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 תיקונים

  נחמה

ובים, על אובדן קשה מאוד לקבל נוחם, על הריסת בתים גדולים וט

 1.אורות מאירים חשכת גלותינומרכזים שהיו לנו ל

יותר היא אולי נחמה ? קבהנלשון זכר ללשון בכלל בין מה ההבדל בין נוחם לנחמה, ו

מתארים ביטויים ש אלו, , בינהמחה, אמונהכמו ש –היא הסוף של התהליך הדבר עצמו, 

 אין נחמה, עדיין בנוחם אילו נחמה היא הגאולה, והתופעות מצד עצמם. את היותר 

 תנחםיכול להדם כלומר, א .שלועולם המתוך תפיסת  , הוא מנחםמחשבהנמצא בהנוחם 

כשכל התהליך, סוף ב רקתבוא נחמה ה .אין נחמה עדייןהוא בדרך ו כאשרגם במחשבה, 

 אלים שעם ישראל האידישאר שלום והשראת שכינה, וכל  ההגלויות יתקבצו לארץ ויהי

  .נו נחמהכל דבר אחר אינ –כל כך חולם עליהם 

אין נחמה, רחל לא מוכנה בגלל ש –נה להנחם אומ רחל מבכה את בניה מדועאפשר להבין 

ואילו משהו אבסולוטי.  אהינחמה של בגללהיות,  אמורככה זה  .להתנחם בשום תכלית

  .סוג של הסתכלות והשקפה הואכמו דעת,  ואנוחם ה

 נוחם

אבל רב חיסדא  .שזה המצב ובסוף זה יהיה כדאי לו להגידחם את רב חיסדא, נלניסה  עולא

 הנוחם צריך להיות מבט .ש'קשה מאוד לקבל נוחם'כיוון , מנחםשזה לא  עונה לו

 תוך כדי התהליך המסובך עצמו.  ,שמאפשר לאדם להיות שותף בתהליך

 ,טאולא מדובר על יהודי ח .סוג של כעס, או אי הסכמה לרב חיסדאאפשר לומר שיש 

 שחווה ,גדול בתורה ,מדובר על אמורא אלאפחדים וחרדות שקשורים לחטא. שמלא ב

 ה עושה הוא לטובה, "דע שכל מה שהקבהוא י כאב עמוק עד כדי כך שהוא נאנח.

לכך שבית נהרס, קשה להסכים לסבל הגדול  קשה להסכים ,ה להתנחםאבל בכל זאת קש

 אין כאןאז נחרב.  שלוחסד השמפעל מכך  של אותו אדם ולסבל שכל הקהילה סבלה

לא רק ו ללכת עם התהליךהיכולת את נחמה, אבל אולי איזושהי השקפת עולם שנותנת לנו 

שיש בנו אמונה ויש לנו אמון  לפעמים אנחנו סובלים את המהלכים מתוך אותו.לסבול 

 לנו בגלל שאין וקשה לנו להיות שותפים, אבל לפעמים אנחנו תוהים על המהלך בקב"ה;

                                                      
1
 .קכא ,פרק תשיעיעין איה ברכות,  
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לכן אנחנו חושבים שכבר הסתדרנו  מה שקורה,היכולת להשקיף ולראות את ואת המבט 

 .מול הסיבוך ובד עצותאאדם במקרה כזה  ופתאום מופיע סיבוך,

לראות את הגודל  ,ההשגחה האלוקית ולרדת לעומקה של להבין הנושא של הנוחם הוא

  .שלה

 תיקונים

 מרכזים ביטול יל ידע וטובה תקנה שתצא יתכן איך לצייר קשה ביחוד

 ונדכא המפוזר הכלל על טובה רב ומשפיעים, טובים לעצמם שהם

 .גלותו בצרות

את ספר יש כמו ש. מגיע מהביטוי 'תיקון' או 'תיקונים' 2'וטובה תקנהשתצא 'הביטוי 

קנה ת. מהזוהר יותר עמוקספר  הוא, בפשטות תיקוני זוהר 'תיקוני זוהרספר 'ויש  'זוהרה'

דם, יש לו צורך לעשות תיקון. לכן כאשר נעשה נס לא באה מתוך השקפת עולם של גודל,

בתקופה  4הרב כותבגם  ות תיקון.והוא רצה לעש 3י יצא מהמערה"רשבר שאכ רואים זאת

  .לעשות תיקון צריכיםרה נס ובגלל שקשהצהרת בלפור, של 

בהצהרת בלפור לא הייתה יד  שינויי טבע. נפתחים השמים ומתרחשיםש איננונס? נס  ומה

אנשים פעלו, הציונות פעלה, גם הרב עצמו  ים ושינתה את ההיסטוריה.שיצאה מהשמי

רוממות שם הייתה  למרות שהפעולה הייתה אנושית,פעל, הייתה עבודה דיפלומטית, אבל 

רוח עליהם  הפתאום צנחו, עם דתיהעם האנגלי הוא  ,מדינה אפורה הייתה אנגליה –רוח 

כל זה  .משיח חשב שהואהיה הנציב, ט סמואל שר'כורש' של התקופה שלנו. הרבלהיות 

מרעב, מתו ם ילדימלחמת העולם הראשונה,  בזמן של היהודים קשהההמצב בתוך  קרה

 פתאום יש קרן אור שפורצת,ו, תהייתה מלחמה נוראיוהמהפכה הקומוניסטית, את הייתה 

 חזון משיחי שמאיר פתאום. 

הקיסר  בסך הכל נפטר, שינוי טבעי יצא מהמערה, לא קרה שום "גם באותו רגע שרשב

לצאת.  י יכל"י, אז רשב"הגיע אדם שלא היה לו מאבק עם רשבקומו במהקודם והרומי 

 .לכלל ישראלגם בשבילו וגם רוממות רוח גדולה,  הייתה שם אבל

                                                      
2
 .וטובה' תקוה'ל מהדורה ראשונה. במהדורה שניה שונהכך מופיע ב 
3
 עין איה שבת, פרק שני, רפג. 
4
 .אגרות ראיה ג, אג' תשמג 
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לעשות  הזו בשביללנצל את הרוממות הרגשית והמחשבתית  פשרא ,כשיש נס במובן הזה

לים אותה לעשות דבר זה נקרא תקנה. בדרך כלל כשמנצלים תקנה, לא מנצדבר  –משהו 

  האור הזה. היה ניתן לעשות גם ללאש פשוט

 עולמותמעלי 

 האור של התקנה קשור לעבודת העילוי של מעלי העולמות. 

 5'.מעלי עולמות' ', ויש צדיקים שהםמבררי ברוריםשלהם היא ' שהעבודהצדיקים יש 

הטוב  את ולברר לים לראותום שיכיהם צדיק מבררי בירוריםנסביר את ההבדל ביניהם: 

 אנשים,  גבילזה נכון לא רק דבר  לחזק ולרומם אותו.ו גם כשהוא מועט, ,שיש באדם

 ,בחינוךגם . תכונה זו בולטת ים במציאותגם לגבי תרבויות וגם לגבי תהליכים שקוראלא 

לפעמים נראה שהכל מסובך ואם ניקח את הנקודה הטובה ונרים אותה, נראה איך בעצם 

 שינינו את האדם לגמרי.

, או שגם ר למצוא באדםשאפש מתחילה כאשר אין מעט טובעולמות המעלי  העבודה של

 התופעותשסך דמות גם אלא דמות שלילית,  על דווקא מדובר לא המעט שיש רקוב לגמרי.

מציאות מסובכת או , אדם מסובך, כלומר מלהבין דבר גדול. הא מנועיהושלה סגור 

ואין איך  ,בה משהו שלילי, היא פשוט לא מתאימהאין  – נעולה בתוך עצמהשומורכבת 

על ידי  –ה תוא בכך שהם חיים ה,ותלתקן א יםיכולמעלי העולמות בכל זאת  להרים אותה.

  .כשאין אפשרות לשנות ,לתקן תנקרא זה הם הופכים אותה לטובה. פעולה זו

לוקח והוא  – מדעית מוסרית וערכית חותאיזו התפק –לאדם נס  האותו דבר כאשר קור

את התכונות עצמן  ו ברמה יותר גבוהה.התכונות שלות את משתמש בה בשביל לחיאותה ו

 לקחת הוא יכול הברקה חדשה, עכשיו  יכל לשנות, אבל בגלל שפתאום קרתההוא לא 

  .במקום חדש ולשים את זה ,הבעיותכל עם  ו,את כל מה שיש ב

 אהבה עצמית

כל בפשטות,  :6האהבה העצמית היא, עלותהתכונה שלילית שניתן ל לשות אהדוגמאחת 

, יותר גדולככל שה'אני' שלו , מקום שוםאהבה עצמית הוא לא יכול להגיע לעוד יש באדם 

 .אבל הוא קיים וחזק מאודשלא שמים לב,  יכול להיות. ה את האדםל  מש   יותר ככה הוא

מוסר וערכים, אבל היא מלאה  בוניםהיא נפלאה, יהודים באים לארץ וש למשל הציונות

                                                      
5
 אורות הקודש ד, עמ' תקיג. 
6
  ., )'בשביל'(עמ' כא ,ערפילי טוהר ;קמ 'אגאגרות ראיה,  
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, מכיוון ארק לגריעות היאיהודים באים לארץ שהעובדה שהיא נחמדה ו –גאווה וזה ב'אני' 

 . הקליפה שבקליפות לכן האהבה העצמית היא .ר משלהתשזה יו

אומר  ואה עם האהבה העצמית,להתמודד  אבל הוא מציע דרך הרב מסכים עם כל זה,

  .במקום אחר, כמו המושג טבע ותהשאפשר לחיות א

כל מיני ויצרים  ,תאוותאלו הדברים הטבעיים הם הדברים הכי נמוכים שיש, בדרך כלל 

אבל יש אפשרות  .רק מקטינים ומשפילים אותו הם בעצםו ,חייב לממש דםהכרחים שא

 היא האהבה העצמית ממשים כאן בעולם.תמ רוחניים הוא איך שדבריםשטבע  :אחרת

יא עושה אותו שהבעיה איתה ה טבעית לאדם.מאוד מכיוון שהיא טבע, לדוגמא 

 וא דואג לעצמהו ואוהב את עצמ דםשא בגלל ואיסט, אנוכי, נצלן ומזלזל באחרים,לאג

  .ולא לאחרים

 רקבמקום שהיא תהיה  הבה העצמית ולשים אותה במקום אחר:לקחת את האפשר אבל א

 זה אותו דבר בדיוק רק המיליםלכאורה . הפוך אותה לסובייקט חושבפשר לאגואיזם, א

אדם אגואיסט במובן החמור ביותר, ובמקום להגיד שהוא אותו  . אנחנו לוקחים אתהשתנו

 כל מה שהוא רואה הוא רואה בתוך המבט שלו,ו אנו אומרים שהוא סובייקטיביאגואיסט, 

 . הוא נשאר אותו אדם אנוכי שחושב רק על עצמו זו רק מכבסת מילים,אפשר לומר ש

נקרא מעלי ש מה זה –שינוי אמיתי  מנטי אלאק סר שההבדל איננואבל יכול להיות 

ננו אי כבר הטבע אבל בעזרת ההגדרות החדשות. עולמות, הם רק מגדירים הגדרות חדשות

להאשים  נכוןלא  שהוא עושה דבר שיזיק לו.לא יודע ו עיוורנחש, במקרה הכי גרוע הוא 

 . שהוא נחש ותוא

לכן היא באמת יצאה  נחש,וטן של כאשר פפוס בן יהודה נעל את אישתו, הוא הפך אותה

  אהבה.רוצה בית חם ואישה בסך הכל באמת אבל  וזינתה ונולדה ממנה הנצרות.

 יםכשמגדירלפעמים לכך ש אזו דוגמ .7, הוא אהב את אישתוהמבטרבי עקיבא שינה את 

  .את הכל אחרת יםרוא באופן שונה,דבר 

קודם הייתי קודם לא ראיתי, היא מכיוון שהסיבה ש – היכולת לשנות את ההגדרות היא נס

 אותי, ופתאום  השפילהו הכאיהתופעה הזו הרגיזה, ד , אזבתוך החושך עמוק שרוי

 לא צריך לפוצץ אותה, נפלתי,  הל אבן קטנה שבגללכבסך ה ואני רואה שזואז יש אור, 

                                                      
7
מרים  לא צריך בכלל להשוות ביניהן, רחל הייתה אישה גדולה ומרים הייתה אישה זונה. אבל אולי גם 

אישה מפורסמת. אבל מכיוון  היא הייתהמשמע שה, הייתה אישה גדולה, לא סתם יודעים את השם של
 .הוא שינה כל הסיפור ,מבטה רבי עקיבא שינה אתכשאבל  '.נחש'ו 'שטןנהייתה 'נעלו אותה היא ש
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לפעמים שינוי הגדרה הוא  .יכול להיות שזו אבן יפה שאפשר לעשות איתה משהואפילו 

  .משהו עמוק

מעלה בא . כאשר החסידות והמוסרהמרכזי אצל תנועות  נחשבת לאויבהאהבה העצמית 

יכול  אמנםאהבה העצמית. בלחם יצריך להלא ואמר ש הוא שינה את ההשקפהעולמות ה

אהבה א בסך הכל רוצה להצדיק את הובעצמו נחש וה להיות שהאדם שאומר ככה הוא

, ממילא אז בתכונה הזו האדם הכי דומה לו ,סובייקט ה"קבגם האם אבל  העצמית שלו,

ת שהאדם עלול להיכשל זה אחד המקומו אמנם – אוטונומיה וחופש יש לאדם בהחלט

 מעלה.מ אלאנמיכות נובע מהכי הרבה, אבל זה לא  בהם

 הקדושה שבטבע

 מובן לרסיסים ב ויוכל לקחת תופעה שקודם שברה אות הואנס,  אדםיוצא שכשיש ל

 . יכול להשתמש בה לכיוון אחר הואמבט חדש  ו, ועכשיו בגלל שיש להכי ריאלי

כבר אבל זה  8במלחמה בטבע,צריכה להתעסק גם אותה דמות חדשה שהתעלתה, עדיין 

אפיקים  ובלפתוח לעצמ הוא עסוק, ולא בא להרוג את עצמ אדם משהו אחר לגמרי:

 רוע יאכדי להפיק ההבדל נובע מהמהות של מה שאדם מתעסק בו. גם  .מרוממים יותר

 הדבר שהופך  אבל – וכיםלהתעסק בדברים קטנים ונמזמר' צריכים  של 'אלף מיני

מעלי העולמות  אותו הדבר צח זו המהות של מה שהוא מתעסק בו.את המנצח להיות מנ

 הם עושים זאת על ידי .תיקון של הטבעה, לא מזניחים את תפיסת העולם משנים אתש

דברים גדולים ועמוקים  תבונית לראות יכולתשמקורה בהשקפה פנימית ועמוקה יותר, 

 .להתייחס לפרטים בצורה אחרת לגמריגם ממילא ו ,יותר

פעם מישהו טען שהעיסוק בנושא הזה איננו חינוכי. בגלל שכשאדם ששומע שהוא יכול 

לאהוב את עצמו, הוא עלול להיהפך לאגואיסט. אבל הרב והרצי"ה לא חששו, עובדה 

 תפיסת העולם של הרב הייתה שאפשר לעשות את הדבר הזה  9שהם פרסמו את זה.

ים איך ולמה, נכון שיש בעיה וצריך להתמודד איתה, אבל יש שם גם דברים אם יודע

ה "הקבבעצם גם ש ,סובייקטהנושא של הו ;10הסוגיה של האורגן הרוחני כגון –נפלאים 

 11.הוא רק סובייקט, והסובייקט עושה את הכל

                                                      
8
 .('הדור'מאמר ) ,עמ' קיב ,עקבי הצאןעיין ב 
9
 .קמ 'אגרות ראיה, אג 
10
 .לא , ישראל ותחיתו,ורותא ;14מאמרי הראיה, עמ'  
11
 ., )'בשביל'(עמ' כא ,ערפילי טוהר 



 הרב אמנון ברדח
  ז –חלון האורה 

6 

 

roshpina.co.il-bm 

 

 חלונות

של רבי נחמן,  לא כל אחד יכול להיות המתקן. 12גדולהמתקן ה על רבי נחמן לש סיפוריש 

 זו השקפת עולם של נוחם, זה מבט שיודע  מתקןאדם שתמיד שמח.  הואמתקן ה

 להביא נוחם למציאות.ו ך באמת להתנחםאי

  ויש השקפת עולם שמאפשרת להתנחם. השקפות עולם שלא מאפשרות להתנחם יש

 הנוחם  .צריך לחשוב מחשבות אחרותחם נבשביל להת – לא כל אחד יכול להתנחם

 שאין לו את המבט הזה  אדם .השקפת עולם שיש בה באמת מבט פנימי יותרהוא 

 . אדם עליז ולא אדם עם נוחם הוא – ואת עצממרמה 

 חם.שצדיק יכול להשתמש בנפילות שלו בשביל להביא נומסביר  הרב 13באורות התשובה

ל צדיק כיוון שהוא לא יודע איך לקום, אבמהרגל  את ואשובר את הראש  ,נופלרגיל שאדם 

 אנשים להאיר ול יכול להשתמש בזה גם שנפל חי את המקום בהארה אחרת ואז הוא

 נוחם.  נקרא זה –איך להתמודד עם התופעה הזו 

 תדיו לעבד להיוהעובדה ש' ?!איך מתנחמיםאז , המצב על הפנים, מצב קשה, כאןגם 

  לחלון זה דומה – גם הרב שלי סובל?! ,ל' איננה מנחמת, לא מספיק שאני סובכרבו

 שב וחכל עוד אדם  .גם בחוץ נורא ואיוםמגלים שאותו  יםכשפותחש, 14של קפקא

רק שעל כך עס וגם כאולי הוא ה, ותקו יש לוובחוץ יש אור, לפחות  ,נורא ואיום ושרק אצל

תקווה. אין כבר אה שגם בחוץ נורא ואיום, אז ון ורולא פותח את החהוכש אבל לו עצוב.

 לגובה  האדם צריך להרים אתהוא  מביא נוחם,שמבט מחפשים אם אנחנו  לכן

נס במובן הפנימי, שנפתחים  –לכן זה קשור לנס  .בו קודם הלא היהוא רוחני ותודעתי ש

 נכון,  –'קשה מאוד לקבל נוחם'  . לכןיודע מה לעשות, זה לקבל נוחם דםהשמים וא

 להגיד.פשר מה א

 על האדם שמולו? המשפיע ,לם של הצדיקהשינוי בהשקפת העואיך  אלה:ש

 יכול להראות אותו הצדיקשייך לכולם.  ,תשובה: המבט על הטבע כהופעה אלוקית אדירה

שיפתרו יכול להיות באופן שונה, גדיר את ההגדרות כאשר נלכן פושע. ה לעגם  משליך וזה

 י. ן הכי אמיתוהיא הפתר עולםהלפעמים השקפת כיוון ש גם בעיות ארוכות שנים,

                                                      
12
 סיפורי מעשיות, 'מעשה מביטחון'. 
13
 אורות התשובה, פרק ח, ו. 
14
אשר כגם שקפקא לוקח את המוטיב הזה ומראה איך  .החלון הוא מה שנותן לאדם תקווהבדרך כלל  

 . ]א.ש.ל.[ומייאש חסר תקווההכל  פותחים את החלון ומצפים ולתקווה רואים איך
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 ן שהיו שם שלושה כיתות של מחבלים:הג על 15בסיפור של רבי נחמן אדוגמזה עוד ליש 

הם לא  , אחד כנגד האף ואחד כנגד הפה.כנגד העין ים, מנבלי פה ונותני שוחד. אחדנואפ

פתאום הם הבינו שהוא והם חשבו שהוא המטורף,  ת הגנן, אבל הוא תמיד היה שם.ראו א

הוא ו הוא היה כל הזמן לידם –בעצם האדם הנורמלי ביותר שיש שם  לא מטורף, הוא

  .תמיד היה נלעג בעיניהם

את  לא יפתור נראה ששום פתרון טרום מהפיכה הרבה פעמיםניתן לראות באנושות ש

פתאום יש קפיצה, ו .כמו האנחה ,יחזק את הבעיהרק  מה שיעשהכל הבעיה, מכיוון ש

 .והבעיה נעלמת

בחובבי  16לראות בהבדל בין תנועת חובבי ציון לבין התנועה הציונית. לכך ניתן דוגמא

. ישבו שם הנציב, הרב מוהליבר, הרב קלישרכגון גדולי תורה, בין השאר גם ציון ישבו 

 גדולי עולם ודנו האם לתרום את העז שהייתה להם, לישוב הזה או לישוב ההוא. 

  והעלתה ה התנועה הציוניתבאעד ש היכן הגיעו הדיונים. עדבפרוטוקולים  ניתן לראות

אז הכל נראה ועלו קומה, הם ל מבחינה מדינית, פתאום ופעלקים בנק ואת הרעיון לה

 . כל הדיונים היו ברמה הרבה יותר גבוהה.אחרת

 נמצאת קודם כל האלטרנטיבה  ניתן להעמיד אלטרנטיבה.כנע למציאות, ילהבמקום 

 .מחשבה שונהזו  –במוח 

שהוא פירק את המקום  כךהרוויח מ ה"קבמה ה השאלה היא, . לכןתיקוןההנושא הוא 

  כאן?משהו ריאלי, איזה תיקון יש  כך,איזה אור גדול יצא מ ?הזה

 ר שהוא הרים ייצא מהמערה ועשה תיקון, הרב מסבכאשר הוא י "רשב אצל אהדוגמ

 שהיה מצב לתה אחורה את החברה קצת יותר גבוה ממה שהייתה קודם, הוא החזיר או

 .רנפטעקיבא  בילפני שהוא נכנס למערה, או לפני שר

                                                      
15
 .יום השני, ב'ס'מעשה משבעה בעטלר'סיפורי מעשיות,  
16
 קי אוהב לתת.לנסו עודד שהרב אדוגמ 


