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 - הבינאישייסוד הקשר  -

 שובה תשפ"ב-א ליל שישי פרשת וילךמתוך דבריו המאירים של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"

 
 

ְיָתה?  ☜ ה לֹא ְמַאֵחר ַהב ַ  ☞  ָלָמה ַאת ָ
 

 אחת הסוגיות הכי בוערות בחיים, היא יחסי החברה שלנו.

 -טוב מותו מחייו! אדם השרוי בלא חבר לחיים  -אנחנו זקוקים לחברים, כמו חמצן, כמו מים! אדם בלי חברותא 
 גוף!נחשב ל'פלג גופא', לחצי 

 אני מרגיש כאילו חתכו לי יד... -כל חבר שעוזב אותי ר' אשר היה אומר: 

 יחסי החברות הם כמעט בכל מישור, מול חברי הנערות, מול החברים בהמשך החיים, וכמובן, בקשר הזוגי...

עלבון, הקשרים החבריים שלנו חווים עליות ומורדות, התרחקות והתקרבות, יש בה הרבה מאוד רגש, הרבה מאוד 
 והרבה מאוד תקוות.

לא רק לגוף ולנפש, אלא  -ר' אשר לימד אותנו שסוגיית החברות היא סוגיה כבדת משקל בחיים, משמעותית מאוד 
 גם לעבודת השם, להתקדמות וצעידה יחד במסלול החיים.

 

 במהלך השיעור דיבר הרבי על שני סוגי קשרי החברות הקיימים בעולם:

 ,קשר של ניצול

 קשר של נפש!מול 

 יש אנשים בעולם שבשבילם החבר הוא כמו שכן...הרבי הסביר: 

 - , להשתתף בשמחות האחד של השניכולנו משתדלים לחייך לשכנים, לשלוח 'משלוח מנות' סמלי בפורים
 ולשמור על יחסים תקינים באופן כללי.

 ין שלי?יאז מה אם הוא קנה דירה באותו הבנלמה אנחנו עושים את זה? מדוע אנחנו משתדלים לחייך לשכן? 

כי אנחנו מבינים היטב שזה חשוב, חשוב לשמור על יחסים תקינים בשביל העתיד! כי מי יודע, אולי בעתיד נרצה 
ובכלל לשפץ ולשדרג את הכניסה ואת  -להרחיב ולהוציא מרפסת, אולי יבוא יום ונרצה להוסיף מעלית לבניין 

 יהיה לנו קשה מאוד להתנהל מול השכן... -הגינה המוזנחת... בזמנים כאלה, אם לא שמרנו על קשרים תקינים 

 אז בשביל השקט התעשייתי, בשביל שימור האינטרסים, שווה לנו להתנהג בצורה נאותה...

 בס"ד
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של 'שקט תעשייתי', שלא יעשו לי בלגן, שלא  יש אנשים שכל הקשרים החברתיים שלהם הם כאלה, קשרים
 יפגעו לי באינטרסים...

 החבר הזה מקושר בעירייה, טוב לי לקרב אותו.

 החבר השני הוא איש חסד, לא מהסס לבוא לעזרתך גם בשעות של לפנות בוקר, חשוב לשמור על קשר!

אותי, אני אוהב לדבר ולחוות את דעתי, אני אני אוהב להיות מוקף בטבעת אוהדת של אנשים, אני אוהב שאוהבים 
 אוהב לחוש אהוד...

לדוגמה, אמר הרבי, ישנם אברכים רבים שהקשר הזוגי שלהם הוא בדיוק קשר כזה, קשר של 'שקט תעשייתי'... 
הם לא רוצים חלילה להיחשב לאכזריים או לאטומים, לא רוצים לקבל תווית שלילית, לכן הם אף פעם לא מאחרים 

, אף פעם לא מתלוננים על האוכל, ואף פעם לא אומרים 'לא' לבקשות של בני הבית, כי הם יודעים היטב הביתה
 איזה בלגן יתרחש אם הם ינהגו כרצונם...

האנשים האלה אין להם חיבור אמיתי בזוגיות, יש להם רק רצון כוסף ל'שקט תעשייתי'... הם צריכים בגדים 
בלילה, צריכים חיים תקינים וסטנדרטיים, וזה המחיר שהם מוכנים לשלם על מכובסים, צריכים בית לחזור אליו 

 כך...

 למה בעצם בחרו להינשא? -אם זה הקשר הזוגי שלהם לא פעם שאלתי אנשים כאלה: 

 כי השם ציווה...הם עונים בהיסוס: 

 נו, הלוואי ואנחנו היינו מקיימים כל מה שהשם ציווה...

למערבולת שקשה להיחלץ ממנה בלי  -שעלול להוביל ברגע מסוים בחיים  זהו קשר טכני ומלא באגו, קשר
 נפגעים...

 הנפש שלנו היא פצועה כשהיא בודדה, 'פלג גופא' כבר אמרנו, אבל קשר כזה רק פוצע אותה עוד יותר!

 האכזבה שלי -כי באותו רגע שיתברר לי שהאינטרס שלי איכשהו נפגע, או שהחבר לא מילא את המתבקש ממנו 
 תהיה קשה מאוד, והתוצאה תהיה אחת מהשתיים:

 ולא להתראות! -. נגמרו היחסים בינינו, לא שלום או ניתוק חד ומהיר

או לחילופין, אם הקשר שלנו היה הדוק מידי, ובניתי מידי הרבה על הקשר הזה, אני מנסה לשלוח מתנות וצ'ופרים, 
אני מנסה להחיות את ה'אהבה' מתאמץ בכל הכוח והממון שיש לי בשביל לשמר את טיפת הקשר שעוד נותר, 

 שהיתה בינינו בעבר...

ולא מבינים למה הוא משתחרר ויוצא עוד ועוד, לא קולטים שאנחנו וכמו בורג קטן, שמבריגים ומבריגים ומבריגים 
כך גם החברות הזו, הולכת ומסתבכת, הפלונטר מעמיק והרגשות עומדות על  -מסובבים את המברג לכיוון ההפוך 

 סף פיצוץ...
 

 קשר של נפש!אבל יש גם חברות אחרת, 

להסתדר בעולם, לבד אתה תהיה חצי גוף, בעולם מלא לבד אתה לא תוכל -חברות של נפש זה כשאתה יודע ש
אתה חייב איתך חבר לדרך, נפש שתלווה אותך, מישהו  -בלבולים ותהיות, ספקות ולבטים, בעולם של חושך 

 ...שתוכל לצעוד איתו ולעשות יחד עבודה משותפת
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מה אנחנו מרגישים צורך מכירים את התחושה הזו, לאחר חוויה מרעישה כמו טיול סוער או מחזה מצמרר, עד כ
 עז לשתף מישהו בחוויה שלנו?

כל זמן שלא שיתפנו מישהו  -למה זה כך? כי באמת, החוויה שלנו אינה מושלמת, חסר לנו משהו עמוק בנפש 
 ברגשות שלנו...

בגלל הידיעה המוחלטת שאני צריך אותו בשביל  -חברות אמת היא חברות שאנחנו חושבים בה האחד על השני 
 ב למטרה, בשביל לצלוח את הדרך!להתקר

, אבל כל קשר בכל רמה תורם כמובן שהקשר הזוגי הוא חברות האמת החזקה ביותר, קשר של השלמה האחד לשני
 לי לבניית הנפש!

 כל אדם שאתה פוגש בעולם אמור לתרום לך משהו לחיים... -הבעל שם טוב הקדוש אומר 

'דוד ויהונתן', אבל לכל אחד יש חלק, קטן אפילו, בבניית הנפש לא חייב להיות שכולם יהיו חברים ברמה של 
 שלך...

 מה זה נוגע אלינו? אמר הרבי:

האם אתם מסוגלים לחייך לכל מי שתפגשו ברחוב? יש אנשים העושים זאת, מברכים לשלום את כל הנקרה בדרכם, 
 מחייכים ומפרגנים פנים מאירות לכל עבר...

י עוברים ושבים בברכת 'א גוט שבת' הייתי זוכה בתגובה ליחס צונן, אנשים לא פעם כשהלכתי ברחוב ובירכת
 ם בער להם לעיין בעלון שבידיהם, או סתם כאלה שהתעלמו...או  ת  פ   ש   

תלוי, אם כי הם ממילא לא מתייחסים?  -מה הייתי אמור לעשות, האם להפסיק לברך לשלום את הבאים בדרכי 
 אכן, זוהי השקעת סרק... -זרה חיוך אני עושה זאת רק בשביל לקבל בח

אבל אם המטרה שלי היא לבנות את הנפש שלי, אם אני עסוק בלמצוא את מנוחת הדעת שלי, בלהשלים את הנפש 
 האינטרס הגשמי שלי לנצל את השני כבר לא קיים! -מכניס לחיי  שלי על ידי החברים והאנשים שהבורא

 

 בשניהם יש לי אינטרס להתמלא!ל ביניהם ברור: אלה הם שני סוגי החברות הקיימים, וההבד

הרי בחברות האמת אנחנו  - אבל בעוד בקשר הטכני אני עסוק רק עם עצמי, רק אם מה טוב וחשוב ומועיל לי
 ואני חשוב לו! -משלימים האחד את השני, הוא חשוב לי 

 

אמר ר' אשר: אנשים יכולים להסתובב במשך שנים ולהיות משוכנעים שהם חברי אמת, שהם שואפים לחברות 
 עד שבעצמם לא מרגישים זאת... -אולם האמת היא שהאינטרס שלהם הוא כה דקיק  -שאינה לצורך ניצול 

, אפילו בזה יכולים להיות כי בלי זה נחוש חסרים -כי אפילו בדוגמה שהבאנו לעיל, על שיתוף החוויה שחווינו 
סתם בשביל עצמי, כי אני צריך שלימות  -שתי כוונות: יכול להיות שאני מחפש מישהו לספר לו מה קרה 

חווייתית... ויכול להיות שאכן, אני מחפש להתחבר לחבר לחיים ולדרך, להתמלא מהאחד לשני ולהתקרב אל 
 קשר בורא... -המטרה המרכזית בחיים 

או סתם שני אינטרסנטים שנפגשנו בצומת אחת? מה המבחן העצמי לראות באיזו  -אנחנו חברי אמת כיצד נדע האם 
 חברות אנחנו אוחזים?
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 להשתתף בהוצאות ההדפסה וזכויות ההתחזקות.יו"ל ע"י מערכת 'נקודות של אור' ספינקא. ניתן לזכות 

, או בכתובת המייל: 050-4171897ניתן להשיג את העלון, וכן את הקונטרס 'מעט מן האור' )מהדורה שניה( בטלפון: 
 a0504171897@gmail.com  ברק. להארות וחיזוקים, והצטרפות ל'חיזוק -בני 11בבית מדרשינו רחוב דונולו  או

 היומי' במייל, ניתן לפנות באופנים הנ"ל.

שר: תאר לעצמך סיטואציה, שבה אתה עולה במדרגות הבניין בדרך לביתך, ובליבך צורך עז לשתף, אמר ר' א
 חוויה מסעירה כלשהי שעברה עליך...

ַאלומהכיוון השני כבר נשמעה הקריאה:  -ק לחלוץ נעליים אתה נכנס הביתה, אינך מספי ש ְ י ַל ר ָע ַב ה ָע ַמ  ַאל ת ִּ
 ם...יוֹ ַה 

 או שתאפשר לה לשתף את החוויות שלה? -מה אתה עושה כעת? האם תתעקש לספר ראשון, לשתף בחוויה שלך 

 כשהאינטרסים נפגשים, זוהי שעת מבחן!

וכי מה זה משנה בדיוק מי ישתף, הרי העיקר הוא שהנפש תתמלא בחיבור, לא כך?  -אם אתה רוצה חברות אמת 
הה ְמ ה ז  ַמ  נ  ַ  מאיזה כיוון החיבור הזה יתבצע... ש 
 

 ר' אשר הדריך פעם את החברים כיצד עושים 'פעילות חסד' אמיתית:

ובעיקר, הבית  -מתגוררת משפחה נזקקת, החום כבד, הארגז כבד נסחבתם עם ארגז ירקות כבד עד לבניין שבו 
 שלהם נמצא בקומה הרביעית. מעלית, אם שאלתם, אין בבניין...

והנה אתם ניצבים, בריאים ושלמים, מול הדלת  -אתם עולים, נסחבים בקושי עם הארגז הכבד, קומה ועוד קומה 
 החומה של המשפחה הנזקקת.

 ר' בדלת משחיר, מישהו הבחין בכם...דפיקה אחת, שתיים. ה'קוק

ד ס  ן ח  גו  ְר ה אִּ יז  ד ֵא ה עוֹ נֵ , הִּ "הוֹ ואז אתם שומעים את המשפט הבא, מתוך הבית. בעלת הבית מכריזה לכיוון בעלה: 
 ל?"ַל ְכ ב ִּ  ַח וֹ ת  ְפ ה... לִּ ָא ר ב ָ ַב ה כ ְ יָל בִּ ד ַח , עוֹ מוֹ ְצ ַע יק ֵמ זִּ ח  ַמ ש   

 "נו, תכניס כבר, טוב..."אתם בוחרים לבלוע את העלבון, נשארים שם וממשיכים לדפוק. היא פותחת בנרגנות: 

הדלת נטרקת, ובפסיעות קטנות אתה יורד במדרגות, מבויש. אוזניך מספיקות לקלוט קולות ויכוח עז הניטש בין 
 וויכוח:בעל הבית לבעלת הבית. הקשבה נוספת ולא מנומסת מגלה גם את תוכן ה

 להוריד את החבילה לאשפה...  ם  ע פ ה   מי יתכבד

 מי זו המשפחה הזו?!אתה יורד במרוצה ויוצא מהבניין, 

 לפחות הוויכוח ביניהם הוכרע...ומספיק לראות את החבילה עפה מהחלון לכיוון מטה. 

 עכשיו?גם  -האם אתה מסוגל להישאר באותה תחושה טובה וממלאה של עשייה ושל חסד 

 זוהי ההדרכה שנתן ר' אשר לחברים, והעיקרון ברור:

  -אם המטרה שלנו היא להיחשב ל'אנשי חסד', להתמלא בגאווה על מעשיי הטובים ולזכות להערכה מכל עבר 
 אין ספק שהיתה כאן אכזבה קשה, לא לזאת ציפינו...

וכי יש לך בניית נפש גדולה מסיטואציה כזו? אין ספק שאתה אמור  -אבל אם המטרה שלנו היא לבנות את הנפש 
 לצאת מרוצה מסיפור כזה...

mailto:a0504171897@gmail.com

