בניין חוסן אישי של הילדים בזמן המלחמה
 .1הכל תלוי בנראטיב
אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לבצאותם ביד משה ואהרון .ויכתוב
משה את מוצאיהם למסעיהם על פי ה' ואלה מסעיהם למוצאיהם( .במדבר לג ,א ,ב)

 .2הנפש היא פלורליסטית
כנסת ישראל ,אמונה ,תענוג ,רצון ,עולם ציורי ,הבנה ,רגש ,מודעות ,נתינה ,הגבלה,
הרמוניה ,יצירה ,פיתוח רגשי ,תקשורת ,חיבור לגוף...
אלה מסעי :השתשלות העולמות מראשית האצילות עד עולם העשייה (בית גנזי ,הרב
מ .ר .לוריא ,מסעי ,עמ' תתשסז')

 .3להיות בינוני
אבל לא בתיקוני חיי החברה החיצוניים יתוקן האדם .האדם צריך תיקון פנימי ,וזה
יהיה קנוי לו על ידי נקודת יראת ה' בעוצם טהרתה ,שהיא תשפיע מאורה על כל
היושר החברתי ,שהוא משוער גם כן על פי התכונה הבהמית של האדם' ,אדם
ובהמה תושיע ה''( .מאמרי ראיה ,נאדר בקודש ,עמ'  ,304הראי"ה קוק)

 .4להעביר את הלא מודע משמאל לימין
ודווקא בערי הלוויים ,דכיון דשם שורש הדינים הרי כשרוצים לסלק הדינים על ידי
מיתוקם בשורשם בהכרח לשבת בערי הלויים ורק שם יכולים להגיע לבחינת היראה
ולהפוך גבורות אלו לקדושה ...אומנם יש עוד עצה כשמת הכה"ג שהוא עניין העלאת
מ"נ של החסדים ואז יורד שפע גדול של החסדים ויכולים למתק הגבורות והדינים על
ידי הצטרפות לבחינת החסדים להיות תשובה מאהבה( .בית גנזי ,מסעי ,עמ' תתתלב,
הרב מ .ר .לוריא)

 .5גורם החוסן העיקרי :נשיאת הנעלם
תביעת הנסתר ,שהיא מתמלאת בבוא עתה ,היא תביעה איתנה ,שהיא מביאה את
המילה הגואלת ,שהיא משחררת את האמרה הישראלית הגדולה ממאסר אלמותה,
היא מחדשת החיים האיתנים ,היא מעוררת את רוח הגבורה שבקודש המוחלט,
שהוא הרבה יותר פשוט ויותר טבעי מכל חול רגיל ,ועם זה עומד הוא בשגובו
ובתפארתו( .אורות ,אורות התחיה ,הראי"ה קוק ,עמ' צג)

 .6מי אמר שקל זה טוב?
אבל כיון שגם במרום כבר רואים את ייסורי ישראל ,לכן ידעתי את מכאוביו ,בהכאב
לא בהטובה מהם ,ובזה פועלים הישועה ,בחינת פקח עיניך וראה ,וההפטרה
מתחלה ב'חזון' שקשה מכולן ומסיימת בישועה' ,ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה'.
(אש קודש ,שבת חזון ,רבי קלונמוס קלמיש שפירא מפיאסצנא)

לסיכום :אמונה ,אהבה והפנמת האובייקט.

