים (בטעם מנטה) שמי שמעשן אותה יהי' ח"ו 
ָעָקר. השמועה הזו הפחידה את כולם, גם מי שעישן - פחד לעשן 

סיגריה ספציפית זו.

"קלא"? על  והיום? על מה אנחנו מדברים ביחס לעישון, על 
"שמועה רחוקה"? אנחנו מדברים על מציאות מוכחת שהעישון 
גורם לדברים הכי גרועים שיכולים לקרה לבן אדם - כולל הנ"ל 

- האם זה לא מפחיד יותר מאשר להפסיק לעשן?
* * *

וכאן הבן שואל: מה נאמר למעשן שיטען כך: "אסרתם עלי כל 
כך הרבה דברים - גם את הפינה האחרונה של העישון תאסרו 

עלי?"

נו, כמובן שאין בטענה זו כלום מבחינה לוגית - אך מה עונים 
לו כדי לשבר את אוזנו?

הנה התשובה: מה זאת אומרת, וכי אני אסרתי עליך משהו? 
יֶל'ע  אדרבה, אני מוכן לארגן לכל המעוניין משלוח טרי של "ֶצ'רנוּבִ

גלידה". שמעתם פעם על המוצר הזה?

מצוינת,  בהשגחה  שבעולם,  והצבעים  הטעמים  בכל  גלידה  זו 
הגרעיני  האסון  של  הנגוע  באזור  מיוצרת  שהיא  עקא  דא  אך 
הגדול שהתרחש בעיר צ'רנוביל, אוקראינה (היכן שהרוסים חפרו 
במלחמה האחרונה תעלות, ומי יודע כמה מתוך החיילים הללו 
נגיעות-שוקולד  לגלידה  לה  אין  מכל!)  הגרוע  את  חטפו  כבר 
לגלידה, אבל יש לה נגיעות מסוג אחר, גרעיניות - מישהו רוצה 

לטעום?

והאמת, לגבי עצם השאלה הלוא יש עוד רשימה ארוכה של 
דברים ש"אסרנו". נפט, לדוגמא. טרפנטין, לשם משל... מה זה? 

אסור לי אייפון - וגם נפט אתם כבר לא מרשים לי?!...

ב]
את  מעשנים  שואבים  מהיכן  בבית-המדרש:  שנשאלה  שאלה 
האומץ לעשות "פלגינן" בנאמנות הרופא. הם יחללו שבת ויום-
כיפור על סמך מילה של הרופא, אך בנוגע לסיגריה  נעשה לפתע 

ער-חכם" בנושא? כל ילד ל"אויּבֶ

אני מוכן לסלוח לו על ה"פלגינן" שהוא עושה כלפי הרופא, 
בקים ליה בדרבה מיניה של ה"פלגינן" שהוא עושה כלפי עצמו.

נשמע מסקרן?... תיכף נסביר:

אמרו נא לי; כיצד ינהג אותו מעשן, כאשר יראה אבא שמושיט 
לילד שלו סיגריות ומפתה אותו לעשן. איך הוא יגיב? ַאה?

והאם המעשן עצמו ינהג כך עם הילד שלו?

ברור שלא!

שלו  שהילדים  רוצה  היה  לא  בעצמו  הוא  מדוע  למה?  אבל 
יעשנו? מה גורם לו לכעוס על החבר ששכנע את הבן שלו לעשן? 

מדוע הוא עושה "פלגינן" באותה סיגריה גופא?

התשובה היא שכאשר הילד שלו מעשן אין לו נגיעות בעד, ולכן 
הוא יכול לשפוט את הנושא לאשורו. משא"כ כאשר הוא עצמו 
מעשן, משכנעות אותו הנגיעות שזה סיפור אחר. מכאן גם יסוד 

ומקור ה"פלגינן" שהוא עושה כלפי הרופא...

ממילא, כל שנותר למעשן זה רק לעשות 1+1. להפנים שמה 
שנכון כלפי הילדים שלו - נכון גם כלפי עצמו. ומה שנכון לגבי 

רופא בשבת - נכון גם בימות החול.

כאשר מעשן רואה ילד גולש עם אֹוֶבר-ּבֹוְרד על הכביש במורד 
רחוב 'יחזקאל' הירושלמי (או זה של ברכפלד, 'רבי עקיבא' בני-

ברק או נחל-אילון בית-שמש. איזו עוד ירידה תלולה פספסנו?) 
הוא לא חושב שמכיוון שהילד נהנה אז ממילא הוא לא מסתכן. 
הסכנה.  את  שוללת  לא  ההנאה  אמת:  אותה  זו  עצמו  וכלפי 

נקודה.


