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חווים קשיים בחיים? הנה  12טיפים נפלאים שמאיר אלקבץ
נותן לכם ,כאלה שיעשו לכם רק טוב בכל עת ומצב!
מי מאיתנו לא חווה קשיים בחיים? האמת ,לא תמצאו אחד כזה .אבל איך
מתמודדים? הנה  12טיפים נפלאים ,טעימות מעוררות השראה להתמודדות
וחיזוק ברגעים הקשים שעוברים עלינו .כולי תקווה שהם יהיו גלגל
הצלה ועזרה אמיתית עבור כל אחד ואחת.
 .1שמרו על האמונה – העניין החשוב והעיקרי של הבחירה החופשית
שניתנה לנו הוא – לשמור על האמונה .לכן יש לבחור תמיד להאמין
שבורא עולם הוא האחראי והמנהל הבלעדי של החיים שלנו ,ולא אנחנו.
 .2אל תרפו מהזהב – האמינו ודעו שהיצר הרע לא נח לרגע ,וברגע
שהוא רואה שאנחנו מתקרבים אל הישועה ,אל “מכרה הזהב” שהוכן לנו,
מיד הוא מחשיך את החיים וגורם לתהפוכות ותחושות של חוסר משמעות,
ולו רק כדי למנוע מאיתנו מלהגיע לזהב .במקרה כזה ,כל מה שיש לכם

לעשות הוא לצעוק לבורא עולם ,להרים את העיניים לשמים ולעולם לא
להתייאש מעתיד טוב יותר )וגם הווה(.
 .3קשר גם במצב הכי חשוך – בעזרת כוח חופש הבחירה שהקב”ה נתן לנו
הוא מאפשר לנו לתקשר איתו גם במצבים הכי חשוכים בחיים .דבר זה בא
לידי ביטוי בעיקר ביכולת שלנו לדבר איתו ולבקש את קרבתו ,למרות
הבלגאן שתופס אותנו בחיים.
 .4כוח לימוד התורה – ובעיקר הלימוד מהצדיקים האמיתיים – הוא כל
כך גדול וחשוב ,עד שאפילו אדם ש”נלכד” בהסתרה הכי עמוקה יכול
לזכות להתעוררות ולשוב לבורא עולם.
גם זה יכול לעניין אתכם:
גלגל ההצלה של רבי נחמן
גם אתם גיבורים
אני? בשמחה תמיד!
 .5במקום הכי נמוך יש ניצוצות קדושה נסתרים – במקומות ובמצבים
הכי רחוקים מקדושה יש את דרגות הקדושה הנסתרת הכי גבוהות .זה
התפקיד שלנו לחשוף ולגלות את הניצוצות הקדושים הללו ,על ידי הקשר
עם בורא עולם דווקא מהמקום הזה ולשוב אליו בחזרה.
 .6הכל רק לטובה – כשדברים נראים ,כביכול ,רע ונראה לנו “בצורה
ברורה” שכל הבלגאן בחיים שלנו לא עומד להסתיים ,ואולי משמים
אפילו בוחשים כאן
טוב שאפשר ,ולא
בהסתכלות החיובית
הלחצים והאילוצים

בדבר ,אז דעו שהדברים דווקא נמצאים בכיוון הכי
רחוקים מלהתגלות לנו ככאלה .אולם זה תלוי
שלנו והשמירה על הרוגע בכל הזמן הזה ,למרות
של המצב.

 .7לחיות את החיים כמו בג’ונגל – לחיות את החיים ,זה כמו לחוות
את הפחד והפאניקה שאדם חווה כשהוא נמצא בג’ונגל כשהוא שומע את
הנהימות והשאגות של חיות הפרא .אבל ,אם תטו אוזן ותקשיבו היטב
תגלו שמדובר במנגינה מאוד יפה ,שהיא שירתם של החיות) .ראו דבריו
של רבי נחמן במעשה מבן מלך ובן שפחה שהתחלפו ,מתוך סיפורי
מעשיות(.
דווקא ברגעים שדברים נראים ,כביכול ,רע ואין אור בקצה מנהרת

הבלגאן בחיים ,דעו שאתם נמצאים בכיוון הנכון והטוב .דברים
עומדים להסתדר על הצד הטוב ביותר!…
 .8תגידו תודה – כשהכל נראה כאילו נופל עליכם משמים ,כשהכל נהיה
מורכב ומסובך ,אל תחששו – זאת ההשגחה הפרטית שמלווה אותנו .אז כל
מה שנשאר לנו לעשות הוא רק לומר “תודה רבה לך בורא עולם” על כל
הטוב שקיים במניעות והקשיים שאנו חווים.
 .9להבין את הרמזים – ברור שהתענוג הכי גדול בחיים הוא להבין
כראוי את משמעות הרמזים שבורא עולם שולח לנו דרך הקשיים והאתגרים
שנמצאים בכל יום .אין דבר גדול מזה.
 .10כוונו עצמכם להשגחה הפרטית – כאשר אדם מכוון את עצמו להשגחה
הפרטית של בורא עולם ,ולקריאות של הקב”ה אליו ,בזמן הנפילה ,עד
כדי הרגשת מרירות בלתי נסבלת שהוא אפילו לא רוצה את השם יותר
חלילה ,עדיין ,הבורא ברחמיו העצומים שולח לאדם את הישועה .למה?
בגלל שהקב”ה יודע שעמוק בתוך ליבו ונשמתו של האדם הזה הוא רוצה
להיות יהודי טוב ,אלא שהלחץ החיצוני של המצב הוא שדוחף אותו
להגיב כפי שהוא מגיב.

לחיות את החיים זה כמו לחוות את הפחד והפאניקה שאדם חווה כשהוא
שומע את השאגות של חיות הפרא בג’ונגל…
 .11קשה? אתם עולים שלב! – לרוב ,כאשר אדם חווה פתאום תחושות של

חוסר סיפוק ,חוסר משמעות בעשייה ,חולשה ,דיכאון או ריחוק – יכול
מאוד להיות שזה בגלל שהוא עומד לעלות שלב נוסף בחיים שלו.
ההרגשות הללו הן הסימפטומים של הנשמה שמרגישה את הכוח של היצר
הרע החדש .התעודדו! אל תוותרו! בורא עולם לא שולח לנו אתגרים שהם
מעבר ליכולות שלנו.
ואם אדם בכל זאת מוצא את עצמו במבוי סתום ,או במצב קשה שגדול
עליו ,דעו שזה נובע מפגם עמוק באמונה )ראו ליקוטי מוהר”ן חלק ב,
ה( .והדרך היחידה לרפא את ה”אמונה הנפולה” הזו היא ,על ידי
החיפוש אחרי הכוונה והדרכה עמוקה מבורא עולם כפי שהוא מציע לנו
בתורה ובעזרת הצדיקים שלו ,מכיוון שרק משם נוכל לדלות את העצה
העמוקה שנשמעת ומתקבלת בכל מצב או מבוי סתום בחיים.
וכל זאת מכיוון שהקב”ה נקרא “ראשון ואחרון” – כלומר ,שלא משנה עד
כמה נמוך אדם יכול ליפול בורא עולם ,היוצר שלנו ,תמיד מקדים
תרופה ‘למכה’ שהכין לנו עם רשת הצלה מתחתינו על מנת להוציא אותנו
משם .אך תחילה ,חייבים לתקן את האמונה מכיוון שאמונה זו מרכיבה
את האמונה בבורא עולם ,בצדיקים שלו ,בתורתו ובעיקר – את האמונה
בערך האמיתי שלנו והאמונה שאנו יקרים עד מאוד בעיני בורא עולם.
 .12לא חזיתית ,עלו מעל – כדי להתמודד עם אתגרים ומצבים מהסוג
הזה ,אנחנו לא יכולים להיכנס בהם חזיתית ,אלא להרים את עצמנו שלב
אחד מעל ,להתמודד עם המקור
האמונה אותו צריך לתקן.
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העצות הנפלאות הללו קיימות ,אולם צריך לחפש אותן ,להעמיק בדברי
הצדיקים עד שנגיע אליהן .והמפתח העיקרי ,כמובן ,לכל עת ומצב הוא
התפילה מעומק ליבנו.

