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 ☞  ה תשפ"איט  ל  ש   ת ה  מ  ח  ל  מ    ☜
 

להדביק גזירי דבק על  -במלחמת המפרץ היה לנו אמצעי מצוין להתגונן מפני הטילים השורקים באוויר 
 החלונות...

 היתה לנו איזושהי אחיזה, משהו להיתפס בו ולהישען עליו, קרענו חתיכות של דבק והרגשנו שליטה על המצב...

כשיורים בבת אחת מאות טילים משופרי יכולת? ובכל פעם שומעים על פגיעות ישירות? אנו לגמרי אבל היום? 
 חסרי אונים.

)במהלך השיעור היו אזעקות באשדוד, ושומעי השידור החי נאלצו להיכנס מספר פעמים למרחבים המוגנים. אמר 
ת הכול בשבילנו... והרי זה ממש כמו הרבי: האשדודיים הם 'שליחי ציבור' בשבילנו, הם 'חוטפים' ופועלים א

אבל השליח ציבור עומד שם בשביל כולם,  -השליח ציבור ביום הכיפורים, כשכולם מאחור מנמנמים בישיבה 
 פועל ישועות...(

כשתופסת אותנו האזעקה בהפתעה, אנו נפגשים עם חוסר האונים שלנו. אין מה לעשות במצב כזה. כל טיל מסוגל 
 לקבוע את מקום הנפילה...ואפשרות ואין לנו כוח  -לפגוע בכל מקום 

והאמת, הפגישה שלנו עם חוסר האונים הטבעי שלנו מתרחשת בכל מיני מצבים. לכל אחד בזמנים אחרים 
 אבל המציאות אינה מתאימה לחלומותינו... -ובאופנים אחרים, דברים שאנחנו מאוד רוצים שיתרחשו 

 מתרחשת מלחמה על השליטה: -המצוי בכל פגישה כזו, של הרצוי מול 

 הוא רוצה להחליט מה יהיה, הוא רוצה לשלוט ולקבוע מה יקרה. לאדם יש רצון טבעי לשלוט על המציאות.

 שמוכיחה לנו שוב ושוב שאנו לא שולטים בכלום... עומדת המציאות, -ומול הרצון הזה 

* 

 השליטה?מה אנו עושים בדרך כלל בשביל להחזיר לעצמנו את 

 ובכן, ישנם כמה דרכים:

הדרך הפשוטה ביותר היא לנהוג בחוסר זהירות ולא להתייחס לסכנות הטמונות בהתנהגות מופקרת.  - הפקרות
 יוצאים למרפסת לצלם את היירוטים. ממשיכים להסתובב ברחוב כאילו שום דבר אינו מתרחש...

 לם לא יצליח לשלוט עלי!אני לא מפחד משום דבר! שום מקרה בעוהוא אומר לעצמו: 

לנשוך לא  בס"ד
 ,שפתיים

 לשתוק!



אגב, יש על כך הגדרה של ר' אשר: באחת המלחמות בהם נפלו פגזים בירושלים ראה אחד החברים את השכן של 
ר' אשר עומד במרפסת ומעשן להנאתו כאילו לא נשמעת כעת אזעקה. לתמיהתו של החבר חייך השכן ברגיעה: 

 אני לא פוחד! לכל כדור יש כתובת!

אכן, לכל כדור יש כתובת, אבל הידיעה הזו לא אמורה להביא אותנו התשובה של השכן, אמר:  כששמע ר' אשר את
 כן, לא להיכנס לחרדות!אבל  -להתנהג כאילו כלום לא קורה! עלינו לפחד ולהיזהר 

* 

 גדולה מזו, לא?אין ענווה  -לכאורה, אם אני עצוב או מרגיש מסכן ונבזה  - תנו  כ   ס  מ   עצב,  יאוש,י ,כיבוי מנועים

 לא.

 ר' אשר היה מגדיר את העצב והמסכנות במילה אחת:

 גאווה!

העיקר שלא לאבד את תחושת המסכנות  -אנשים השרויים במצוקה, מוכנים לוותר על כל פתרון או שינוי 
 המענגת!

של 'כמה  למה? כי הם נשענים על המסכנות הזו! היא נותנת אור בחייהם! הם עורכים רשימה שקטה בלב, רשימה
 לא טוב לי'... נהנים לשקוע בעצב המנחם...

 -, קיוויתי שיהיה לפחות איש אחד בבית המדרש שינוד לי ברחמים 'ואקווה לנוד ואין': )תהלים סט(דוד המלך אומר 
 .'ולמנחמים ולא מצאתי'אבל אף אחד לא פרגן לי את העונג הזה... 

ם ר"ל עקב מקרים קשים שעברו, וגילו שברוב המקרים הם אגב, לא מזמן ערכו מחקר על אנשים המזיקים לעצמ
 עשו זאת דווקא בזמן שבו התחילו לראות את האור בקצה המנהרה...

כי הם חשו פתאום שלוקחים מהם את משענת העצב, את השליטה על חייהם. עוד רגע והם נותרים חשופים  למה?
 ופגיעים, בלי שום אחיזה...

 ..., להישען על משהו טבעי ומוחשיים בגלל שהאדם רוצה לשלוט על חייוכלומר, גם הייאוש והעצב מגיע

* 

 היא עוד דרך מפתיעה וחדשנית להשיג שליטה על המצב... -התעדכנות אונליין 

אה! זה היה רק שומעים פיצוץ חזק? הפחד מצמית ונכנס לעומק הלב? מתקשרים ומבררים היכן התרחש הפיצוץ. 
 בפתח תקווה? נו, זה לא באמת קשור אלי... עלי זה לא שולט...

כי האדם משכנע את עצמו הרדיפה הלהוטה אחר כל רסיס מידע מגיעה מאותו מקום של רצון לשלוט על המצב. 
 זה ירגיע אותו... -שאם יידע את כל המתרחש, אבל במדויק 

* 

הוא נותן לו גם את הכוח להתמודד עם אותו  -ר' אשר אומר: כשהבורא נותן לאדם רגע של התמודדות  - חרדות
 מתחילה שהאדם מתחיל 'לנפח' את הבעיה...הבעיה קושי! 

 כך נוצרות החרדות:

נזכרים באזעקה הקודמת, בפחד הגדול שזה גרם, מצטמררים... נזכרים שבעוד זמן מה תהיה כנראה אזעקה 
 נוספת... והחששות מתגברים, והפחדים משתלטים עלינו...



שבו מסומנים על הדף נקודות רבות, ועל ידי מתיחת )בעבר המשיל הרבי את הקשיים לציור ה'קו ונקודה' הידוע, 
 קו מנקודה אחת לשנייה מגלים ציור מסוים...(

ממלאים גם את הרווחים שבין לבין  הבורא נותן לנו את הקשיים בנקודות קטנות ומרוחקות זו מזו, ומה אנו עושים?
 לחדור?והיכן בדיוק יישאר מקום לאמונה  -והופכים למקשה אחת של פחדים וחרדות 

* 

הוא בעצם מנסה  -כשאדם בוחר להתמודד עם חוסר השליטה בכלים כמו: עצב, הפקרות, התעדכנות או חרדות 
שעלינו לתת להתכחש למציאות של חוסר האונים שלו. הדרכים הללו הם בעיקר דרכים להתחמק מהעבודה 

 במצבים שכאלה!

 ומהי העבודה שעלינו לתת?

 ה!-ע-נ-כ-ה

 ולמסור את השליטה למי שבאמת שולט! -השליטה, להסכים עם כך שאני לא שולט  הכנעה, זה לשחרר את

הכנעה אמיתית, זה לזכור שאנחנו לא מסוגלים לשלוט, ולא לשכוח את המציאות ש"ה' שומרך, ה' צילך על יד 
 ימינך"!

שליטה! אני לא שבעצם בהכול אני חסר  -הכנעה אמיתית, זה להבין מתוך חוסר השליטה שיש לי בנושא הזה 
 שולט על כלום!

כי הרי אנו לא שולטים על כלום! חייבים את השליטה של  -להכניס את הבורא לכל החיים שלנו  -ומכאן ואילך 
 חיינו!' עליהם בהדברים שאנו רגילים 'לשלוטגם על  הבורא

שלי לא פש לשלוט בכל דבר, הטבע הטבע שלי גורם לי לחריבונו של עולם! כזו, מביאה אותנו לתפילה:  נעהכה
אתייאש,  -ולכן, אם לא תשמור עלי , אני הרי יודע שאני לא שולט בכלום, . אבל אבאאל רצונךמרשה לי להיכנע 

זור לי למסור אליך את אבא, תרחם עלי ותעלשלוט שליטה מזויפת. אתנהג בהפקרות או שאמשיך להתעקש 
 יטה!השל

 -הא כמו דלק! עלינו לנצל אותה לתדלוק ולבערה פנימית הטבעי שלנו הפגישה עם חוסר האונים עלינו לזכור: 
 מולנו...ולא חלילה לשריפה של כל הבא 

 וכיצד מתמודדים עם החרדות?

 אין זה חכמה להתכחש למציאות, ברור שעוד מעט תהיה אזעקה נוספת!

על  למקום של התבוננותעל ההווה, עלינו לקחת את העבר והעתיד  לשלוטרק מה, במקום לתת לעבר והעתיד 
 ההווה ולהכנה נפשית בריאה לבאות...

* 

 לשתוק!

 גוף, לא רק לנשוך את השפתיים...אבל לא רק שתיקה של 

 אלא גם ובעיקר שתיקה במוח! זה לא הוא, זה הוא!

* 



 

 ל בני חבורתנו השמחים בשמחת כ"ק מרן רבינו שליט"א!ב ומזל טוב יהא לנו ולכדיקים! סימן טושמחת בית צ

, או בכתובת המייל: 050-4171897ניתן להשיג את העלון, וכן את הקונטרס 'מעט מן האור' )מהדורה שניה( בטלפון:
nso131313@gmail.com    קים, והצטרפות ל'חיזוק היומי' במייל, ניתן לפנות ברק. להארות וחיזו-בני 11או בבית מדרשינו רחוב דונולו

 ודות של אור' ספינקא.ברכת הידידות, מערכת 'נקב באופנים הנ"ל.

 ☞  ם...ח  נ  ל  ים יל  ין מ  א  ש   כ     ☜
 

צערו כבש בלו, היה תפוס מאוד בא שבעה''ובימי ה ,ו נפטר בצעירותואחד מילדיש מסופר על אחד מצדיקי הדור
 כל מרחבי ליבו.את 

הצאנזער רב ולנחם. הוא סיפר לרבי על  ה להרגיעת הצער העמוק וניסרבנים שהגיע לנחם את הרבי, ראה אאחד ה
בעבודתו ת המשיך הרבי הקדוש מצאנז ובכל זא -זה היה אסון גדול ובלתי נתפס . צעירותושבנו נפטר עליו בזיע"א 

 פני יום יומיים...רק לבמשפחתו ה אסון כזחש הקדושה בשבת כרגיל וכאילו לא התר

 כאב הנורא בליבו ולהמשיך הלאה?וא מסוגל להכיל את השאלו את הצאנער רב, כיצד ה

הכאיב לו. הוא כואב וכועס על האיש הרע ש -ה על השכם כשאדם ההולך ברחוב ומרגיש דפיקה עז להם: אמר
הוא רק מחייך אליו בחזרה ונהנה  -לו כך ומגלה את ידידו הטוב ביותר אבל אם הוא מסתובב לראות מי עשה 

 מה'מחווה' הידידותית...

ידיד נפש אב הרחמן! ולכן  שה לי כך?אבל מי ע -הבן, הוא כאב עמוק ונורא פטירת כך גם הכאב האיום הזה של 
 רק מחייך בחזרה!אני 

 הרב שישב לנחם את הרבי... כך סיפר

כשאותו חבר קרוב היה דוקר אותך עם ואיך היית מגיב כאב: בשקט את הסיפור המחזק, ואז שאל ב הרבי שמע
 מחייך בהנאה על ה'מחווה'???ו אליו מסתובבית ים אז ה? האם גבגב סכין חדה

 : הרבי שואל שאלות באמונה???בליבו תמהוהשתתק. אותו רב, נבהל מהשאלה 

יהא שמיה רבה מברך וכו' לעילא מן כל ברכתא, שירתא, תושבחתא ונחמתא 'אנו אומרים בקדיש הרבי: מר לו א
שבחו ה יותר מכל שיר או שבח שאנו מסוגלים לשבחו וברכתו של הבורא היא עצומה הרב, ומרכל .א'דאמירן בעלמ

 בעולם הזה.

בה יותר ממה שאנו מסוגלים הבורא מבורך הרמילא 'ברכתא' מובן, : מילים עולה שאלהאבל כשנתבונן בפירוש ה
, התשבחות שאנו יכולים שבחתא'ואפילו ה'תו', השירים שאנו מסוגלים לשיר, כך גם ה'שירתאלהבין או לברך, 

 הבורא ראוי להם...תשבחות שלשבחו הם כאין וכאפס מול ה

 ?אנו אמורים לנחם מי בדיוק '? אתאבל, מהי אותה 'נחמתא

דבר על הכאב ולחזק באמונה. ם שיש לנו את היכולת לנחם, לומרגישי -נו באים לבית אבלים לפעמים, אאמר הרבי: 
 אבל נסבלת... -הטרגדיה היא גדולה 

אבל שום נחמה בעולם לא  -פוגשים אנשים המחפשים נחמה, מים קרים לצערנו, כל כך הרבה פעמים אנו אבל 
ה או משפט סיפור או משל מרתק לא יתאים כאן, שום אמרה חזקאל האבל האיום והנורא הזה! שום  וגלת לנחםמס

 'חותך' לא ישיב את נפשו!

רק בו אנו יכולים  ינחם אתכם... -רק הבורא מסוגל לתת! רק 'המקום'  -ניתנת להשגה הנחמה הזו, הבלתי  ואת
 לעילא מכל נחמתא! -להתנחם 
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