
 
 הרב אמנון ברדח

  ה –חלון האורה 
1 

 
 

roshpina.co.il-bm 

 ניסיונות

 נפילות

 דברנו על כך שיש מצבים שאדם נמצא בנפילה והוא צריך לדעת כיצד להתמודד. 

למשל  את זה בכמה מקומות: כותב רבה ם את הראש.י, להרהיאההתמודדות בדרך כלל 

התמודדות  איה ןשההתמודדות אית נפילותהסעודה והאכילה הן  1יות על האכילה.גבסו

עבדים ושפחות  היה המנהג לעשות סעודות: יות"ל חלק מהתרבותופה של חזתקברוחנית. 

סעודות ב באה לידי ביטוירין וחשל בן ההחירות שיא ם לעבוד כל הזמן, והיו צריכי

עד כדי כך  .מות אותומבהגסות ו דות האלו הן חרפה לאדם כיוון שהןהסעוחברתיות. ה

עם לא משתלבים  ,פילוסופיהו שאומר שעולמות רוחניים 2ם"שהרב מצטט את הרמב

 . התופעה הזו

 ההתיקון של .להעמיד עולם רוחני :רוחנית התמודדותהיא התופעה הזו עם ההתמודדות 

דומה לאכילה מעל גבי  יתא נעשיה, כל כך שפל דברבמקום עד כדי כך שיכול להגיע 

טין את האדם, קיצמצם ויהמפגש החברתי הזה במקום ש .חולין בטהרה ילתאכ המזבח,

, אנחנו מזמנים את עצמנו ומברכים 'זימון' תנקראהפעולה הזו הוא מרחיב ומעמיק אותו. 

 3את הקב"ה.

צריך להעמיד  הוא, במקום לחטט בהן, התמודדויותיש לאדם כאשר העיקרון הוא ש

 , מרים החדש האופק הרוחני .עמוק וגבוה יותר ,אלטרנטיבה, להעמיד אופק חדש

 אותו. את האדם ומקדש 

 בית הכיסא

אפשר  יא .דעת אי אפשר להכניסאת הנפילות כאלו שאפילו  יותר, נפילות חמורותיש אבל 

 מרומם  איננוכל דיבור וכל שכל שנכנס לשם, לא רק שש כיוון ,ולהשכיל שם לדבר

 היא הפוסטמודרניזם; שהזכרנוהדוגמה  .תרבות שלילית של נפילה ממנו נוצרת ,את האדם

הכל  ,, הכל אפשריסטיבטילרהכל ש וןכיו הגדול בעייתי, ות, אבל חלקגם מעלו בויש 

אלו אינם  .נכון ואמיתי ,לגיטימי חש ומרגיש הוא ,כל מה שאדם מדמייןובעצם ון, נת

                                                      
1
 איה ברכות, פרק שישי, מב; פרק שביעי, א.עין  
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גם  סביב הפוסטמודרניזם נוצרתיאוש. ינזקים ו ,ים לגרום לאבדותיכול הם, יםפשוט דברים

 . את הכישלוןומחזקת את הנפילה שתרבות 

  ישקע עמוק יותר. הוא רק ,שכל מה שאדם יעשה ,נפילה כזו :שא שלנווזה הנ

, בוץללו יהיה מחוץ שכדי שאדם יוכל להרים עצמו, הוא צריך שחלק משיעור הקומה 

 , שקעהומה של האדם בל כאשר כל הקוהממד הזה ימשוך אחריו את כל האישיות. א

 .להרים אותו כלוולא י שלו יםעליונגם החלקים 

רבי נחמן אומר דברים  .צלם אלוקים ואמונההוא , חסרו בו ריקשהכל  ,במקום כזההפתרון 

  .ת הרבשיטלבין  ,שלוההבדל בין השיטה  אתניסינו להסביר דומים, ו

 חלל פנוי

ביא אותו לשום מקום, לא י שם כל מה שאדם יחשובש ,קשה אצל רבי נחמן יש נפילהגם 

 'חלל פנוי' נפילה כזו נקראת ובכישלון.משבר יוון שהנחות היסוד של השכל נמצאות בכ

  .לחיזוק הכישלון ותויובילו א של השכלהנחות היסוד במקום כזה  ,'ריק'ו

 נקודה שהםב ה הצרפתית,במהפכ היאלחמה של רבי נחמן שכל הממסביר הרב בזנסון 

הוא שהאדם הנאור  , שליסה של הנאורותהתפ רבי נחמן קורא תיגר על כלהרגו את המלך. 

הוא אומר  .גיוני וחושב, ועל ידי הנאורות שלו הוא בונה עולם שלם של ערכיםרציונאלי, ה

, בסופו של דבר מובילה אותו לשום נאורהכל הדמות האידיאלית של האדם בעצם ש

לה שלו ותר מגדלים, ככה הכישלון והנפייככל שהוא יבנה לעצמו יותר בנינים וומקום, 

  ים. כל צעד שהוא הולך קדימה, לוקח אותו מספר צעדים אחורה.יותר גדול והיי

 ,וזה כולל בתוכו גם את ההצלחה הציוניתההצלחה האנושית, כל תיגר מול  קורארבי נחמן 

צריך להכיר בעובדה שיש ביטול, שכל תהליך  4ההשכלה היהודית. שלשל מדינת ישראל ו

 מר והוא א . הפתרון של רבי נחמן הוא האמונה,עותשכלי שיעשה, רק יחזק את הט

 יםילהרציונושאיתו הוא עובר מהעולמות ההגיוניים  ון שלושלכל צדיק יש את הניג

ל האמונה אדם מדלג בעזרת הניגון ש שאנחנו מכירים, אל הקב"ה עצמו, אל אור אין סוף.

                                                      
4
היא מטעה שיוון כ, ותר מכל הקליפותבי קשההקליפה הנחשבת זו  .נושא הזהנלחמים בכל ה ד"חבבגם  

קשה הסיבה שזו  .ותהקליפשאר גרסיבית כמו א שאיננה ת נוגהרק קליפ היאלמרות ש ,בצורה חריפה מאוד
לכאורה  ת,סוהגו וףיאהנל ש יחהרי לפו א ם,ייינבעח רצה פיל תהאו ותזהל תןניא ללהיזהר ממנה, בגלל ש

 יוון של שכלתנות לכ ותהא תקחלמתקנים את התופעה הוא ד "חבבו האופן  .הכל מושלםוהכל בריא 
 .'המשכה' מה שנקראזה  מסוג חדש,
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, סיון אחד גדוליא נאפשר להגיד שכל העולם הזה הו .משם הוא נאחז באמתו לאור אין סוף

ושם הוא צריך  ,גם כל ההצלחות של האדם, הם שום דבר, האדם עומד לפני שוקת שבורה

א יוצתם, זה שאיננו כל כך מוצלח, יכול להדמות של הלכן דווקא הלהיות ולהתמודד. 

 אותנו מהקלקולים ומהבוץ ולהגיע למקומות גבוהים. 

 דומה להתמודדות שהרב מציע מול  היא מאודלכאורה  עבודת ה' של רבי נחמן. וז

והתורה לא תגן  כלום, המחשבה לא תעזור לונשאר לאדם בבית הכיסא לא  בית הכיסא.

לכן רבי נחמן אומר שהיצר הרע תוקף  התורה שלו תהיה עקומה. םעליו, אם האדם עקום ג

יותר  דםשא ככלאז אשליה, ודמיון  הואל הכאם בגלל ש ביותר דווקא תלמידי חכמים,

 חיץ גדול  לכן החסידות יצרה. האשליהאת  םיעצמא רק הוצליח, אפילו בתורה, מ

מה, כיכול להיות שאצל היהודי הפשוט יש יותר ח – בין התלמיד חכם לבין היהודי הפשוט

 .והשכל שלו מלא גאווה והתנשאות ישכל מאשר אצל תלמיד חכם שהוא ,עומק ותבונה

  .אמונה ואתרון ההפלכן  .משלים את האדם ם גםרו, ההשכל והתבונה, לא רק שהם לא יעז

 מדע

 חזרה של הבעד תהליך והרב היה בעד הציונות  –יש שוני בין השיטות  למרות הדמיון,

  .ת שלא היו לרוחועל ידי דמויו הוא נעשה, למרות שצועם ישראל לאר

רווין שום הוא אומר שאין לד, למשל יש לו ביקורת .ויכוח עקרוני עם המדעאין אצל הרב 

  .ספקולציותבנוי על הוא אלא שהוא לא אומר שדרווין טועה, אבל  5הוכחות מדעיות,

 וא האלא וכך שנים, לא נברא לפני כך  עולםהבעולם. יכול להיות ש נוספים רבדים יש

מבחינה מדעית אין  הראשון. שגם היו בני אדם קודמים לאדםיכול להיות , עולם עתיק

הגדרות  ישאבל מבחינה רוחנית  .תהליך היסטורי ארוך הוכחה מתי זה התרחש, זה

העולם נוצר מתוהו והוא הולך ובונה את עצמו מתי מופיע האדם הראשון, וכיצד  מדויקות

שהרב לא נלחם במדע במובן שהמדע טועה במהות  רואים מכל הדיון הזה 6.לאט לאט

 פזיזות  ןת ההוא אומר, שהרבה פעמים נכנסים שם משאלות לב והמסקנואלא שלו, 

  אותו באופן מוחלט. ללורבי נחמן ששבשונה מ .ולא נכונות

הרב יפו,  תתקופמבפנקסים  .לגמרי התושולל א לא גם לגבי המהפכה הצרפתית, הרב

קאנט מאוד דומה לתנועה של המהפכה הצרפתית. הרב מבקר  מזכיר הרבה את קאנט,

                                                      
5
 .אג' קלד הראיה, אגרות 
6
 קובץ א, תקצד. שמונה קבצים, ייןע 
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א הויש דברים שואמין ומעריך אותו, מ הואש הביקורת מראהלל, ולאו דווקא ש אותו, אבל

  .ם איתוילא מסכ

הרב באמת ראה את העולם כעולם אלוקי, הסיבה שהוא לא שולל באופן מוחלט את כל 

גם קשורה שהרב הולך בשיטה שונה, אלא  .שרנותמה שאיננו אלוקי, איננה נובעת מּפ

ימיים מאוד, מחלוקת בדברים פנהיא המחלוקת בינם לבין החסידות  לתלמידי הגר"א.

ה היא היחס ות שלאחת ההשלכ .ה ברא את העולם"יכים לשורשים של איך שהקבישש

ת והבולט דוגמאותהאחת  .ולעם ישראל תיאנושהלציונות ולמדע, ובכלל היחס לתרבות 

רואה בזה נקודה מהותית, המחלוקת  7ין'ר' חיים מוולוזהיא הנושא של לימוד תורה. ביותר 

ה נתן "מתנה שהקב היאתורה שה, כולם יודעים או לא ד תורהצריך ללמואיננה רק האם 

בבריאה, כשהקב"ה האציל את המציאות,  הקרשמה  הבנה של. המחלוקת היא בלנו

 תורה.השל האדם ובכללו עמל איך להתייחס לעמל  נהההשלכה של המחלוקת ההיא, הי

, 8יטב השיר כוזבואומר שמ רבגם האבל בכל זאת הוא שונה. הניגון הוא ניגון דומה,  אמנם

 ונותנים לו איזשהו הוא כותב שהשטות וכל הדברים האלו משחררים את האדם מהשכל

שבעזרתם אדם  כסילות,השיגעון והשמדבר על רבי נחמן מאוד דומה לגדול יותר.  מבט

 כיוון שהרב , שונה . אבל אחרי כל הדברים האלו הניגוןלצאת מהשכל ומהרציונל יכול

  .נותן אמון באדם ובמציאות הוא – לא שולל את המדע באופן מוחלט

 חורבן

ריק קיומי הוא כואב מאוד,  במובן הקיומי. איך הרב מתמודד עם ריקהוא הנושא שלנו 

 וכל הייסורים שהדורות שלנו עוברים.  משמעותו ייאוש ותסכול

 לסוגיה  הגענוול כאב עמוק וקשה, בשביל להסביר מהי עמדת היסוד של האדם מ

 . התרבותי של עם ישראל בגלותהרוחני     המצב התודעתי  הוא הרקע לסוגיה של האנחה.

משהו אחרי כמה  . גם כאשר מצליחים לבנותהכל חרבלא טוב, ו עם ישראל נמצא במצב

חה אנה .חסר הצלחה, הכל דל ושפלוהכל זמני, הכל חסר תכלית כיוון ששנים הוא חרב, 

 אעול ממילא גם סתם בגלל שהיה אדם נחמד שקרה לו משהו,של רב חיסדא לא באה 

 הזוהסוגיה . על הכאב של הקב"ההוא מדבר  – בית המקדשחורבן לוקח את זה לכיוון של 

קשה,  כאןהמציאות בעייתית. תיאור המציאות ששלון עמוק שיש במציאות, כי באה לתאר

                                                      
7
 שער רביעי.בוכן  לפני שער רביעי 'פרקים'החיים, נפש  
8
 .לחאיה ברכות, פרק שביעי, עין  
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מכיוון שהוא כותב בסגנון רוחני ולא בפרוזה, יפה, אמנם הרב כותב זאת בצורה עדינה ו

 איך מתמודדים  השאלה היאבכל מקרה  .אנחנו יכולים להכניס בעצמנואת הצבעים 

  ?מה עושים כשאדם נמצא בתוך תופעה כזו – דחיקולהתעלם לה בלישלונות, יעם כ

ת מתוך ראייהם באים מתוך התפיסה הזו,  גם כאשר נראה לנו שהרב מלא באורות,

 וא ה חורבן, בית הכיסא הואחורבן , גלות היאהמצב קשה, גלות החיסרון והרע. 

 אומץ להסתכל בעיניים  שיש לו יותרלהיפך יכול להיות  הרב לא מטייח. ,בית הכיסא

הוא רואה את ההיסטוריה  .של הרע, ולא להגיד שזה רק עניין של אחיזת עיניים ואשליה

 ובכל זאת יש לאדם כלים  .בר עמוק ומהותיכדבר ממשי, הוא רואה את הכישלון כד

אלא נפילה, להגיד שאין רוצים , איננו שלנוזה הנושא  – איך להתמודד עם הכישלון הזה

 בין שיש ולדעת מה עושים.לה

 גלות

חנה רב  .רב חנה רב חנילאי לש חורבות ביתואה את ונאנח כשהוא רנחזור לרב חיסדא ש

היה אדם  ואר בגודל החסד שהוא עשה, הואמתהיה אדם מאוד מיוחד, הוא  חנילאיבר 

המושכל כאורה . זה ליהיה נצחיו יחזיק מעמדר כזה שדב יםצפענק, מפעל חסד, היינו מ

  עושה מצוות אם אדםגיע להישגים, הוא ממעשים טובים  אדם עושהאם הטוב, של 

א אלא הושגים, ילא מגיע לההוא לא רק ש ,במקום זה .שכר ויקבלגיע לעולם הבא י הוא

 נופל. בסוף ו –בונה ועושה דברים טובים 

  אבל הוא, אדם חושב שהוא עושה טובשזה ניסיון,  ,היא לכך אצל ר' נחמן התשובה

 ים. אמנםלא מצליח דבריםבעולם הזה  יוון שאין בעולם הזה דברים טובים.באשליה, כ חי

ד פעם וע .זה יכשל אלא ,שזה ילך צפותמה לאין צריך להיות אדם טוב ולעשות חסד, אבל 

 , תחלההמה בכל פעם , להתחילהוא העניין של הנפילות .ועוד פעם זה יכשלאדם יבנה 

 שכאשר אדםאין בעולם הזה יציבות, אין עוגן לטוב ולרציונאלי, להיפך, צריך לדעת,  לכן

 וחזיקייכול להיות שדווקא הדברים הרעים ו ,מעמד וחזיקיהם לא טובים בונה דברים 

 9.מהותו הוא ניסיוןהעולם הזה ב .מעמד
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 א ואחת אומרת ששמו השיטה . (קכט-עין איה שבת, ט, קכז)למחלוקת על השם של הר סיני קשור  

 , לכן יש תחושה ללא תורה לא מסתדר ואהו הוא עולם טוב, אבל היא שבמהות משמעות הדברהר חורב, 
 באופי עות הדבר היא ש, משמהשיטה ששמו המקורי הוא סיני, מלשון שנאהלפי אבל של כישלון. 

 כזה לא צריך לצפות שדברים יחזיקו מעמד.עולם ב. , הוא עולם של ברזל ודם, עולם של רצח ורועהעולםשל 
 .'[שני כתריםבשיעורים על 'עוד עיין ]



 
 הרב אמנון ברדח
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בעצם אבל  רבה.יכיוון שזה זמן של ק ב"ה,שאנשים מצליחים, חשוב שיתפללו לקכאמנם 

דווקא כשהם נכשלים יכול להיות ש .יכול להיות שזה מין פסל, אשליה, גאווה והתנשאות

  .מכלי בנוי טובה, כלי שבור יותר "הם יותר קרובים לקב

שאדם יכול להיות , מבחינה מוסרית נכונים דברים ואל . אמנםלא הולך בכיוון הזה הרב

היסודות שלו לא מספיק טובים, כיוון שאשליה,  ושזלו בונה לעצמו מגדל ובעצם מתברר 

לא צריך להפוך את הבעיות אבל  .ממילא הבניין נופלאו שהוא לא ייצב אותו כמו שצריך ו

  המוסריות של האדם לשיטות באלוקות.

 רק אלו, הנושא איננו הבעיות והטעויות הפרטיות שלו, לאירב חני אותו הדבר אצל

הגלות  .שאנחנו נמצאים בגלות תית היא. הבעיה האמסימפטומים לדבר הרבה יותר גדול

אנחנו יכולים ממילא היא חלק מתהליך היסטורי של עם ישראל, היא באה לתקן אותנו, 

  זו המשמעות של האומץ. –ולתקן להתמודד 

 10לאדם למטרת חייו הגשמיים והרוחניים אומץ הרוח היא מידה נחוצה

האומץ איננו במובן של אדם שנתון בניסיון והוא צריך להתגבר עליו, אלא במובן שכדאי 

 אין טעם לכלום,ששני דברים שונים, האפשרות הראשונה אומרת  אלו להיות אדם אמיץ.

ואילו  גם אין ערך עצמי באומץ, הוא רק משמש את האדם בשביל להתגבר ולא להיגרר.

יות ללא קשר שצריכה להנכונה, הוא תכונה תי, ידבר אמ ואלהגיד שאומץ ה צהרו הרב

 לניסיון כזה או אחר.
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 איה ברכות, פרק תשיעי, קטז.עין  


