
 הרב אמנון ברדח
  ג –חלון האורה 

1 

 

lroshpina.co.i-bm 

 שוברת  אנחה

 חזרה 

 נפילה הכי קשה היא ה. קשות נפילות ואפילו נפילות הרב אצל שיש כך על דברנו

אדם יכול להתמודד כאשר הוא נמצא  איךהיא  אלהשוה כאשר אדם נמצא בבית הכיסא,

  במקום נפול שכזה.

אדם צריך להשאיר התובנה הראשונה שמוסכמת על כולם היא שלא לחשוב במקום כזה. 

את המקום הזה כסוג של ריק, כיוון שאם הוא יחשוב, גם המחשבות עצמן יהיו מסובכות 

 ומקולקלות.

בכל תחום, ללא קשר לממד , אלא תורה בדברי רק הריח של בית הכיסא בעייתי לא

, שירה יכולה לכתוב היא, הומוסקסואליות של ברפש ששקועה תרבותלמשל . ההלכתי

 הלכתי היתר מוצא שמישהו תיאטרון, אבל יש לזה ריח רע. גם אם נגיד, ספרות, מוזיקה

 . טוב לא שזה לי נראה. ריח של בית הכיסא, רע ריחבחברה  מפיץ הוא אבל, לזה

ממילא לא בטוח שכדאי שחברה פוסטמודרנית  .אבסולוטי דבר כאן הוא שכתוב מה לכן

 שלו. הגס במובן פוסטמודרניזםתמשיך ליצור. לפחות לא ה

 היא שאם כיוון ,ריקה תהיה שהמציאות שעדיףלפעמים יש מצב , חשובהתובנה מאוד  זו

  כמו, אמונה הוא הפתרוןלכן . והקלקולים החולשות אתלעצמה  מקבעת היא, ריקה לא

 מאפשר לאדם לברוח מכאן, אלאש ניגון לא הוא, של הרב שונה הניגון אבל .נחמן רבי

 .מקום נתינת של ניגון

 :כאן אומר שהוא מה זה

מורידו  הבהמי טבעו בעת שהכרח גםעליו  להשתמר צריכה האדם צורת

 1לערך בהמי.

 קשור זההההכרח  .האדםל שקלקול  לאו ,המציאות בתוךשנמצא  משהו הוא כאן ההכרח

  מרוקן, התורה את שמרוקן הכרח הוא, בעולםקשה  שבר יש, התוהו של הסוגיה לכל

 .מאוד קשה שהוא בגלל יועל להתגבר יכול לא אדם .והאידיאלים הערכים את

הפסידו את צורתו האנושית  בשביל רקוכל מיני ההיזיקות באים לאדם 

  אותה בשעה שטבעו מורידו לבהמיות.ואבדו 

                                                      
1
 עין איה ברכות, פרק תשיעי, רמג. 
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 מההשלב השני הוא  אבל .הכרחהיא הייתה , הראשון היה הנפילה של האדםהשלב 

 תלמדרג הליהנפ. לזה נכנע הוא, הרפש עם הסכים הוא, התפשט הוא, עשה אדםשה

 נכנע אוהעל ידי ש האנושית צורתו את לאבד לו מהגר היא אבל, תהכרחי התייה בהמיותה

  להרים צריךהוא , מתרסק אדםגם כאשר , שאמרנוקשור לדבר  זה. הזה הנמוך למקום

 .ותוא מרוקנת הנפילה אחרת, להתמודדו הראש את

 תרבויות בית הכיסא מתאר .מזיק ומה מסביר כאן הרב', מזיקים' שנקרא מושג ל"בחז יש

 . מבחוץ אחרים שבאים מזיקים עוד יש .אלוה למקומות פלונ אדםו מזיקים של

אבל האיש הנעלה שאינו מאבד את הודו לעולם, הוא ניצול מכל הפסד, 

 כי שמירת הצלם האלהי היא מעלה ערך האדם להנצל מכל הפסד.

אמנם  אומר, הרב בעצם. ערכו את מעלה היא, שלו אלוקים צלם על שומר אדםהעובדה ש

 רק לא, םאית מתמודד אדם אם אבל, נותוומכישל מבורות, ממהמורות בנוי שהעולם נכון

 צריך לאאדם  דבר דומה: אומר הוא 2בקבצים גם. ערכו מתעלה אלא, נשבר לא שהוא

, לפחד צריך לא, קשיים במציאות יש .מתמודד לא שהוא אלא מהעובדה, מהנפילות לפחד

 .תורה לוטימב, מהמצוות, קיימת שלא שמיםה מיראת לפחד צריך

 אנחה

בין ההתמודדות לפי השיטה של רבי נחמן  אני רוצה לראות מקור נוסף שיסביר את ההבדל

 . וגאולה גלות רחב על נושאזו פסקה אחת בתוך ין ההתמודדות לפי השיטה של הרב. וב

 הרב כאןבבל. ו, ביבנה כרם, ירושלים :ניתן לתאר שלושה שלבים בירידה לגלותבכללות, 

 ישממילא המצב של עם ישראל כאשר כבר הכל חרב, ו הוא הנושא. בבל את מסביר

 .וחרדה פחד

 אמיץ להיות צריך אדםהרב אומר שאבל  ,תוונפיל ומהמורות בבורות מלא העולם

 :החיים עם להתמודד הצורה זו ,אומץ מתוך העולם עם התמודדלו

אדם למטרת חייו הגשמיים והרוחניים. ל אומץ הרוח היא מדה נחוצה

הרוח, נוגות עולות לפעמים על הלב ומדכאות את ה וכאשר המחשבות

 הרוח,היותו נוטה לקול הגירוי של דכאות חשב האדם שבי יש אשר

זהו מנם א נפשו ממנו.ציאו אנחה מלבבו בזה יעביר את כח דכאות הוב

                                                      
2
 .קצז ,ו קובץשמונה קבצים,  
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של כול דמיונו י דמיון כוזב, כי אין קץ להמון הציורים שעל פיהםרק 

היותו מחזק את כח בל כן עשל תוגה ודכאות לב. אדם לצייר לו מחזות 

פועל את האנחה, אז יוסיף ה הוציאו אל ל ידידכאות הנפש עהתוגה ו

פניו עוד חזיונות שונות של תוגה ל כח הדמיון להתעולל בו, ויציב

 3אנחותיו.עליו שיכבידו 

 אובססיביות

 כשהאדם ,נכון לא הזה הדבר אבל נותן לעצמו פורקן. אדם חושב שכאשר הוא נאנח, הואה

 . הנפילה ועם השבר עם קו מיישר בעצםנאנח הוא 

 ? לו וקשה ייסוריםשיש לו  אדםלמה הפתרון  :טובה שאלהנשאלת 

 רק שזה ללגב, מקום לתת צריך שלא ודאי אובססיביות למחשבותש ,הדבר הברור הוא

 דבר כזה רק מחזק  ,סימפטום בתוריהם על לדבר הכוונה מקום לתת. אותן מחזק

 כאן 4.המוח את מעכיר זה אחרת ,את האובססיה. הפתרון הוא פשוט להתעלם ממנה

 ,דכאון של מחשבותו חרדה אאל, אובססיביות מחשבותממש  לא, דומה מקרהמדובר ב

 .מתייחס לזה אותו דבר הרב דבר של בסופואבל 

 מכניסה  אנחהה .שברה את מחזק , הואפורקן לכאב שלו נותן האדםש העובדה בעצם

 לקול נוטה'רק  אדם בהתחלה עם הבעיה. זדהותוגורמת לו לה הזה למקום את האדם

 מחזק בעצם הוא נגרר שהוא ידי עלבשלב שני,  ,תחושה שלוה אחרי נגרררק  הוא', הגירוי

 . האנחה את הפועל אל הוציאו ידי על, הנפש כאותיד את

לא ברור שהשיטה הפסיכואנליטית הצילה בני אדם, יכול להיות באמת במובן מסוים, 

, אחת פעם הבעיה על לספר ןייש הבדל ב לתסביך. שהיא רק הכניסה אותם עמוק יותר

 כנסילה היא ממש ,עמוק משהו יאהש אנחהה לבין. ועוזר טוב זהש לשמוע ולייעץ,בשביל 

 . מהאומץ פךהיה הוא .השלילי הציור את מחזק רק דבר כזה, כאותידל חברתלהו

 החיים הטבעיים

אדרבה,  – 'אדם של גופו חצי שוברת אנחה' – אומרהוא  .הפוכהאצל רבי נחמן ישנה גישה 

  מסתיר הוא, הבעיה הוא, מפריע הגוף של העניין כל .טוב זה, הגוף את שבורצריך ל

, בעיות אימב הגוףש לשבור. נכון לא ואופן פנים בשוםש אומר הרבאבל  .ה"הקב את

                                                      
3
 קטז.עין איה ברכות, פרק תשיעי,  
4

 יוצר המוח איך ,'הגמיש המוח'בספר  מתאר ג'דנורמן דויר "דבמדעי המוח נמצאת דוגמה דומה. גם  
 .מתפרק החיבור מזה מתעלמים אם .שניה מחשבה מעלה אחת ומחשבה, קשרים
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 מסתירהוא זה ש הגוף לא אבל, איתם תמודדשצריך לה וסיבוכים אתגרים הבעיות האלו הן

 החידוש שיוצא משיטת הרב הוא, 5ה של האדם שנכנע לקושי.החולשאלא , ה"קבה את

 .אלוקיים וההרגשות הפשוטות, יכולים להיות הטבעיים שהחיים

 עצה היעוצה בלשון חכמים מרפאי היא התקוממות האדםהל כן ע

 אומץ רוח נגד המון רגשות התוגה הסוערים בקרבו.ב

 הדחקה כיוון שזו ,אידיאליזציה של המציאותלא מתכחש לבעיה, הוא לא עושה הרב 

 ול שיש יודעהיא כשאדם  התקוממותהרב מדבר על אומץ ועל התקוממות,  .מותוהתעל

  איתה. מתמודד הואו בעיה

 במקום אחר הרב מתאר את הבעייתיות שנובעת כשאדם מדחיק: כאשר אדם רואה מישהו

 גם. להיות ממשיכה שהתכונה יוןכ חמור זההדבר ה . הוא מדחיק.6עובר עבירה ולא מוחה

 צריך שאדם מתאר הוא :7במקום האכילה המזון ברכתמסביר את העניין לברך  כאשר הרב

 ענייןיש  –את מקומו כאשר אדם עקר  גםלכן  .חיובי באופן החולשות עם להתמודדו לברר

  .הבעיה עם ולהתמודד הדבר את להרגיש ליבשב, שאכל למקום לחזור

 כךב לא היא ההתמודדות אבל, אתה להתמודד צריךשו בעיה שיש ברור בסוגיה שלנו, גם

  .אחריה נגרר לאו נגדה נלחם דםשא אלא בכך. את המועקה שלו דם משחררשא

 את לו לקחו שאנסים אדםל דוגמה מביא אוה .נדרב יצחק רבישמעתי דבר יפה בשם 

 םהלפני ויגיד עדים יקחהוא ש מספיק .למחות צריךהדין של אדם כזה שהוא , שלו האדמה

שהוא  להיות יכול .למחות צריך אדם – הרע היצר לגבי דבר אותו 8ו.של השדה ושז

 לא זה להגיד לדעת צריך אוה, כנגד התופעה למחות צריך הוא אבל, הרע ליצר משועבד

 . אחר מישהו זה אני, אני

 צריך אדםוהבאנחה יש ייאוש וויתור,  .' שמוזכרת כאןהתקוממותשל ה' הפשט זה

אבל גם כשאדם מוחה ואומר 'אני שונה', 'אני אדם שלא  .להאנח לאו זה נגד להתקומם

 נאנח,  הוא ,למרות שהוא מודע לבעיה –הוא עדיין עלול להאנח  שייך ליצר הרע',

 הרב מדריך לא להיכנע,  הוא כאילו מקבל עליו את הדין, הוא נותן לעצמו להיסחף.

                                                      
5

'חלל הלב המלא אמונה  –' אמונה ותמימות החלל איננו 'פנוי', אלא 'מלאיש חלל, אבל אצל הרב גם  
מושג דומה ל] .הוא ריק שהוא מלא אלא הגוף כשלעצמו איננו מסתיר,כלומר, , (עין איה שבת, פרק ב, צב) ותמימות'

 ב'חלון האורה א'[.. עיין קדושה שבכוח
6
 עין איה שבת, פרק חמישי, יד. 
7
 יא.-עין איה ברכות, פרק שמיני, ח 
8
 .בבא בתרא, דף לח, עמוד א; שו"ע יו"ד, סימן קמו 
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לעמוד מול התופעה ולא להסכים, אלא להעמיד  – לא להיכנס להלך הרוח של העצבות

 . משהו אחר

 הנהנה מיגיע כפו

 מההיא  השאלה .10כפו מיגיע הנהנה ועל, 9ה"קבל שהודתה לאה על :תודומ גיותוס יש

אבל השיטה  .ה"קבב לבטוח שצריך אומרתאחת  שיטה ?בעיות ישכאשר  עושה אדם

 היא שמים שיראת משמע –' שמים מירא יותר כפו מיגיע הנהנה גדול'ש אומרתהשניה 

 אדם הוא כפו מיגיע הנהנהאילו ו, ה"קבב חובטל, האלוקי לגודל קשיבלה, נפעל להיות

  שפועל ועושה. ,ה"קבל החכמ שלא

 . אלוקי עיקרוןוא השהנהנה מיגיע כפו איננו ההיפך מירא שמים, אלא  אומר הרב

 המין לכל משותף שהוא, באישיות ועמוק בסיסי כך כלשל הנהנה מיגיע כפו  עיקרוןה

 הוא, אותו מכירים כולם, וראשוני עמוק שהוא דבר :כך זה פעמים הרבה. האנושי

תכונת האמונה היא כל כך בסיסית ויסודית עד שכל אדם ש כמו בדיוק – ופשוט טריוויאלי

אפשר לראות  .מאמינים כולם אבלמאמין, חלק מאמינים בשטויות וחלק מאמינים בקב"ה, 

 לכן תמיד, באופן מאוד עמוק מושרש, עצמאי ולהיות לעשות ,ליצורשהצורך של האדם 

ואילו  ,וליצור ולעשות לפעול יםיודעאלו שנמצאים בחזית של האנושות, הם אנשים ש

 החלטות היכולת לקבלא יה אדםעיקר ה. זכויות לו ואין עבד נקרא אחרים על שנסמך אדם

 הפוך לא הוא כפו מיגיע הנהנהן. החידוש בסוגיה הזו איננו רק שאות לממש כדי לפעולו

  .שלו הופעה שהוא אלא, ה"קבמה

 דםוא בעיה ישמתארת ש אנחהה, האנחה של לנושא 'הנהנה מיגיע כפויש קשר הדוק בין '

הוא אמנם שאדם נעשה סביל כלפי התופעה,  אומרתשיטה שדוגלת באנחה . האחריה נסחף

הוא צריך את העזרה של הקב"ה , בגלל שהוא נגרר אחריהאבל  ,בעיהמודע לכך שישנה 

מוכן לקבל  לא כפו מיגע הנהנה .מבחוץ בה ושל מהישועה גדול חלק להתמודד איתה,

 . פועל בעצמוו עומד הואאלא , המציאות מול סביל עומדדברים מבחוץ, לכן הוא לא 

 לפעמים ,11כאסטמא לפרזלא''שינה בעמוד השחר  :נפעלותמקום של  יש הרב אצל גם

 יושיע ה"קבשה מחכה לא הוא, ישן כשאדם גם אבל , זה סוג של סבילות.לישון צריך

 היהודים זכויות של הבעיה אתיש לדוגמה,  .הלכה של אמות' לד חוזר הואאלא , אותו

                                                      
9
 עין איה ברכות, פרק ראשון, עח. 
10
 עין איה ברכות, פרק ראשון, קא. 
11

 השינה בזמן המעבר בין הלילה ליום, מועילה לחזק את הגוף, ] עין איה ברכות, פרק תשיעי, רנב. 
 [.חיסום לברזלהכמו 
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 איננוו נציפציהמא משהו שאיננו עושים איךאדם לא יודע איך לפתור אותה,  .באירופה

 אדם לא הוא .המדרש בית השז, לעשות יכולכן  אושה מה עושה הוא אז ?מנציפציהאאוטו

  .לו שאין במדרגותנפעל ו, לו שיש במדרגות פועלש, פעולה של אדםאלא , אושיי של

 דברים יש אז, הכל את ליצור יכול לא אדם יש נקודה דומה: כפו מיגיע הנהנה אצל גם

 .פוגם לא זה .ה"קבה על נסמך הוא שבהם דברים ויש שלו החברים על נסמך הוא שבהם

 .והעבודה היצירה הם והעיקר הלב

 איך יודע לא הוא אם אפילו, מדינה לעצמו ולבנות םבידיי ומעצ את לקחת יכול יהודי אם

 מה על .המציאה על לקפוץ חייב הוא, להיות שיכולה עליונה הכי בקדושה אותה עושים

  הנושא כלעודד מאוד את  הרב למשל,. אחראייהיה  ה"קבה לעשות יודע אל שהוא

בכל הנושא של הר הבית ובית המקדש  אבל הכותל ותקיעת השופר במוצאי יום כיפור. של

  .אלינו מעברנמצאים ש דברים אלוש כיוןאקטיביזם.  נגד היה הוא

 אוה כפו מיגיע הנהנה בסוגיית גם. ' שהרב מדבר עליהתקוממותהשל ה' הפשט זה

  להם ישש, יוצרים אנשים הם, חיל אנשי'. חיל אל מחיל ללכת' ,'חיל' טוייבמשתמש ב

 12.חיל אל מחיל הולכים הם, לעשות הכוח את

 עצב

להיות מגביר חילים  י אםאמת אין ראוי לאדם להתעצב כב וכאשר

 ך טוב, והעצב נברא בתכונת הנפש רק להיות למעורר לסורא לפעול

 פשי. נ לעשות ממנו קניןמוקשי רע שהם מדאיבים בהחלט, אבל לא מ

 צריך הוא אז, תוגה, דכאון, חולשה קצת מרגיש אדם פתאום, אדום אור של סוג העצב הוא

 להתעלם שצריך להגיד בא לא רבה. הסביבה םע או ,איתו בסדר לא שמשהו לדעת

  בכוח ולא יצירה של בכוח להתמודד, זה עם להתמודדצריך  אבל .שלנו מהרגשות

 . דכאותו ייאוש של

 החלל הפנוי

 הצלם את מאבדים שהםנחזור לנושא שלנו. אמרנו שיש מצבים בהם אנשים נופלים כיוון 

 האדם לא אשם שהוא נפל למקום הזה, זו נפילה פעמים הרבה, כגון בשירותים. שלהם

 . הזה למצב עצמו את הביא הוא כןש להיות יכוללפעמים  אבל .הכרחית

                                                      
12
 .ע , עמ'בעיין גם באורות הקודש  



 הרב אמנון ברדח
  ג –חלון האורה 

7 

 

lroshpina.co.i-bm 

 דבר שכל כיוון, אקטיבי משהו אי אפשר לעשות במקום כזה?' עכשיו השאלה, 'מה עושים

משמעותה הרס. , זהכ במקום רויצ דםא. כל יצירה שהקלקול את יחזק רק שהיעש אקטיבי

 , להתמודדלעשות משהו,  צריך זאת בכל אבל. 13'שתיקותא' –מוכרחים לשתוק לכן 

עזרת ב חםיללה הפתרון הוא .גרוע יותר עוד זה – ולהדחיק להכחיש –אסור להיכנע 

 .ונשב אלוקים בצלם שתמשלה, הודה

' ה עיני', ניסים של ארץ, ארץ ישראל היא ארץ של אמונה דבר דומה: אומר נחמן רביגם 

היא  מכךהנובעת . המסקנה בטבע מתעסקים לא כאן, 'שנה אחרית ועד השנה מראשית בה

, אדם עושה שאם אומר נחמן רבילכן  .יעשה ה"קבשה לחכות אלא, שלא לפעול ולעשות

זו גם  .להקשיבו נפעל להיות צריךהוא , יותר ועצמ את הורסו ועצמ את קושר רק הוא

  הגוף של העניין כלש כיון, 14לשבור את הגוףככה ו חיאנלשיטתו צריך לההסיבה ש

 החלל לאור טוב מאוד סברומ זה .מזיק רק הוא ,הוא זה שגרם לכל המצבהפעולה  ושל

 חלל פנוים מנסה לפעול בעצם יוצרת מכיוון שכל פעולה שאד ,נחמן רבי של הפנוי

 .מהקב"ה אותונתקת ומ

  הרבגם  בעצם .ה"קבמה עובדה שיש כאן תופעה מנותקתה עלאין חולק  –אמת הדבר 

, כיוון שכולם מסכימים שיש ריק והוא נורא תםהו החכם של ורפהסי את לכתוב יכול היה

  החכם כמו בדיוק יהיה הוא, שלמה ספרות לכתוב ויתחיל אדם כאןל יבוא אם ואיום.

 אני. ותיםרשי יוצר הוא בשירותים נמצא דםשכשא בגלל .מטופש טיפש – נחמן רבי של

  .ואיום נורא חורבן זה שירותים שליצור מסכימים שכולם מקווה

 לאו יצירהלא  – אמונה הוא לזה שהפתרון נקודה נוספת שמוסכמת על כולם,

 רביכמו שאמרנו בשם , האנחבוא לידי ביטוי בת נחמן רבי אצל אמונהה 15ות.התמוטט

שכאשר באים אנסים לקחת את השדה שלך אתה צריך למחות, אותו דבר,  רדנב מנחם

 אני והוא לא טוב, אז המצב שזה יודע אני, בי שולטים אנסים עכשיו .המחאה היא האנחה

 צריך זאת בכלי אפשר ליצור ולפעול, אבל חולק, אמנם א הרב זה על נאנח. – מוחה

 .חילהיא בעלת אופי של התקוממות, היא אופי של איש אצל הרב  . האמונהמשהו לעשות

 לפעול לא הוא שהפתרון אומר הואגם , חמורה בעיה אותה אתמתאר  הרבלכן כאשר 

פתרון  הרצון להביא הבעיה. את גבירמ רק הוא שהועאדם פועל ו שאם כיוון .תוולעש

                                                      
13
 .]הסגולה לשמירה בבית הכיסא, היא שתיקה וצניעות[ .(.בברכות, ס)'שתיקותאצניעותא ודבית הכיסא, בלה ק' 
14
  .אות להחליש את הגוף, שהן בתותעניעניין של ל דומה קצת 
15

 לנו כלי שנותרה כאשר החשכה שולטת, ותבליל .ואמונתך בלילות'להגיד בבוקר חסדך 'קשור לפסוק  
 .אמונהא הוה להתמודד בשביל
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 תירוצים חיפש לא הואו קדוש היה הרב אבל מאולץ.תירוץ  לתת הוא כמו אופן אקטיבי,ב

  .לדבר ולא לשתוק עדיףאומרת ש במובן הכי ראשוני, לכן האמונה הפשוטה –בינוניים 

 נחמן' ר גםאמנם  ולהיגרר אחר המצב הבעייתי. להתייאש צריך לאאומר ש הרב שני מצד

', משמע תתייאש אל' שיש צורך להגיד כיוון, שונה זה זאת בכלאבל ', יאוש אין'ש אומר

יש  הזמן כל, שום השקה לנקודת הייאוש אין הרב אצלואילו  16.להתייאש מקוםהיה ש

 . הדברים עם להתמודד ויכולת אומץ

 ניסא זוטא

 , שהיא אופי הנפילה על ידי התקוממות של אמונהאמרנו שצריך להתמודד עם שאלה: 

. לכאורה זה כבר מתאר כוח של יצירה. והרי לפי דברינו, כל ניסיון ליצור חילשל איש 

 במקום כזה רק מעמיק את הנפילה?

  חילבאיש  יש אבל .כפו מיגיע נהנהאדם ש הוא, צרוי הוא חיל אישבאמת  שובה:ת

  יאופ ול יש אבל, ליצור יכול לא הוא שעכשיו נכון גם מובן של אופי ומקום, כלומר,

 . יצירה של

ישראל היא ארץ  ארץהוא כמו האופי של ארץ ישראל. גם הרב מסכים ש חילאופי של איש 

אבל הנס הוא ניסא זוטא. ניסא זוטא מופיע ביוזמה ובפעולה של בני אדם, לכן , נס של

גם ממד  מופיעעל גבי זה  17.עובדים קשה ויוצרים צבא וחקלאותהאנשים שגדלים בארץ 

 באופי של היצירה, בעובדה שאדם יכול לעשות ולפעול.ניסי, אבל עיקר הנס הוא 

, ניסים צריכים היו לא הם לדוד קרובים היו שהם ככל אפשר לראות אצל מלכי בית דוד,

 ,עשה המלך גלויים. למשל, ניסים יותר צריכים היו הם ירדו שהם ככלו, עצמו הנס היו הם

  .לנס הצטרכו ויותר יותרממילא ו התדרדרוהם , חזקיהו, יהושפט

. גוריון בן דוד כך גם .לבד הכל לעשות רצה הוא, נס רצה לא הוא, דוד כמו יהה כוכבא בר

  הנס היא, םיאחר על להסתמך ולא ולעשות ליצור כוח יש ישראל שבעם העובדהעצם 

 . שיש גדול הכי

                                                      
16

אפשר למצוא דוגמה לדבר בספרות ההלכתית: הן אצל הראשונים והן אצל האחרונים, ניתן לראות  
 מסוימת, כגון מסירות נפש בשעת השמד, וכגון אדם שעבר שלפעמים נוצרה ספרות שלמה סביב סוגיה 

מעיד על בעיה שהתעוררה ותבעה את ההתייחסות של גדולי ישראל אליה.  ,על דתו רק לפנים. כל מקרה כזה
 וך בעיה קיימת, שיש תחושת ייאוש.כך גם הצורך לדבר על כך שאין ייאוש, מגיע מת

17
כך לספר על המופתים הגדולים שהיו. אלא אדם עובד קשה אין עניין לזרוק הכל בשמיטה ואחר למשל:  

 ישית ועל גבי זה מופיעה לו ברכה.בשנה הש
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שבונה קריירה וחברה,  חילאנחנו מדברים על תכונה של נפעלות, הנפעלות איננה איש 

לאה שהודתה  תכונה זו באה לידי ביטוי אצלאבל היא תכונה דומה, תכונה של חופש. 

  בסופוו, מה שקשור לזה וכל ןההיריו ידי על נהיהכ רק ,כלום עשתה לא היא. 18לקב"ה

 .חופש של מקום, הודאה של מקוםזה . הכל עשה ה"קבה דבר של

 מחלוקת

 .שמים לשם מחלוקות היא לבין הרב, רבי נחמןשאנו מתארים בין המחלוקת 

 סוד עלשמתאר מחלוקת כזו, כאשר הוא מתאר את המחלוקת  משל אבינר לרב יש

לקח שני אדריכלים גדולים שיבנו לו ארמון. מטבע הדברים היו שמלך משל ל .הצמצום

 תרלכ שהגיעו עדכמה וכמה וויכוחים לאורך הדרך, אבל הכל הם הצליחו ליישב ביניהם, 

בין הרב לרבי נחמן,  דבר אותו .עולם מלחמת. על הכתר של המלך זו כבר הייתה המלך של

 יש בכתר אבל, דבר בכלכמעט  מסכימים הםאת כל ההבדלים ביניהם אפשר לתרץ, 

. אדם שלא מבין, יגיד לאותם אדריכלים: 'על כזה דבר ומהותית קשה מחלוקת .מחלוקת

ה אם נשים את היהלום כאן או שם? תעבירו את זה, תמצאו נאתם רבים? מה זה מש

 מהכתר יש הבדל לגבי פשרה'. אבל באמת דווקא בכתר נמצאת המחלוקת האמיתית, 

 ולדעת על מה מדובר. בפרופורציות לקחת צריךלכן  כל דבר.
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 עין איה ברכות, פרק ראשון, עח. 


