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 מבוא  

כל בני האדם זקוקים לתקווה המהווה ביטוי לכוחות הנפש, לרוח האדם ולהמשכיות רצף החיים.  

בעקבות  נוכחותה   אדם  בבני  החלים  השינויים  את  מחדש  לעצב  עוזרת  האדם  בחיי  תקווה  של 

ובפרט חיינו  לאורך  המתרחשים  היוםב  אירועים  בחיי  המתרחשים  המאופיינים  - אירועים  יום, 

של   רצף  חווה  האדם  חייו,  שבמהלך  משום  זאת,  הפכים.  לכנות:  ניתן  אותם  וניגודים  בסתירות 

וויות שבר ותיקון כאחד. תפיסה זו מקורה ביהדות ומשקפת את תורת  חוויות אשר ניתן להגדירן כח 

  ת כמיהם  ניתן לראות כי תקווה איננה נושא מרכזי שנחקר רבות אולשדה הטיפול  בהסוד היהודית.  

ולצמיחה  האדם ושאיפתו   לא    ומופיעה בחדר הטיפולים   . תקווהברוח הנשזרת  לשינוי  במודע או 

.ואכן   מימכולן    ,פסיכודינמיותהתפיסות  הבמודע  הפסיכואנליטית  הקלאסית  של  הגישה  יסודו 

ההתייחסותית   הגישה  ועד  הפרוייד  תופעת  את  לעומת  מא באופן  תקווה  מפרשות  .זאת  ביוולנטי 

נכיר את  ובצלמו  ה בנשמת האדם  המצויפעילה  השמה את התקווה כמהות  היהדות   זה  .במאמר 

לתקווה   ביחסן  הפסיכואנליטיות  הגישות  מהפכיםולעיקרי  המורכבת  האנושית  נתמקד  חוויה   .

שמובא  הקיימות בנושא תקווה בטיפול וננסה להראות את החידוש    ים והגישות מחקרממצאי הב

   .2015-2019מחקר שערכנו במסגרת עבודת הדוקטורט בין השנים ב

המחקר הקיים עד כה בנושא תקווה בשדה הטיפול מצביע על ארבעה היבטים אשר באמצעותם ניתן  

כציפייה   תקווה  ולהשיג,  לתכנן  ניתן  אותה  מטרה,  בגיבוש  המתבטאת  תקווה  א.  תקווה:  לפתח 

)יעקובי,   התקווה  של  האקטיבי  לאלמנט  ביטוי  שהוא  ורצון,  מוטיבציה  היוצרת  מטרה  להשגת 

אובדן, מחלה, מוות   (; ב. תקווה היכולה להתפתח מתוך ייאוש ודיכאון הנגרם מתוך משבר:1989



)   (Sympson, 1956, 2009) או טראומה  ג. תקווה  Tedechi & Calhun, 1996)ופוסט טראומה    ;

(. עוד מראה המחקר כי תקווה  2008הנדרשת מתוך שבר לאומי קטסטרופאלי, כמו השואה )לוי,  

ייחודית בתהליכי החלמה ולעיתים היא נקודת ההתחלה בתהליכים אלה )גרופמן,    מקבלת משמעות

 (.  2008,  1992(, לרבות נפגעי טראומה ובפרט נפגעי טראומה כרונית )הרמן, 2006

אחד המחקרים החשובים שנעשו בישראל בנושא תקווה כביטוי למציאת משמעות וחוסן נפשי על  

לוי  (, המראה כי תקווה היא תופעה רציפה  2010,  2008)לוי,    רקע טראומתי, הוא של ד"ר אופיר 

ומתרחשת לאורך כל החיים באופן מודע ולא מודע. התעצבותה הראשונית של תקווה מתחוללת  

במהלך ההיריון והתגבשותה לכדי תקווה בשלה, מציאותית, בוגרת ובלתי תלויה מתרחשת לאורך  

(. במשך  2011נות )לוי, סויה וליכטנטריט,  כל החיים דרך התמודדות עם משימות ההתפתחות השו 

ופורסמו   והשישים,  החמישים  בשנות  במיעוט  שהיה  תקווה,  בנושא  המחקרי  העניין  גבר  השנים 

מחקרים על תקווה כעמדה דיכוטומית, שנתפסת או כביטוי אופטימי וחיובי וכחלק מתהליך של  

הטענה שהיא מובילה למצבים  הצבת מטרות בחיים, לעומת תקווה  בתפיסתה  כשלילית, על רקע  

אדפטיביים   ובלתי   ;Babits, 2001; Bergin &Walash, 2000; Boris, 1976).רגרסיביים 

Meninnger, 1959; Mitchell, 1993)  . 

וחברתיים    יםמדגיש מחקרים   פוליטיים  מתהליכים  כתוצאה  גם  כמתפתחת  התקווה  תופעת  את 

.  (Kosba, 1979)למושג חוסן נפשי  ו (  2010    לוי    Antonovsky,1979;1992מה )הרמן,  הנוגעים לטראו

מונח "חוסן נפשי"  ב תקווה  כמושג טיפולי קיים במחקר ובמודלים טיפוליים בישראל המשתמשים  

של   היא  לכך  מובהקת  להד  הפסיכולוג  דוגמא  החוסן  1999)להד,  מולי  מודל  את  פיתח  אשר   )

לחוויה  כביטוי  תקווה  ממדי.  רב  באופן  משבר  עם  גם    להתמודדות  נקשרת  וחיובית  אופטימית 

( ואף למחקר הנקרא "חקר  האושר" )כהן,  2008; טל שחר,  Seligman   (2000 , לפסיכולוגיה חיובית,

)שם(    Well-being(. מחקר בתחום החוסן נפשי ופסיכולוגיה חיובית מתמקדים ברווחה נפשית   2010

ס משמעות שווה אושר )טל שחר, ומדגישים את הקשר שבין תקווה לאושר דרך הנוסחה: הנאה פלו

2008  .) 

 רוב הגישות הטיפוליות מתמקדות ביצירת תקווה בטיפול הקוגניטיבי התנהגותי ניתן לראות כי  

 .Snyder C.R., Harris,C., Anderson, J.Rכביטוי ליצירת מטרות יישומיות המעודדות תקווה )

,holleran., .Irving.,L.M., Sigmond, S.T .et al.1991)    הפסיכואנליטיקאי שניידר ועמיתיו יצרו

מתוך מחקרים בפסיכותרפיה קוגניטיבית התנהגותית ,מודל המדבר על תקווה כמושג אופרטיבי.  

חשיבה שניתן להעצים ולחזק בבחינת  תקווה ו"תקוותיות" במחקרים אלה הן כוח נפשי ומיומנויות  

. בניית  1חוסן נפשי בפני מצוקה ומשבר. במחקרים אלה המושג  תקווה מורכב משלושה שלבים:  



. זיהוי הכוחות  3. זיהוי כיוונים ותכנון דרכים להשגת המטרות  שתקווה מעודדת  2חלום, עתידי .

בתקוו  נוספים  עסקו  לממש מטרות אלה. מחקרים  בכדי  ו"חשיבת  והאמצעים  וב"תקוותיות"  ה 

 .  (Snyder,C.r.; Feldman, D.B. ,Shorry,h.s. , & Rand, 2002) תקווה" 

מיומנויות חשיבה שניתן להעצים ולחזק בבחינת חוסן נפשי  בכוח נפשי ומתמקדים ב  מחקרים אלה  

. בניית חלום, עתידי;  1משלושה שלבים:    ת תקווה מורכבכי יצירת    כך יוצא    .בפני מצוקה ומשבר

. זיהוי הכוחות והאמצעים בכדי  3. זיהוי כיוונים ותכנון דרכים להשגת המטרות שתקווה מעודדת;  2

 ,Snyder) לממש מטרות אלה. מחקרים נוספים  עסקו בתקווה וב"תקוותיות" ו"חשיבת תקווה"  

C.R., Feldman, D.B., Shorry, H.S. & Rand, 2002)  . 

יחד עם זאת, למרות שרוב התפיסות הפסיכודינמיות האנליטיות המעיטו לעסוק בתקווה כהיבט  

תקווה   ליצירת  ביטוי  הינו  בכללותו  הטיפול  שדה  ומטרותיו,  הטיפול  בתהליך  מרכזי  תאורטי 

ת בה הגורמים  בתקופה בה התרבות נטתה לשמרנות יתר לצד התקדמות טכנולוגית וכלכלית. בתרבו

חלקים   ולהסתיר,  להכחיש  להדחיק,  נאלץ  האדם  בהם  תהליכים  מניעים  והכלכליים  החברתיים 

על כן, ניתן לומר כי הפסיכואנליזה  ( .  2000\1930משמעותיים מתשוקותיו כאינדיבידואל )פרוייד,  

עם זאת    יצרה תשתית המעודדת תקווה לשינוי מהפכני בתפיסת האדם בכלל ובחיי הנפש בפרט. יחד

המחקר   ספרות  הפסיכודינמי,  בהיבט  סותרות.  גישות  לשתי  הפסיכודינמיות  התפיסות  נחלקות 

נחלקת לשתי תפיסות דואליות. האחת היא התפיסה הפסיכואנליטית הפרוידיאנית המדגישה כי  

המותירה את האדם לכוד   (Freud, 1937) רציונלי שבאדם -תקווה היא ביטוי להיבט הינקותי והאי

ליכולת  באשל ביטוי  היא  תקווה  כי  מדגישה  השנייה  התפיסה  מפותחת.  בלתי  ינקותית  יה 

 (.  (Erikson, 1956התפתחותית אימננטית של האדם 

לצד אריקסון, שהדגיש כי תקווה היא ביטוי לחוויה של תינוק המחכה לאימו באמונה שהיא תבוא  

( וויניקוט  החוויה האינטרסוביקטיבית  במרכז    העמיד את(, כפסיכואנליטיקאי  1896-1971)שם(, 

האמין כי תקווה מצביעה על נוכחותה דווקא מתוך "דבר     ,Winnicott), 1947ההוויה הטיפולית )

והיפוכו", לדוגמא: נטייה לא חברתית מעידה על פי וויניקוט על נוכחותה של תקווה. גישה זו של  

שמ אשר  ההתייחסותית  הפסיכודינמית  לתפיסה  דומה  כתופעה  וויניקוט  תקווה  על  דגש  ה 

)מיטשל,   לחבל  1993/2003דיאלקטית  עלול  שני  ומצד  לשינוי  מקווה  האדם  אחד  מצד  כאשר   ,)

 (.   28, עמ' 2003בדרכים להיווצרותה )מיטשל, 

 

 



 

 

 תקווה בטיפול הקבוצתי

הרי   לתקווה,  התייחסו  בלבד  חלקן  אשר  היחידני,  בטיפול  הפסיכודינמיות  התפיסות  לעומת 

נושא התקווה נתפס כ (. זאת,  Hopper & Weinberg, 2011סגולה קבוצתית )שבטיפול הקבוצתי 

,  Levin, 2006לצד ההכרה כי תקווה היא אחד המרכיבים המשמעותיים בטיפול הקבוצתי )יאלום, 

לחוויה  2011 התייחסה  תפיסה  כל  אולם  הפכים.  לביטוי  התקווה  חווית  נקשרה  לא  כאן  גם   .)

טיפולית בפרט. בתפיסות התאורטיות של  הפרדוכסלית של הקיום האנושי בכלל וכמו גם לחוויה ה 

זאת משום שקיימים   והפכים.  בין תקווה  הקשר  לגלות את  ניתן  בטיפול הקבוצתי  אנליטיקאים 

יחסים דיאלקטיים בין "תקווה טובה", בוגרת ואדפטיבית ביחסה למציאות מול  "תקווה רעה"  

 ( .  ,Levin 2011אדפטיבית )הגורמת לתקיעות בחיי הפרט והישענות יתר על פנטזיה ילדית ובלתי 

דפרסיבית הקלניאנית, זו היכולה  -זאת ועוד, בטיפול הקבוצתי תקווה משויכת לפוזיציה המאנית

(. ההיבטים  Levin, 2011להביא להישג מבחינת אינטגרציה פנימית אך לא מייצרת יציבות פנימית )

ל אילוזיה, מעין יכולת  הדיאלקטיים של תקווה בטיפול הקבוצתי משתקפים גם ביחס לתקווה כא

ליצור קפיצה דמיונית העוזרת "לנתר מעל תהום האובדן, הנטישה או הנזק" המשפיעים על כל חברי  

. על אף זאת, ברוב הגישות המעיטו לעסוק בתקווה כביטוי  Hopper, 2001, p. 205-226)הקבוצה )

בעשור הפך  הרוחני  הממד  כי  העובדה  למרות  זאת,  בטיפול.  הרוחני  לגורם  להיבט  האחרונים  ים 

משפיע בתאוריות מסוימות בשדה הטיפול, כגון התפיסות הפסיכודינמיות המדגישות כי האדם הוא  

 (.2008וקיטרון  2007, קולקה 2005,קוהוט 2010, פדיה  2005, פלד  2010יצור רוחני )אייגן 

הטיפול בשדה  מהותי  תפקיד  בעלת  היא  תקווה  כי  הנחה  מתוך  יוצא  זה  מחקר  כך  היא  מתוך   ,

מתפתחת לא רק במצבי קיצון טראומתיים אלא גם בחיי היום יום בכל מצב בו הפרט נתון לחוויה  

שנוצרו   המחקריים  ההקשרים  מהם  להבין  ננסה  כהפכים.  סתירות  להכיל  עליו  המקשה  מפרקת 

 במחקר זה בין תקווה והפכים בהיבט הפסיכודינמי . 

 הקשר בין תקווה והפכים בהיבט הפסיכודינמי  

במרכזה  הת אשר  בגישה הפרוידיאנית  הנפש מקורה  בדבר מהות  פיסה הפסיכודינמית המרכזית 

( הקונפליקטואלית  הנפשית  Freud, 1937עומדת החוויה  על המערכת  זו מצביעה  נפשית  חוויה   .)

הטיפול   בשדה  שהתחוללה  המהפכה  של  פריחתה  עם  אולם  בפרט.  נפשית  המצוקה  ועל  בכלל 

יחתה של הגישה ההתייחסותית בטיפול, החל הטיפול הנפשי להתמקד  הפסיכואנליטי, בפרט עם צמ 



פחות בהיבטים הקונפליקטואליים, כמעידים על התפתחות המבנה הנפשי ויותר בהבנה כי הנפש  

(. אף יותר מכך, מערכות  Mitchel & Greenberg, 1983היא תוצר של מערכות יחסים בינאישיות )

 ,Stolorow & Atwood ,1979)  Bromberg של כל אדם  היחסים הן המשפיעות על המבנה הנפשי 

1993; Eigen, 1980; Mitchel & Aron, 1999  .)  מהפכה  גישות אלה שימשו קריאה שקטה לדומה כי

 האנליטי.  ועדיין נושא התקווה לא היה במוקד המחקר  ( 2004)גוברין,   בעולם הטיפול

הטיפול  עם   בשדה  שהחלה  וכהמהפכה  כסובייקט  האדם  תפיסת  רוחניעם  נמנו    אדם 

וויניקוט   ודונלד  ביון  אלפרד  וארון   הפסיכואנליטיקאים:  מיטשל  ובלאק,    סטיבן     (2006)מיטשל 

)קוהוט,   ופסיכואנליזה היה זה  יבה(  2005והיינץ קוהוט  בט הרוחני בהקשר ליהדות בפרט קבלה 

רוחנית בדגש  - ית למדרגה פסיכול פוטי שהעלה את החוויה ה  ,(2019,  2014,  2010מייקל אייגן )אייגן,  

 .  (2015 ,)אייגןשלם -האדם השבור התפיסה הקבלית בדבר על 

 תקווה  מתוך הפכים על פי הגישה ההתייחסותית 

(,  2004בשנות השבעים והשמונים בארצות הברית )גוברין,    הגישה ההתייחסותית, אשר התפתחה

הדגישה  שתי תפיסות מהותיות כביטוי לחוויה הטיפולית: האחת, היא בדבר "העצמי" אשר נתפס  

לא כביטוי להיותו מקשה אחת מרובדת ושכבתית כטענת פרויד כי אם "עצמי המורכב מעצמיים  

עם ההכרה בכך כי הנפש מסוגלת "להתארגן בצמדים  (. זאת, יחד  186, עמ'  2003מרובים" )מיטשל,  

המשלימים זה את זה" )שם(. מכך ניתן להסיק כי  היכולת ליצור תקווה  מתפתחת מתוך מערכות  

יחסים תוך נפשיות ובינאישיות ומורכבת מכמה "עצמיים". לדוגמא: עצמי ינקותי מחד ועצמי בוגר  

פיסה השנייה מצביעה על "הפסיכואנליזה כמכירה  כאחד, עצמי רציונאלי ועצמי בלתי רציונאלי. הת 

( ובהיות האדם  68, עמ'  2014ונשמה )אייגן,  – נפש-בהיפוכים", היפוכים הקשורים גם ליחס בין גוף 

(.  תפיסה זו מצביעה על  חווית הריבוי אך גם על  חשיבות הטיפול  2014שלם ושבור כאחד )אייגן,  

ע לחוויית הלכידות הפנים נפשית השואפת  הן לשם  כמאפשר מגע עם כל חלקי הנפש, כגורם משפי 

)מיטשל,   אינטגרלית  כחוויה  והן  נפשי  "חוויה  2003איזון  של  היבט  קיים  כי  ההכרה  לצד  זאת   .)

(. מכך ניתן  2000וקוהוט,    472, עמ'  2007; מיטשל וארון,  1993אחדותית פנים נפשית" )ברומברג,  

בית  החותרת להכרה בריבוי ובאחדותיות נפשית  להסיק כי חווית התקווה היא חוויה סובייקטי

,  2005כאחד. חוויה סובייקטיבית ותפיסה רוחנית מקורן בהכרה כי האדם הוא יצור רוחני )קוהוט 

 (.  2010, כהנא 2005, פלד 2008, קיטרון 2007קולקה  



הפסיכודינמיים לצד ואל מול  בהיבטים  סקירה קצרה זו פותחת פתח להבנה מה הקשר בין תקווה  

ב  מטרתיהדותתקווה  כאשר  ל .  היא  ההבינו  כל  בין  קשר  ויליצור  בהיבט  טים  והפכים  תקווה  בין 

 . חסידי-הרוחני

 תקווה ביהדות 

  . בתפיסה התאוסופית היהודית ומתבטאת בהיסטוריה של העם היהודיתופעה מכוננת  תקווה, הינה  

בתהליך היווצרות  ביהדות מצויה עוד מימי המקרא  חיי התרבות והאמונה  תופעת התקווה כחוויה ב 

  "עבודהההנחת  "  ב  התחילת  .עולםוב  יהודיות בארץקהילות  תפתחותן של  הבאופן  השבטים לעם ו

של החברה היהודית  קוד האתי  היצירת  בחוויה היהודית בכלל ובחוויית המאמין בפרט נחשפת    כי

רווחה אישית(  1990)רוטנברג,   )אילת    ,המושתת על מערכות יחסים שבמרכזן  עברי  ומשפט  צדק 

2016  ): יהודית באשר היא חוותה את ההפך המוחלט  כל קהילה  ,אלא שלרוב  צדק  ס,  כאוחוסר 

ורדיפות. הסוציו  משבר  האתי  הקוד  בין  המתח  מרחב  - דווקא  יצרו  והמציאות  פסיכולוגי 

מציאות  ב  החווים מצוקה  והקהילההפרטי  של האדם  כמעיין קריאת תגר  תה של תקווה  וח להתפת

משך של  תבתהליך מת.  חניהפנים נפשית והרו  ,הנגלית דרך יצירת מרחב עשיר למציאות הנסתרת

,  חדשה כביכולמציאות    ,האדם המאמין  במערכת היחסים העדינה שלנוצרה    למידה תוך כדי תנועה 

 ( 1967בובר  ,1921,רוזנצוויג)והות והאל הזולת אשר במרכזה יחסי האדם 

מימי  הופעתה של האמונה באל אחד והתגבשות שבטי ישראל  ניתן לחשוף עוד תקווה תופעת האת 

ארבע מאות וארבע עשרה פעמים  ביותר ממצוי  ההשורש ק.ו.ה      הופעת ב הדבר מתבטא בעיקר    .לעם

בהיבטים ההיסטוריים והפסיכולוגיים,  גם    (.2000בכל הספרות התנכ"ית )קונקורדנציה אבן שושן ,

בספרד  תור הזהב ימי  ,בית ראשון ושני בואנו לנדידת ישראל בעולם ,ימי התלמודבמפציעה תקווה 

ממנה ב  והגרוש  להבחין  ניתן  ביהדות  .  ביותר  הגדולה  המיסטית  ליצירה  כביטוי    תקופת -תקווה 

יצירת ספר הזוהר ולאורך הדורות עד המאה השמונה עשרה  תקופת הפצעתה של החסידות, עד  

 ימינו. 

שבמרכזו    עם מתחילים לדבר על תקווה ביהדות יש חשיבות בעיסוק ברצון האלוקי לברוא עולם 

ר בין  בורוחני המח  גשמיתקוות האל כי העולם יהווה מרחב  כביטוי של  זה ניתן לפירוש  רצון  .  האדם

כרצון  מתגלה הבריאה    ספר בראשיתבכבר  חיבור במשמעות של קדושת החיים .    .עליונים לתחתונים

בין הפכים (  העולםבקיעת  חווית  פנומנלי של    אוריבת הזוהר    .לחבר  מתאר    )זוהר בראשית ח"א 

  השמיים   , המים מתוךמתוך האין ,יצירת האור מתוך החושך  היש  יצירת  של  תהליך מובנה והדרגתי  

 זכר ונקבה . -בצלם אלוהים יצירת האדם במרכז הבריאה ו התהום רחשי מתוך והארץ 



הראשונה לרצון הבורא למרחב מחיה מושלם כביטוי  ניכרת העדות  חווית גן עדן והגירוש ממנו   גם ב

ממקורה  הפרוד  השבר ומרגע שגורש האדם מגן עדן ניכרת חווית  יתכן כי  .  אידילי    ת עולםליציר

תהווים מתוך רצון  מקום בו החיים מכעדן  הגן  אחר  כביטוי לחיפוש האינסופי של האדם  האלוהי  

 . כמקור לצמיחה ולשינוי ,שבר מצוקה חסר או טראומהל  " ההזדקקות"ללא  ,מזוכך 

נתקל במורכבות המציאות ובמורכבות  זוהר שם(  )לרצון האלוהי  ביטוי  כ התקווה לבריאת עולם טוב  

והאל התרחק  הפירוד  ה חוויית  מרגע שהחל    . נראה כיוחרדותיו    וומאווי מבנה אישיותו  האדם על  

מצוקה    בעיקר בעיתות קראה להפציע ולהופיע  נסודי ו התקווה במעיין תא  גם  הסתתרה  והסתתר ,

וחמור מכך  נדחית    ,נעזבת ננטשת  בת זוגו של האל    ,השכינה  ,על פי הזוהראו    ברגעים בהם האדם

מיום שנחרב בית המקדש נשבע הקבה שלא יכנס  "  :בזוהר שיר השירים  כנאמר  .    ממקומה  גולה  

העולם  ".  בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר    (הושע יא )אליה למעלה ,עד שיכנסו ישראל למטה שכתוב  

מגלה  תוהה ותועה  , שבר ותיקון ,ומציאות  חלום, ב מחומרים של קרבה ודחייה נעשה מורכהתנכ"י 

 .   סף ()סיפורי יומלךמשנה למבן אובד ל מזלו מתהפךו  עק לעזרהזו,מחפש לברוח ולמצוא  . ונרגש

לה מרצון  חלא החירות זו  גם אם    .במעבר מעבדות לחירותבמלוא הדרה  מתגלה  ביהדות  תקווה  

ש  ,האדם בזעקהרי  החלה  יב'(.    תוהיא  פרק  סיפורי    )שמות  מהלך  בכל  שמשתקפים  המעברים 

מלמדים על חוויה מעברית ממצב אחד להופכי לו כחלק ממאפייני הדרך    את מצריםהמקרא מיצי 

החוויה המדברית כולה, הינה מעבר מיחידים ועבדים לשבטים ולעם היוצא  ניתן להבחין כי  לחירות .  

 (. 2012צומחת יצירה אנושית ולאומית משמעותית )רוטנברג, חוויה כאוטית מ ולחופשי 

המשמשות  גם   תקינות  יחסים  מערכות  לכונן  כקריאה  הסתמנה  התקווה  הנביאים  בתקופת 

זאת   לראות  ניתן  לזולתו.   בין אדם  יחסים אתיות.  למערכות  כביטוי  ליצירת תקווה  פלטפורמה 

בית ראשון   יצירת תקווה ומתבטאת  בדברי הנבואה טרום  ואחרי החורבן  הנקשרת לערכים של 

בהפכים: הן נבואות  תוכחה וזעם, על אי צדק חברתי ועוולות בחברה היהודית והן לנבואות נחמה,  

בכתובים בכל המגילות ומגילת שיר השירים    על שיבת ציון ואחדות העם )עמוס ,ירמיהו וישעיהו(.

ל הנעדר והנחבא המציץ לרגע ונעלם. במגילת איכה התקווה  הא\בחיפוש אחר האהוב  תקווה מתגלה  

חבויה היטב בתוך נבואות הזעם והכאב על הניכור ההתרחקות של העם מאלוהיו ומערכים אתיים  

במעברים מאיום בכליה להצלה  עליהם התבסס הקשר בניהם)מגילת איכה( תקווה מתגלה בשיאה  

   .)מגילת אסתר( ממשית "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ועיקר" 

כינון חיי קהילה יהודיים  בהצלחה  שיש בהם תיקון המידות וניתן לראות כי התקווה לחיים,  עוד  

משברים התבטא  , לפני  ולאחריהם  ה  ה מתוכם  )המאה  בתלמוד  בתפילה    3-5בנוסחי  לספירה( 



בספרות תורת הסוד ,הקבלה  ובפרט  לספירה(    1080-בספרות המוסר  )החל מ וובספרות התורנית  

 לספירה(.   18- לספירה( ובספרות החסידית )המאה ה 12-13- )המאה ה

לספירה, לאחר חורבן הבית השני, מצויה    6- למאה ה  -3  -בסיפורי התלמוד אשר נכתב בין המאה ה

ו המקדש  בית  של  מחדש  לכינונו  וכחלום  כציפייה  רבים  מדרשים  של  במרכזם  ציפייה  כהתקווה 

ב'(. נו  ברכות  )מסכת  של המשיח  תקווה    לבואו  היהודית מסמנים  חיי הקהילה  אירופה   במזרח 

)אטקס,   הריאלית  המצוקה  למרות  חומרית,  8-26עמ'    1998להישרדות  ודלות  בעוני  שאופיינה   )

 מצד האוכלוסייה והשליטים יחד עם תחושת הארעיות בחוויה היומיומית.   רדיפות ופוגרומים,

פסיכולוגית והרוחנית של חיי הפרט, התקווה  יחד עם זאת, ניתן לומר כי ברמת החוויה האישית, ה

המתפקדת כסוג של התנגדות ואף    ! חווית המשכיות הגוף הנפש והרוח  הפכה ביטוי לחוויה המשכית 

מרידה במציאות האובייקטיבית. מציאות,  אשר לרוב, אינה מותירה ספק בדבר הכרח של היהודים  

לשרוד. תקווה זו התבטאה בערכים תורניים    להיכנע, להעלם, להמיר את הדת או להמשיך לנדוד כדי 

של לימוד בבתי מדרש, ערכים חברתיים וערכים מוסריים, כסוג של ציווי ואתיקה אישית ובינאישית  

פ פרופסור מרדכי רוטנברג  "ע  (97-122עמ'     1994כביטוי להתחדשות אישית וחברתית  )רוטנברג,  

פסיכולוגיית   אלא זו היא "חת רק מתוך משבר  תקווה איננה צוממייסד זרם הפסיכולוגיה היהודית  

כתיקונם בימים  גם  לעתיד  ,")התקווה  זו  (  1990רוטנברג  לכל    חידושבבחינת  היא  תפיסה  ביחס 

קטסטרופלי כשהאדם והקהילה על פי  הכתבים המדגישים כי תקווה צומחת בעיקר  מתוך משבר  

ננסה להבין עד כמה התקווה ביהדות הינה מצב נפשי אקטיבי או פאסיבי ,יוצרת או מחכה,    .תהום

    .נוכחת או נעדרת

 תקווה  בין אקטיביות לפאסיביות  

תקווה  .  (1997)רוטנברג ,   לציפייה לגאולה ולמשיחהיא ביטוי גם  תקווה  המונח  מימי הבית השני,  

קטיבית, התבטאה באחריות של האדם על חייו, וכבחירה חופשית בין טוב לרע  כביטוי לציפייה א

 , התבטאה באי עשייה וקבלת הדין. פאסיבית ה יציפיומת זאת תקווה כלעובין חיים למוות. 

משתקף באחד    לכינונה, הציווי על תקווה כביטוי לחוויה אקטיבית, שהאדם שותף ביצירתה ואחראי  

לספירה( הינו הביטוי התלמודי שנכתב    12- התלמוד )המאה ההביטויים המכוננים, שנכתבו בתקופת  

)תלמוד בבלי,    "אפילו  חרב מונחת על צווארו של האדם אל ימנע עצמו מן הרחמים"על ידי חכמים:  

א'( י', עמוד  משפט זה נתפס לאורכה של ההיסטוריה היהודי, כביטוי למהפך  .  מסכת ברכות, דף 

קריטי ברגע  האדם,  בחיי  להתרחש  ולמצוא    שיכול  לחפש  חופשית  לבחירה  ביטוי  ומהווה  אחד 

תקווה. השימוש במילים "אל ימנע עצמו מן הרחמים" מעיד על אחריותו של האדם לחמלה עצמית,  



( ומאידך  1997באופן המעורר היבט אקטיבי בפועל, לעומת פסיביות, המתבטאת בהימנעות )שוורץ ,

 (.  2008במאמץ אנושי )צור,  התקווה לגאולה, משולה למצב חברתי המגיעים אליו

בין רעיון התקווה כגאולה החברתית הטוטאלית, לבין המסורת  מתגלה ההבחנה  בהגות היהודית,  

ההיסטוריה במהלך  כהתפכחות  הסתמנה  זו  הגות  הדתית.  דתית   , המשיחית  משיחית    מתפיסה 

 (. 25עמ'   2008לתפיסה חדשה של גאולה חברתית )צור, 

 תקווה למשיח  

הפך מתקופת הגלות, שביטוייה הם עצמאות רוחנית,  כימות המשיח מעידים על תקופת הגאולה  

או בהיסח    ,( המשיח כגואל העם, יופיע מתוך הכנה לכך2003תרבותית, מדינית וכלכלית )אבינר,  

(. עת הגאולה מקורה בתקווה לגאולה  אשר תתבטא בהתנהלות  145עמ'    2018הדעת )שטיינזלץ,  

טבעית ביום יום ולא בשינויים קוסמיים, שכן "העולם כמנהגו ינהג" )הרמב"ם הלכות מלכים יא'(.  

וסרי  כלומר כביטוי להנהגה  טבעית, אשר מה שישתנה הוא הסרת הסבל, כביטוי לזיכוך אישי ומ

וצדקה,   צדק  משפט  חוסר  חברתית,  עוולה  של  במשמעות  רוע,  הטוב.  מול  אל  הרוע  של  וכניעתו 

ההסתרה הסרת  ההעלם,  וגילוי  הבינאישיים  היחסים  העם.    במערכות  ובחיי  הסובל  הפרט  בחיי 

התורה   בתחום  המאמין  בעבודת  שלמות  יתר  עם  יחד  שלמות  של  למצב  הטוב  התעלות  תיווצר 

א יזקק לסבל כדי לשם תיקון המידות וצמיחתו אלא יזכה לשינוי ולהתחדשות  . היחיד לוהמצוות

 .  ( 17)הרבי מלובביץ', תורת מנחם תנש"א ח"ג עמ'  בזכות גילוי פנימי אותנטי של נוכחות ה' בחייו 

כי   לציין  ופתרון  יש  היהודי  לעם  יותר  טוב  לעתיד  תקווה  רק  איננה  המשיח,  לביאת  התקווה 

שהעולם התקדם לקראת תיקונו השלם ודברים אלה מצויים    תעיד על כך  העת הופשכן  למצוקותיו,  

(. הכמיהה הציפייה והתקווה למשיח מופיעה בעיקרי  144-145עמ'    2018בתכלית הבריאה )שטינזלץ,  

א' יב'  מלכים  הלכות  תורה  )משנה  הרמב"ם  פי  על  מאמין  -האמונה  "אני  במשפט  ומתומצת  ה'( 

הכלולה    ,על פי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא"  באמונה שלמה בביאת המשיח ואף 

 בסידור התפילה היהודי . 

מתגלה    של האדם    רוחניגודלו הכביטוי לאמונה ולמקורות למחקר בדבר יסודותיה של התקווה  

ה הזוהר)המאה  בספר  הקבלה  רוחנית    13בכתבי  בתודעה  הקשור  אקטיבי  כמאמץ  לספירה( 

והאלב   המתפתחת   ....(יחסי האדם  כובד  מערכת היחסים    .)מאמר הקיווי לרמח"ל  המטילה את 

משקלה על האדם המצוי בחוויה הפרדוכסלית של הדרישה לתקווה ולגאולה ביחס לאל נסתר ונעלם  

 הנסתר. ו   הנגלה תחתונים, ורוחני,  עליונים  וההגשמי ביחסים שבין  :הפכיםמכילה חוויה המ 

 תקווה על פי הקבלה  ביטוי לממד המאזן בין הספירות  



והופץ    הזוהרספר   ה  שפורסם  הסוד  -13במאה  תורת  המכונה,  היהודית  המיסטיקה  ספר  הוא   ,

מתוך האפלה. יתכן שהדבר מתבסס על התלמוד :"רבי  תפציע  היהודית, מציין כי גאולתן של ישראל  

חייא בר אבא ורבי שמעון בן חלפתא היו מהלכין בבקעת ארבל וראו אילת השחר . אמר לו רבי  

)ירושלמי  "  שהיא הולכת היא רבה והולכת    כל מה  ,קמעא קמעא  ,חייא, כך היא גאולתן של ישראל

ברכות( הליכה    .מסכת  של  בתהליך  נשזרת  בתוך  התקווה  לבוקר  תוך  מ  , בקעהבחשיכה  ציפייה 

התבוננות  זאת    .שיעלה עם  הופעתה.  המסמנים  במציאות  ובנבראים  רגישה  יחד  מפרט  את  וכך 

בשעה שיאיר להם שמש הגאולה, תבוא להם צרה אחר צרה ואפלה אחר אפלה ובעוד הם  "  הזוהר:

בה   ה-שרויים  אור  עליהם  .'  יאיר  א'(  ו',  בראשית  )זהר חדש,  כי  הזוהר מסבי"  התנועה ממנה  ר 

לאורה.   אפילה  שבין  במתח  קשורה  תקווה  כיצד  צומחת  להבין  חוויית  הזוהר  סביר  מ  ננסה  את 

 ?האדםהתקווה המופיעה בחיי  

 

 ? הקבלה  ע"פ מהי התנועה שבין הפכים

וסינתזה,   עשר היסודות שהם תזה, אנטיתזה  נברא בעשר מאמרות, שהם  העולם  פי הקבלה,  על 

כשמרכזן, היחס בין כוחות החסד )הנתינה האינסופית( וכוחות הדין והגבורה )הכוח העוצר והמגביל  

שני   את  הממתן  הרוחני  היסוד  זהו  התפארת.  הנקרא:  היסוד  מצוי  באמצע,  בניהם  החסד(  את 

גדילה מודעת מתוך  ומכונה גם אמת ורחמים . שלוש הספירות הללו מכוונות את האדם ל ות  היסוד 

הדין   למידת  החסד  מידת  בין  והאיזון  גלות  .  השילוב  ההמצאות בקטבים:  חווית  כי  לומר,  ניתן 

)צייטלין,   וקליפות  ניצוצות  שבין  ביחס,  הקבלה  פי  על  בנפש  מתגלה  ותיקון  ,ייסורים  וגאולה 

 ( . 11-43'  עמ 1917/2003

הניצוצות הם כוחות החיות, היצירה, האמת והשלום והשאיפה להיטיב  הקיימת בנפש. הקליפות,  

על כן    .הם כוחות  העצבות והיסודות ההגנתיים הנוקשים, הקונפליקטואליים וההרסניים של הנפש

. המחקר  (43המתקת הדינים )צייטלין, שם עמ'    -תכלית עבודת המקובלים היא, ליצור מצב הנקרא  

האקדמאי על הזוהר הראה, כי המידות מייצגות חלקים הופכיים ביסודות הרוחניים שבאלוהות  

של   מעשיהם  תכלית  כן  על  כסותרים.  הנחווים  כוחות  מצויים  באדם,  גם  באדם.  גם  כך  ומתוך 

בפניו   להכיר  שניתן  כל  תיקונים,  בחבורה  ליצור  הוא  יוחאי,  בר  שמעון  רבי  ובראשם  המקובלים 

ולתקן תיקונים המסוגלים לעורר את התודעה, לנוכחותו של האל, בכל  כביכול,  של האל    הרבים

 מצבי הקיום ולנסות להעביר את ההוויה, ממצב של דין למצב של רחמים.  



-285עמ'    2005. )הלנר,  ת שפעישל חווי  הדיבור ויצירה בחבורה והעלאת מקומהם :  לכך  האמצעים  

, מופר הסדר והיכולת לשאת את המציאות  וסר איזון בין הספירותבמצב של ח(. חשוב לציין, כי  289

את   המקיימים  הרוחניים  הכוחות  בין  וסדר  לאיזון  היא  התקווה  כי  מכך,  להסיק  ניתן  ולתקנה. 

הרוחנית   התודעה  בפיתוח  אם  כי  האדם,  של  הנפשית  ברווחה  עסקה  לא  שהקבלה  אלא  העולם. 

 ומו של האל בחוויה זו.   להכרה גבוהה של הפער, בין הנגלה לנסתר ומק 

אמנם תפיסות קבליות מסוימות מדגישות כי האר"י הוא שצייר את המציאות כתהליך אדיר של  

תיקון השבירה, הרבה לפני החסידות. חידושה של החסידות הוא התרגום הפסיכולוגי העקבי של  

 ( . 1984  ,מושגי התיקון הלוריאניים )יעקבסון

כביטוי לשאיפה, רצון וחלום למהפך אישי וחברתי  ותקווה כביטוי    ולומר כי לצד תקווהניתן לסכם  

,הרי   לגאולה  כביטוי לשאיפה  ותקווה למשיח  ויצירה,  עשייה  של  או אקטיבית  לחוויה פאסיבית 

המהפך הגדול שהתחולל בעולם היהודי, נעשה לאחר חורבן בית שני ויצירת תקווה לכינונו מחדש  

וכללית. של בית המדרש במקום בית המקדש ו   התמקדה בלימוד תורה ובתפילה לישועה פרטית 

לנקודה   כביטוי  בעתות משבר  הנדרשת,  ראה את התקווה  העולם החסידי  כיצד  השאלה  נשאלת 

 ממנה תצמח תקווה.  

 על פי החסידות  מתוך הפכיםתקווה 

לעולם, אלא להדגיש  בשונה מהתפיסה הקבלית, אשר יש הגורסים כי אין כוונת הזוהר להביא מזור  

( הרי שגישת חכמי התלמוד  )תלמוד  2017  ,את אימון התודעה הרוחנית בדבר מהות האלוהות )ביטי

מסכת פסחים דף נד' עמוד א'(  יחד עם התפיסה החסידית מצביעות על  דגשים מרכזיים לא רק  

בתיקון העולם,   מהותי  סמן וזרזבתקווה לעתיד טוב יותר לעם היהודי, כפתרון למצוקותיו, אלא כ

צדק  רווחת האדם הכוללים  על  טובה  בהם השפעה  שיש  ולעשות מעשים  לצפות  לרצות,  כלומר; 

 . (2010 ,וצדקה אשר יביאו לתיקון והשלמתו של העולם )כהנא

על פי החסידות, התקווה מהווה את הציר המאחד בין הגשמי לרוחני, ביחס לאירועי  ניתן להסיק כי  

ה, ביחס שבין ייאוש לסיכוי ותקווה ובין אובדן להתחלה מחדש ואף  החיים הממשיים בעולם הז 

למציאת משמעות חדשה להוויה האישית. בשפה החסידית, המעברים הללו, בין חוויה והיפוכה,  

)רוטנברג,    מכונים  מעברים ( ובאמונה וביכולת לנוע, במעברים  2010; כהנא,  1997משבר לתיקון 

תיקון  לאנרגיית  חורבן  הגאולה  2018)קוסמן,    מאנרגיית  את  מניעה  תקווה  החסידות,  פי  על   .)

ומתבטאת, לא בחוויה רוחנית המנותקת מן המציאות, כי אם בחיי היום יום המצויים על ציר השבר  

ומתחילה   גאולה  לתחושת  גלות  מחוויית  הנעה  טרנספורמטיבית,  לחוויה  כביטוי  זאת,  והתיקון. 



תפיסת הבעש"ט מייחסת   (,147-148 -,עמ'2018שטיינזלץ )בתקווה  לכך  שהרע מתהפך לטוב על פי 

בביטחון באל, בהשתדלות לעשות ככל    באמונה,:  בכמה פעולות    על האדם וכרוכה  אחריות לתקווה,

  מכאן להפכים ו-לפרדוכסליות בהוויה האנושית  יחסה    מהוכדי להבין    .אשר בכוחו של האדם לעשות 

 .  18-ידות בשלהי המאה הננסה ללמוד על הרקע לצמיחת החס , לתקווה

 

 הרקע לצמיחת החסידות 

תפיסת הדת והאמונה כביטוי  מצביעה על החסידות כמהפכה בתחום  רוב הספרות החסידית

( ואף כדורשת בראש וראשונה את רווחת 2018לפנימיות התורה כתורת הנפש )שטינזלץ, 

החי במורכבות מובנית בין השאיפה לחיים ובין השאיפה להתעלות מעליהם . תכלית  האדם 

  מאמץ לחבר עליונים ותחתונים באופן ממשי בחיי העולם הזההאדם על פי החסידות הוא ה

   (2015יאור , )אל

 כאוס שבר רדיפה ומשבר חברתי  .א

החסידות צמחה כתנועה חברתית, בעקבות המשבר שפקד את החברה היהודית בפולין, במחצית   

יש הסוברים, כי אין הדבר    .אולם(1894; דובנוב,  1998הראשונה של  המאה השמונה עשרה  )אטקס,  

עו את הקשר בין משבר וצמיחת החסידות  כך, משום שיהודים כמעט תמיד סבלו מרדיפות, אלא הצי 

וערכיה   המסורת  אל  היהודית  בחברה  יחידים  של  זיקתם  בהתרופפות  שהתבטא  במשבר  אלא 

כלומר    דתית המיסטית  החוויה  החיפוש אחר  זו מבטאת את  .סברה  היהודית  ומוסדות ההנהגה 

 (.   271-283עמ'  1957המשבר סייע בהפצתה של חוויה זו וצורך זה )כץ,  

התנאים  לפי החסידות,  תנועת  של  ומסריה  המשבר  של  אופיו  בין  קשר  יש  כי  לומר,  ניתן  כך 

במחצית   פולין,  יהודי  של  חייהם  את  שאפיינו  והחברתיים,  והכלכליים  החברתיים  הפוליטיים, 

הראשונה של המאה השמונה עשרה, היו מצוקה קשה, המתבטאת בתחרות כלכלית מצד החברה  

  . בעלילות דםלשם כך  החריפה את הרדיפות אחר היהודים והשתמשה    הנוצרית. הכנסייה הקתולית 

האצולה הפולנית, שרבים מיהודי פולין התגוררו והתפרנסו בתחום אחוזותיה, נהגה בהם  בנוסף ,

 (. 8עמ'   1998בעריצות ובשרירות לב )אטקס, 

וקה הקשים  בתקופה זו היה לסייע ליהודי הפשוט לשרוד בתנאי המצהקהילה היהודית נהגה  על כן  

של הגלות. היא הציעה סעד רוחני ונחמה רגשית. אלא שבתקופה זו הרבנים, לא רק שלא מילאו  

ייעודם, אלא הכבידו את עולם על הציבור. משום שבראש סולם הערכים, העמידו את לימוד התורה.  



יהודי  היה זה לימוד מפולפל, שלא הלם כלל את יכולתו האינטלקטואלית ואת צרכיו הרגשיים של ה 

הפשוט. כמו כן, העמיסו הרבנים, על שכמו של הציבור, תלי תילים של הלכות, שרבים מהם התקשו  

 .)דובנוב, תקצ"ד(   לעמוד בהן

 חסידות כמסר חברתי  ב. 

החסידות,  היו  למעשה   תנועת  כי  הציעו  יחסים,  הינה  החוקרים,  במערכות  העוסק  חברתי  מוסד 

תשל"ב )פייקאז',  המוסר  לתנועת  חוקריםכהמשך  לעומת  כתנועה  אחרים    (  החסידות  את  שראו 

( מול חוקרים שטענו כי החסידות היא תנועה אקסנציאליסטית אמונית )וויס,  1906מיסטית )בובר,  

 . ( 97-95תשל"ה  עמ' 

אולם הפכה את    החסידות, צמחה כמענה לצורכי הדור המצוי במשברשוב ניתן להצביע על כך ש

תקוו לרוויות  היחסים  משבר  מערכות  של  בקיומו  רק  תלויה  שאיננה  אמונית  בפרקטיקה  ה 

. היא הדגישה את האמונה התמימה, את השמחה ומעל לכל, את האמונה בצדיק היינו  קטסטרופלי  

הרבי החסידי המסוגל הן לחולל פלאות והן לסייע במצוקותיהם האישיות של החסידיים, זאת מבלי 

להעמיק את כוחו של התיקון, ככוחה של    הצליחה  החסידות   .לטשטש את השבר בחיי היהודים

(. הגישה החסידית והחצר החסידית, הצליחה  1997תקווה לשינוי המתחיל בנפש האדם )רוטנברג,  

המצוקות הריאליות. ובכך התאפשרה, התפשטותה במהירות  להסיח את דעתם של היהודים מן  

 (. 8-26, עמ' 1998רבה מן הצפוי )אטקס, 

שפ מבית.  אולם  לניצול  גם  אלא  בלבד  מבחוץ  לרדיפה  הצטמצמה  לא  המשבר  יהודים  ת  היו 

האצולה   עם  קשריהם  את  וניצלו  היהודי  ההמון  על  שהכבידו  המקומית,  לפוליטיקה  המקורבים 

הפולנית, כדי להשתלט על מוקדי הכוח, של הקהילה היהודית, לשם דיכוי פוליטי וניצול כלכלי.  

תנועת אופוזיציה חברתית שהתנגדה למוקדי כוח מנצלים ובראשם   לערך קמה למעשה  1767בשנת 

משנה, בשונה מהרבנים שהיו האליטה.  –עמדו המגידים והשוחטים, אשר נחשבו לאינטליגנציית  

שהצטבר   החברתי  למתח  פורקן  נתנה  ובכך  חברתיות  לעוולות  גדולה  רגישות  הייתה  לחסידות 

כך ניתן לומר כי החסידות שמה במרכז את חוויותיו של  (. מתוך  83-227עמ'    1996בתקופה זו)דינור,  

 האדם המאמין ולא רק את האמונה כציווי הלכתי. 

 הבעש"ט -התקווה על פי מייסד החסידות רבי ישראל הבעל שם טוב 

( על ידי רבי ישראל הבעל שם טוב   (. עם היוסדה היא  1746החסידות נוסדה כזרם חדש ביהדות 

והקהילה   האל  מול  האדם,  של  חוויתי  הסובייקטיבי,  המעמד  את  אמונית  כעודדה  פרקטיקה 



(  1998המבוססת על אמוציונאליות ולא רק על פלפול טקסטואלי, רציונלי,  למדני ומרוחק )אטקס,   

 (.  17-18עמ'     1990אתיקה חברתית המבוססת על יחסי האדם וזולתו )רוטנברג, זוהי למעשה 

(.  יוצא מכך,  37, עמ'  2010לפי הבעש"ט התקווה הינה "הציפייה הלוהטת והכמיהה לגאולה" )ויזל,  

התקווה של  רוחנית  נגזרת  היא  של    .שגאולה  הפרטי  מעולמו  מתחילה  הבעש"ט,  פי  על  הגאולה, 

 (.  2014אישי וכמובן ביחסי האדם והקב"ה )אליאור, - האישי, במרחב הביןהאדם ומצויה במרחב 

על כן על מנת שיוכל להאיר את אורו הייחודי  בעולם על האדם, על פי הבעש"ט: "להישאר נאמן  

לעצמי האינטימי, האמיתי שלו. אין הוא יכול לסייע לאחרים, אם הוא מתכחש לעצמו" )מתוך ויזל,  

ניתן לומר, כי המהפכה החסידית, שחולל רבי ישראל הבעל שם טוב, הביאה תקווה  ( .  38, עמ'    2010

 לחיי האדם המאמין ולחיי הקהילות היהודיות במזרח אירופה בזכות שלוש עקרונות יסוד:

החסידות שמה במרכז את רגשותיו, מאבקיו, חלומותיו ותקוותיו  - רגשי במרכז-אישי העולם ה א. 

בכך הרחיבה החסידות את יכולתו של האדם להאמין ולקוות כי בכל  של האדם כמהותיים בחייו.  

ורוטנברג,    2007; לדרברג,  2010; כהנא,  1989התרחשות אישית וקוסמית יש ניצוץ של טוב )אליאור,  

, מתוך  1793( וכי בכל מצב משברי יש פוטנציאל של "היפוך" לטובה )רבי ישראל הבעש"ט,  1990

1987  .) 

החסידות מעמידה גם את הריבוי הקיים בבריאה, באלוקות ובאדם,    -  לאחדות היחס שבין ריבוי  ב.  

האחדות .    כמרכיבי  האדם  של  האחדותית  האיכות  ומכאן  השלמה  "האלוקית  אחדות  המונח 

בזוהר)  ההפכים  יותר על ידי בעל התניא)תניא  " שהובא לראשונה  ידי  1772הורחבה מאוחר  ( ועל 

  ת מורכב.עיקרון זה מדגיש כי הבריאה כולה היא אחת ה    הרבי מלובביטש )אגרות הקודש כרך ח(

חומר ורוח בטענה כי "כל הניגודים    ,כגון: זכריות ונקביות, תהום וארץמרובים מנוגדים , מיסודות   

)לדרברג, על  12עמ'    2007קשורים באחד"  גם, כריבוי הדרכים באמונה בהתבסס  ( הריבוי מודגש 

(    120עמ'    2007, מתוך לדרברג,  1747" )איגרת הבעש"ט  הביטוי של הבעש"ט: "ובכל דרכיך דעהו

ריבוי הדרכים באמונה הוא פועל יוצא מריבוי חלקים הקיים באדם ברמה התוך נפשית, כלומר,  

הביא    (1745-1812)  רבי שנאור זלמן מליאדי.  האדם לזולתו  בין הקיימים  השונות והריבוי  , ו שונותו

מבחינת המאמץ הנדרש מהאדם לשאת הפכים)על כך  את עקרון ההפכים למדרגה הגבוהה ביותר  

את הרעיון המשקף את תפיסתו החסידית בדבר    רש"ז  בספרו התניא הביע  יורחב יותר בהמשך(  

)שער    ביטוי אחד להתגלות האלאלא  שאיננה  הבריאה כולה  ואחדות האל  הריבוי המהווה ביטוי ל

   ט( "איגרת הבעש")תו הפשוט יתברך אחדו  ל הדבר נתבטא באמירה "הכ  (1772היחוד והאמונה תניא  



בובר עולם החסידותבזמנו  מגדולי הפילוסופים    ,(1787-1965  )מרטין    כי הדגיש      ,אשר חקרו את 

אף כחלק מעולם  .זאת  החסידות פתחה בפני היהודי המאמין את חווית הבחירה בתוך עולם האמונה  

"אין דרך אחת לאל כל שאתה    כי  .דרכים רבות מוליכות אל האחדשל חוקים ומצוות באומרה כי  

 (.  17עמ'  1964עושה יכול שיהא בו הדרך אלי ומה שיעשה האדם יתגלה לו מתוכו ומעצמו" )בובר, 

הפרשנות שפיתחו גם האר"י ומתוך כך  הבעש"ט     -  כביטוי לתקווה   ותמערכות יחסים דיאלוגיג.  

בתפקידו של האדם בעולם. תפקיד המצביע על קשר    הקשור   ,האלוקות  להבנת העולם שבמרכזו

דיאלוגי, חף מסימטריות, בין האל לאדם. זאת כביטוי ליחסים בין העולמות: הפנימי והחיצוני,  

עמ'    2007העליון. יחסים ובהם השתקפויות של כוחות היצירה וההרס כאחד )לדרברג,  התחתון ו 

120  .) 

כי,   להדגיש  ניתן  לגאולה הוא בתקווה.  עוד  בציפייה  האמונה החסידית  המונח החסידי המתחיל 

כך:   לגאולה  תחותרת  פנימית  אחדות  שם(י"שכשתיווצר  )לדרברג,  גאולה"  האדם  .  תכן  ביחסי 

ה ויחסי  המגמה  והזולת  את  נגדה  אשר  האישי,  והשיח  התפילה  את  החסידות  שמה  והאל  אדם 

המסורתית של פלפול טקסטואלי ושל קבלה אקסטטית, אלא קבעה כי יש להנהיג יחסים חדשים  

(. החסיד אינו הלמדן אלא  97-99עמ'  1997בין רציונליזם תלמודי לאמוציונאליות חסידית )רוטנברג  

ה משום שונותו וחסרונותיו, אולם הדבר הוא סוג של מראית עין   "האנדרדוג" העשוי להיות מבוז

 ליתרונו  בקיום אמוני ובחיפוש אחר תקווה .  

  השושלת החסידית ויחסה לתקווה מתוך הפכיםד.

עם   שהחלה  החסידית  ישראל  השושלת  רבי  ) מייסדה  טוב  שם  עם   1700-1760הבעל  המשיכה   )

שמרו על תפיסתו המקורית וחלקם    ת  החסידוהזרמים השונים של  חלק מ  .שאחריו  תלמידיו בדורות

נוצר קשר בין  סגנונו הייחודי של כל זרם    בשינויים מסוימים ניתן לראות כי  התרחקו ממנה מאוד. 

( אשר  1695-1782נימנו המעגל החסידי הראשון: רבי יעקב יוסף מפולנאה )ויחסם להפכים. עם אלה  

, לרמה  םעליו מוטל לגשר בין הרמה הנמוכה הרוחנית של ההמוני פעל לעצב את דמות הצדיק אשר

)רוסמן,   הצדיק  של  הגבוהה  )  1999הרוחנית  ממזריטש  המגיד  המשנה  1710-1772(  את  חיבר    )

וה  החסידיתההחינוכית  התפיסה  של  רוחנית    ,נהגתית  תפיסה  שבין  ביחס  להנכחה  הניתנת  דגל 

נות הנדרשת מתלמידי חכמים ומהצדיקים . בין  לבין הלמד בפשטות, ברמה הגשמית היומיומית,  

( אשר האמין, כי רוח  1726-1791רבי פנחס מקוריץ )חברי המעגל הראשוני בזרם החסידי נמנה גם  

להביא לידי ביטוי את קרבת ה' בחייו דרך מודעות  האדם יקרת ערך ויש בכוח ייחודיותו של כל אדם  

 (.   1964)בובר,   "עז שברגשותיו ה"אל  מתח היצרי שבתוכו ומודעת דווקא לדווקא  



זושא  חברי   רבי  האחים:  ובניהם  החסידות   של  דמותה  מעצבי  ששימשו  השני,  החסידי  המעגל 

( צניעות אנושית  1729-1800מהאניפולי  רוחנית לצד  בגדילה  רבי אלימלך  ו( שתפיסתו דגלה  אחיו 

ודחף למגע קרוב עם דלת  היה מי  שהנהיג את הענווה בדרכי החסידות  אשר  (  1717-1787מליז'נסק )

בכל מצב משברי )רט,    ,היה זה שחיבר בין המושג "חילוץ ניצוצות הגלות" לגילוי הגאולהאף  והעם  

2015 .) 

יעקב   הלוי  רבי  )יצחק  מלובלין  החוזה  דרך    1745-1815המכונה:  ומנהיג  מיסטיקן  לגאון  נחשב   )

טען לחסידות פשוטה המשלבת  וא  . החסידית הומאנית, שדגל בעבודה פנים נפשית, כביטוי לאמונה

דגל בהיפוכו של רעיון השמחה  לעומתו,  (  1787-1859התלהבות תמימה ופחות שכלית. הרבי מקוצ'ק )

וההתלהבות ונחשב כחסיד אשר העמיד את הדרישה לאמת צרופה , לדיוק  בעבודת השם צניעות  

סמוי מן העין. רבי לוי  ומזעור של שמחה והתלהבות הנגלית לעין, תוך הקפדה על תכונות אלה ב

( המכונה: "סנגורם של ישראל" נהג  לסנגר על חסידיו בפני השמיים  1740-1809יצחק מברדיטשב )

התפילה הסדורה  לצד    ,ולחבר הפכים, בהנגישו את התפילה, כביטוי לשיח פשוט וטבעי עם האל

 והמהוקצעת.  

השנייההחסידים   העולם  מלחמת  ל  בתקופת  התקווה  את  נס  על  אצל  העלו  מרביימשל  ם  'אחד 

(  1889-1943הוא הרבי מפיאסצנה ),רבי קלמן קלונימוס  בתקופה זו :החסידיים המשפיעים ביותר  

בגטו ורשה ולבסוף במחנה ההשמדה טרבלינקה.  מי שכתב יומן ודרשות מעוררות תקווה, בהיותו  

במציאות, כי אם כתקווה על  הרבי מפיאסצנה, כתב ודיבר על תקווה לא כאוטופיה נטולת אחיזה  

 (.  1960/2017הרוע )אש קודש,  אף ולמרות

  . נושאת הפכים  חוויה נפשיתהינה יותר מתופעה נפשית זו היא  כי תקווה   מראות  תפיסות  מגוון ה

רצון היחיד לבחור בחיים ולבחור את דרכו בחיים.    היא כוללת הן הכרה בשבר והן אמונה בהמשכיות

כמהותית    לטובמרע  כלומר בהיפוך    .היפוכיםביכולת ליצור מרחב הכולל    היא כוללת אמונה ובפרט  

הינם גם פרי מהלך של שינוי תודעתי ולא רק  כי היפוכים    הבנה  הזאת בדגש על    לחוויית התקווה .

יצירה  ל  ,מקור להשראה  תמסמלביטוי לשינוןי מצבו של האדם במציאות בה הוא חי. תפיסה זו  

 . משמעות חדשהלנביעה של ו

הבעש"ט של  וממשיכיו  החסידות  מגדולי  המוכרים     שניים  ליוצרים  הזמן  ברבות  הפכו 

 ור זלמן מליאדי. ורבי שנארבי נחמן מברסלב  : והמשמעותיים ביותר בחסידות



ולמצוא מתוך כך קצה חוט    כמורכב מהפכיםרבי שנאור זלמן מליאדי דרש לקבל את המבנה הנפשי  

בכל חוויה  משום שמצב יכול להתהפך מרע לטוב  ו . זאת משום שכמעט כל  לתקווה מתוך האמונה

 .  (1992 ,) אליאור מצוא היבט שלילי והיבט חיובינפשית ניתן ל

 תקווה באמצעות הפכים על פי רבי נחמן מברסלב ועל פי רבי שנאור זלמן מליאדי 

 רבי נחמן מברסלב ויחסו להפכים

כמי שמדגיש כי התורה    ( מופיע בהגות החסידית 1772-1810נינו של הבעש"ט, רבי נחמן מברסלב )

רעיון  רבי נחמן מעלה על נס את  (  1980)גרין,    "בעל הייסורים " זאת למרות היותו  הינה תורת חיים  

נפל למקום שנפל ,רחמנא ליצלן מאחר שמחזק עצמו   אפילו אם" ומדגיש כי " ...."אין ייאוש כלל  -ה

  ( ע"ח ן חלק ב ,ליקוטי מוהר"רבי נחמן ,)" במה שהוא עדיין יש לו תקוה לשוב ולחזור אליו יתברך" 

אחד  ו כך בולטת דמותכמונית גבוהה.  דרגה ארבי נחמן מ  היכולת לנוע על ציר התקווה היא בעיני

בתורת שאחד  רים  "האדמו הבולטים  נושא  ומהסממנים  האדם  "–ההתחזקות    :הוא  יפל  לבל 

 .)ליקוטי מוהר"ן ,שם(בדעתו"

כצדיק פרדוכסלי שמשמש מודל לאדם אידאלי עבור חסידיו ויחד עם זה נאבק בייאוש  הוא נחשף   

חייו. בהירים     .כל  צבעים  של  בחותם  כמוטבעת  נחמן  רבי  של  הגותו  את  הרואים  חוקרים  יש 

האמונה בכוחו של הניגון להעלות את ניצוצות    בהדגישו את   זאת  .ואופטימיים דווקא מתוך ייאוש

הדגיש  רבי נחמן    חסידי  ) שץ,  תשכ"ח(.של הנשמה הנפולות. יש המגדירים אותו כאקסנציאליסט  

דווקא משום  שבין ייאוש לתקווה, כביטוי לרצף אחד הניתן לאחוז בו בבת אחת,  רבות את היחס  

 (.   14-16עמ  2003מי )מרק, במתח שבין המיסטי לקיו  ברמה התודעתיתשהאדם מצוי 

אלה קטבים    . על פי רבי נחמן עיקר המתח של האדם הדתי הוא בין היסוד המיסטי ליסוד הקיומי

מנוגדים והאדם פוסע בהם בחיל ורעדה רצוא ושוב. באומרו "כי גם בשאול תחתיות נמצא השם  

ח'( כלומר, כשהאדם זוכה להארה כשהחיות מתחזקת, האדם צריך להיזהר     יתברך ")ליקוטי מוהרן

כרוך   הדבר  הבאה,  למדרגה  לעלות  להמשיך  לרצות  אלא  הגיע,  הוא  שאליה  במדרגה  מלהסתפק 

מצבים בהם קיימת סכנה כי  .  כים, כדברי רבי נחמן, למצבים של ירידה ונפילה אפילו לשאולבהפ

אך גם ממקום נמוך, ככל שיהיה ימצא את הדרך לחזור למצוא את האל )אשר    .האדם יאבד תקווה

 (  2011אלבו, 

עם זאת  רבי נחמן  היה נטוע היטב בעולם החרדי, וביקש לחזק מוסכמותיה, אך יחד  ניתן לראות כי  

היה, מי שדיבר על הפכים   הוא  (  1971צערה ושמחתה )פייקאז',    ,חתר למפות את הנפש על כל גווניה

באופן מפורש כמתודה של  תהליכם נפשיים. במתח שבין אמונה מפרה ועל מידת האמונה המייאשת  



ם(.  )פייקאז, תשל"ה( שילוב של צבעים אופטימיים של שמחה וצבעים קודרים של עצבות )שץ, ש

"החיסרון    על פי רבי נחמן דווקא  זאת יחד עם על הדרישה לשמוח כדי להתגבר על חטא העצבות.  

 (. 65עמ'   2018מעיד על היתרון" )ניר, 

 תקווה  באמצעות הפכים על פי רבי שנאור זלמן מליאדי וממשיכיו 

האדמו"ר  ", מכונה  1845בעיר ליאוני שברוסיה וניפטר ב  1812  -ברבי שנאור זלמן בורוכוביץ' נולד  

 הבלעדי בתחומי רוסיה.  הפך למנהיג החסידי, אשר והינו מייסד חסידות חב"ד  "הזקן

ג'(   לעומת רבי נחמן, שדגל באמונה מתוך הלב, בבחינת "רחמנא ליבא בעי" )זהר, רעיא מהימנא 

( מליאדי  זלמן  שנאור  רבי   , הלב  את  רוצה  הוא(  ברוך  )הקדוש  הרחמן  דגל  1745-1813שפרושו   )

 . ( 1772או כדבריו :"מוח שליט על הלב" )תניא פרק ב' ,( 2015בחסידות הדורשת שכליות )רט, 

אור זלמן מליאדי, נחשב המעגל השלישי של החוג החסידי מאז היוסדה על ידי הבעל שם  רבי שנ

תניא ותורה אור, ניתן ללמוד על עקרון נשיאת ההפכים ואחדות ההפכים    -טוב. בחיבוריו הגדולים ה

שהם ליבו של מחקר זה. המתנגדים לחסידות, הלשינו על האדמו"ר הזקן מחשש שהחסידות תהווה  

מות בעולם ההלכתי ותדמה לחוויה היהודית הטראומתית שמשמעותו "השבתאות"  פריצת מוסכ

שהייתה הזרם הדתי, שהטיף ליהדות, לא הלכתית המדגישה את החוויה המינית והאקסטטית,  

 (. 127-189ע"מ   2014ללא גבולות, כביטוי להתנסות מיסטית המביאה לגאולה )אליאור 

של    לטונות הרוסיים והביאו למאסרו והגלייתולשעליו  הלשינו  לחסידות  המתנגדים  מסיבה זו,  גם  

. גם במאסרו ולאורך, כעשרים שנה, כתב האדמו"ר הזקן את משנתו ומשנת חב"ד בספר  בעל התניא

א. בליקוטי אמרים העוסק בנבכי הנפש מידותיו וכוחותיו של    -הנקרא: "תניא" הספר מתמקד ב

ובו דיון פילוסופי ג. ואגרות התשובה ובו  האדם מניעיו והפוטנציאל שבו .ב. שער הייחוד והאמונה  

משנה סדורה המנתחת את מושגי החטא והתשובה על פי הבעש"ט והרבי ממזריץ'. ד. חלק האחרון  

 של התניא, אגרות הקודש, דן בנושאים הקשורים בתורת הקבלה.  

ההכרעה המרכזית שעומדת בבסיס התניא היא הצורך להכריע מה חשוב שכל ורגש או מוח ולב  

בעבודת השם. האדמו"ר הזקן קבע כי "אין התעוררות רגשית שאיננה מושרשת בהכרה שכלית. הוא  

הרואים בחסידות התלהבות ורגש אינטואיטיבי בעיקרו וקבע, כי השיטה  הביע ביקורת נוקבת על כל  

)תניא,    "מוח שליט על הלב"כביטוי להאמונית הנכונה היא תוצר של הכוחות השכליים והרגשיים  

 רק י"ב(  פ

 



 תפיסת האדמו"ר הזקן בנושא הפכים:

וכלים פי החסידות, קיימים באדם  שני רבדים, אורות  חייו מתבססים על המתח הפורה  -על  כל 

עליון,   ממקור  הנובע  האור  של  העליון  הרובד  בין  הראוי,  יחס  שמתקיים  בתנאי  זאת  ביניהם 

מחד   המכילים  כלים  באמצעות  למציאות  החיבור  לבין  האור  האלוהים,  את  מאידך,  ומגבילים 

האינסופי השופע , זאת כדי שהאור המבטא את כוחו יכולותיו וייחודיותו של האדם יופיע  ויתגשם  

בחיי הפרט בפועל. על כן מה שמכונה " האני " הוא במשמעות אין ו"העצמי" הוא העצמי הנסתר  

 ( .  65-75עמ'   2010)כהנא,   אשר מרכז התודעה האנושית על פי החסידות

שני מושגי היסוד העומדים במרכז מחקר זה לקוחים מתפיסת האדמו"ר הזקן נשיאת ההפכים,  

 אחדות ההפכים  יחד עם התפיסה  הנקראת : איתכפיא ואיתהפכא 

 

 תקווה מתוך כפייה תקווה מתוך היפוך -איתכפיא ואיתהפכא

בחינת "האין "בתוך מציאות של "יש ". תפיסת    מהלך  זה נקרא בחוויה הרוחנית החסידית: גילוי

זו מודגשת בפרט בחסידות חב"ד בפרט, זו המתפרשת על פי רבי מנחם מנדל שנאורסון, המכונה:  

"הרבי מלובביץ" היא הדגישה כי לתקווה לגאולה, יש שתי פנים . האחת הינה הגאולה הראשונה  

מתוך "איתכפיא" , כלומר, מתוך כפיית  כפי שהתרחשה ביצירת מצרים , המכונה הראשונה נעשתה  

ואילו התקווה   ולא מתוך תהליכי בחירה אלא משום הרוע הקיים  הטוב על הרע, לא מתוך נחת 

לגאולה  לעתיד לבוא , תהיה מתוך "איתהפכא" שפרושו: הפיכת הרע לטוב וזאת משום שכבר לא  

נו הפיכת הרע לטוב מבטאת  כאשר העולם יגיע לתיקו.  תהיה מלחמה ולא יהיה מאבק בין הטוב לרע  

תיקון הנובע מתוך שבר ורוע או מתוך  את האחדות האלוקית של העולם או אז לא יהיה דחיפות ל

זהו  (.    1685, שיחת השבוע גיליון מס  2019חיפזון ובריחה אלא מתוך יגיעה פנימית. )מנחם ברוד,  

מתוקנת  ממחשבה נפולה למחשבה  היפוך המחשבה הזרה )של ייאוש למשל (    מהלך תראפויטי של  

 (.2010ומתהפכת לטובה )כהנא, 

 נשיאת הפכים ואחדות ההפכים כאמצעי לוויסות רגשי 

"כי בכי תקוע בליבי  (     זוהר כך:יאדי את השל רבי שנאור זלמן מלשיאה של תובנה זו היא בציטוט  

ניתן להסיק מתוך כתבי הרש"ז    .(  הזוהר כמובא בתניא פרק ל"ד)  מצד אחד ושמחה בליבי מצד שני"

  ",נשיאת הפכים"של    )רבי שנאור זלמן מליאדי( בפרט בעניין חשיבותה של העבודה הנפשית כדרך

פנים  ככי   ,צרכים  נפשיים  אשר האדם מווסת את עוצמות הרגש  הקיימים בפרדוכסים  נפש  )גוף 



תוך  ב  , בעולם הזהדווקא בהוא עשוי לממש    (צרכים רוחניים( ובין אישיים )מחלוקות  גופניים מול 

האלוקיתאת    , היומיומיתמציאות  ה מריבוי.  זוהי  (.  1991)אליאור,    האחדות  המורכבת  אחדות 

   .( 2003,  1914פנים שהם אחד )צייטלין, האלוקות הינה ריבוי 

כי "אין אתר פנוי מיניה ומלא כל הארץ     שם טוב  הבעלגישת  בהדגשי הרש"ז  מתוך  ניתן לראות  

היבט  הנפשי ו , ההיבט הכבודו" )תיקוני הזוהר קכב' ב'( אין מקום פנוי ממנו כלל "כי הכל אחד הוא"

מקור הריבוי הוא באחדות ותכלית השבירה היא תיקון על ידי אחדות  ,ניתן להסיק כי  בינאישי  ה

מתח הנפשי המאפשר יותר איחוד ופחות פרוד )מתוך  כתכונה ומצב הקיים מעבר ל  . זאת  ההפכים

 (.  416עמ'   2015אליאור,  

,  לשאת הפכים ולאחד בין הפכים   היכולת להכיל הפכיםבדבר  ,יסה זו פ של תהאמונית הפרקטיקה 

דבר היכול לשמש  .  (68עמ'    1990)רוטנברג,    שיח דיאלוגי עם ההפכיםיכולת לנהל  עיקר ב טמונה ב 

נכ ,איזון  רגשי  לוויסות  נדרשו  אמצעי  אלה  תפיסות  חיבור.  לעבר  הפרוד  חווית  את  וכממתן  פשי 

 לעיבוד לשפה המאפשרת חיבורים לתפיסות פסיכולוגיות וסוציולוגיות . 

בידי   הפכים  באמצעות  תקווה  נתפסת  כיצד  לראות  היהודית  ניתן  הפסיכולוגיה  זרם  מייסד 

 . (1932)  הסוציולוג  פרופסור מרדכי רוטנברג

 בגישת רוטנברג תקווה באמצעות הפכים 

-סוציו , ייסד גישה 2008( סוציולוג ופסיכולוג , חתן  פרס ישראל לשנת  1932פרופ' מרדכי רוטנברג )

על  ראפויטית  ת הנשענת  יהודית,  בבפסיכולוגיה  מרכזיים  מחקרים  יסודות  לדבריו   . חסידות 

מערכות היחסים  חברתיים מוכיחים כי היהדות העמידה גישה אתית המעודדת את הפרט לשים את  

והחברתית–"אני   הרגשית  ההוויה  במרכז  ,אתה"  מהגישה    (1990)רוטנברג  בשונה  .זאת 

 הפסיכואנליטית ששמה במרכז את האני והמודעות "לאני" כתכלית ההבנה הנפשית . 

 :על פי רוטנברג  ניתן לציין  ארבעה מרכיבים בחוויית התקווה 

הדדיים המבוססים על צמצום הדדי סללה  החסידות  א. רוטנברג הדגיש במחקריו כי ביחסי גומלין  

 (   14-15עמ'  1990דרך לתקווה )רוטנברג,   

ב. על פי רוטנברג, תקווה מיוחסת לתקווה למשיח כפי שהיא מופיעה בתלמוד ומבטאת גישה חדשה  

הדוגלת בחיפוש אחר האיזון בין החומר לרוח . זאת כחוויה רוחנית השונה בתכלית מחוויה משיחית  

אלא  ק מהווה  יצונית  )רוטנברג  יותר  חברתית  אחריות  ובעלת  המציאות  עם  מתמיד  למגע  ביטוי 

(. בהיבט הפסיכולוגי  הציפייה למשיח היא אמונה בקיומה של גאולה .  156-158עמ'    2018וכהנא,  



כאשר גאולת הפרט והכלל הם תוצאה של תהליכי התיקון ,לכן זו לא משיחיות רדיקאלית כי אם  

יקה חברתית בריאה המאפשרת גדילה של האדם וזולתו כי "האדם זקוק לזיק של תקווה  ביטוי לאת 

 (. 111ע"מ   1997שתעיר ולא שתשרוף")רוטנברג, 

ג. גישת רוטנברג מדגישה כי "דווקא עצם היות האדם חי  בסתירה וספק היא שמגדלת את הצורך  

ולקוות")רוטנברג,   מו240  "מע  1990להאמין  ש"האמת  משום  זאת  מנוגדות"  (  מעמדות  רכבת 

ל63ע'מ  1995)רוטנברג,   ביטוי  רק  איננו  תקווה  של  מרחב  כן  על  משבר")אשל,  -(  מתוך  "צמיחה 

כי אם יותר מכך, ביטוי לקשר בין חוויה פרדוכסלית  כפי שמודגש בתפיסות הפסיכואנליטיות ,  (2007

של סתירות וניגודים לחוויה דיאלוגית.  על כן תקווה נובעת מתוך תהליך תראפויטי המלמד את  

המאפשרים להכיל   ( פנים נפשיים ובינאישיים,2011פכלר,   ;2010בה )כהנא,  האדם  צמצום והרח

וכחוויות המשלימות זו את  על רצף אחד הן את השבר והן את התיקון כחוויות המפרות זו את זו  

 זו. 

ושבר   כאוס  הרס,  של  מאנרגיה  ,העוברת  טרנספורמטיבית  כחוויה  בתקווה   התמקד  רוטנברג  ד. 

 ( 1990)רוטנברג,   של תיקון  ובשפת החסידית "ירידה צורך עלייה " לאנרגיה

 המקורות עליהם נשענת  התקווה בטיפול על פי גישת רוטנברג 

ורוטנברג ותלמידו ברוך כהנא אשר -  תקווה כביטוי לחוויה המבטאת אנטידטרמיניזם.  1 עמדת 

היכולת  מדגישים את  (  2010  ,פיתח תפיסה בפסיכולוגיה קלינית המבוססת על גישת רוטנברג )כהנא

מקווה"   "אדם  אףלהיות  ,    על  טראומה  כגון:  במשברים  המאופיינים  האובייקטיביים  הנתונים 

מורכבת. יוצא מכך, כי החוויה    נסיבות הקיום, פגיעה באמון ואף אטיולוגיה משפחתית והיסטורית

"מלמדים"   בפרט  הטיפולית  והחוויה  בכלל  תקווה  האנושית  נפשיהיא  כי  מעבר  המתקיים    מצב 

סובייקטיבית   בתפיסה  דווקא  וקשורה  ל"גורל"  מעבר  כלומר  דטרמיניסטית  לחוויה 

 ( .  86-87עמ'  1994אנטידטרמיניסטית של האדם השרוי במצוקה נפשית או משברית )רוטנברג, 

2. ( רוטנברג  פי  על  הדיאלקטיקה  בתוך  דיאלוג  מתוך  לאפשר  1999,  1997,  1990תקווה  ניתן   )

והביןלדיאלקטיק נפשית  הפנים  נפשי   -ה  פנים  לדיאלוג  מרחב  ליצור  כדי  עצמה  למתן את  אישית 

כל מצב רגשי יכול להעיד על "הופכיותו" כלומר על היסוד  אני מסיקה מכך כי למעשה  ובינאישי .

עמ'    1995נקודת המוצא בדבריו הינה כי "האמת מורכבת מעמדות מנוגדות )רוטנברג,    ההופכי לו.

 אמיתות מנוגדות הוא הדיאלוג .  בין ( והדבר המגשר 63



לפי   . תקווה מתוך הפכים כביטוי לדיאלוג מתוך החוויה הפרדוכסלית ומתוך "גישת  הצמצום".3

מ הנגזרת  התרפויטית  הדרך  היא  הצמצום  גישת  להתמודדרוטנברג,  והחסידות,  הקבלה  עם    ותן 

    .תות והבינאישי ותוך נפשיחווית הפרדוכסליות  

דו קיום פרדוכסלי של ניגודים באמצעות דיאלוג בין הפכים" )רוטנברג,    מאפשר"  עיקרון הצמצום  

(.דו קיום פרדוכסלי זה הנוצר מתוך הדיאלוג התוך אישי  138עמ'    2018, כהנא   238-239עמ'     1990

חווית התיקון, היא הניסיון לא רק לתקן  ניתן להסיק כי  חווית התיקון.   והבינאישי הוא במוקד  

. חיבור שהינו מעבר  הכישלון או הרוע בחיי הפרט ,כי אם יצירת חיבור בין הפכים  ,את הקלקול

לחוויית האינטגרציה בין הפכים משום שמשמעה בחסידות יצירת משמעות  חדשה.  גישת הצמצום  

 ( היא אמצעי ליצירת תקווה. 1996  ,1995,  1990, 1989של רוטנברג )רוטנברג, 

התשובה    ?התפתחות ותקווה  ,היסודות הנפשיים המעכבים גדילהוטנברג על  דעתו של ר אם כך  מה  

, להתרחב  האנושית  בנטייה  תפסת "לתפוס  והיצר  הינה  לא  מרובה  ה   "תפסת  המתח  .זהו  קושי, 

והלאההתנגדות  ו כדי  מודעת    המודעת  זאת  צמצום.  של  חוויה  מרחב  לייצר  הרחבה  שתתאפשר 

( כך יוצא כי בדיאלוג  138ועמ'    67-72עמ'     2018ומקום ליסודות שנדחקו והתפצלו )רוטנברג  וכהנא  

הפכים   המייצגים  חלקים  מממתפתח  בין  מאזן  בחירה  יסוד  ליצירת  אפשרות  המותיר  תן 

 זו חוויה של תקווה.   .ומשמעות חדשה שונה מקודמתה חדשה  אלטרנטיבה

ד אליבא  הצמצום  המטפל  רוטנברג  'תורת  של  תראפויטית  בהתערבות  ממדי  מתרחשת  בארבעת 

אישי. פעולת  - דורי והממד העל-אישי, הממד הבין-הקיום האנושי: הממד התוך אישי, הממד הבין

יע וידחק את החלק האחר. בתהליך הצמצום  הצמצום וההרחבה תתרחש כשחלק אחד בחוויה יופ

( שתאפשר  2011יתפנה מקום לממד נוסף בתוך המערך הפנים נפשי. ותיווצר הרחבה נפשית )פכלר, 

 שינוי בתפיסה האישית ומתוכה תקווה בחוויה הפנים נפשית. 

משולבים    ,על פי רוטנברגנפשיים ובכלל החיים עצמם ,תהליכים  -חוויה של שמחה אקסטטית    .4

(. שמחה אקסטטית איננה כאוטית כי אם  101עמ'    1997ת )רוטנברג,  בחוויה של שמחה אקסטטי 

-2015במחקר שערכנו בין השנים  ריקוד.  ב בניגון ו  ,בהומור  תביטוי נגלה לעין של חיוניות ומתבטא

באנרגיה משחררת  ,ניתן לראות כיצד חוויה אקסטטית המלווה בבכי וצחוק  )ראה בסיכום(    2019

הווה מרחב יצירתי וחי ממנו צומחת חוויה חיונית משוחררת המהווה  תבספונטניות משחקית מו

על    הנעים על ציר השבר והתיקון  מצבי נפש  .  גורמים ליצירת מרחב של תקווה מתוך הפכיםאחד ה

 . (2019כפי שמתאפשר בטיפול בפסיכודרמה לדוגמא)ברכה גדרון , ,אחתיצירתית במה 

 גישת רוטנברג:גישת פסיכולוגיה היהודית בפיתוח הגדרה רחבה לתקווה 



 ( 1990)רוטנברג  – חי אמיתות סותרות שיכולות להשלים זו את זו האדם  

הנפשי שלנו:   ונשמה, אורות  נקודת המוצא היא שאחת האמיתות הן המבנה  ,נפש  והעצמי  האני 

וכלים, הרצון האינסופי והמציאות המוגבלת  .האדם חי במציאות ועליו לשרוד בה ברמה של סיפוק  

איננה מימוש וסיפוק בלבד אלא רצון לגלות את  יחד עם זאת שאיפת האדם    . צרכים ומימוש עצמי

( שורש  40-44עמ'    2010הנשמה )כהנא,  -יחודי במציאות , ולהנכיח את הרובד הנסתר שלה  אורה הי 

אלא שהטוב  דרך האדם החי בעולם הזה , הכל הוא רצון הבורא לגלות את אורו כלומר טובו וחסדו  

   לבוש בלבושים המסתירים מן העין את היכולת לראותו במישרין.

 נפש ונשמה, והקשרן לתקווה:להלן היבטים נוספים של מהות האדם כגוף 

 המצוקה  \הנשמה  המבצבצת מתוך השבר . א

פי החסידות כל חיי האדם הם גילוייה של הנשמה שהיא טובה ונשגבה יותר מכל מה שתוכל  -על  

(. ההפכים מצויים ביחס שבין הנפש  41, עמ'  2010להתגלות אי פעם במציאות הקונקרטית )כהנא,  

והנשמה    ובסכסוך פנים נפשי וחיצוני )הקונפליקט (  לבין הנשמה . הנפש  המאופיינת בריבוי חלקיה  

באחדותמ זו  ה.  אופיינת  הרסני.    תמעודדמורכבות  מתח  או  מפרה  היא  מתח  אור  התכלית  גילוי 

לעיתים  . אולם  הנשמה בתוך החוויה הנפשית הפועלת בעולם שבור, מרובה פנים ומרובה חלקים

יוצר הסתרה של הנשמה ומעמעם את אורה ואת יכולתה להישמע  העולם "הלבוש והשבור "  קרובות  

ר ומאחד. לעיתים התהליכים הנפשיים הם גילויים ישירים ומעודדי צמיחה נפשית  כקול מאזן, יוצ

נפש יעילים בסביבת בני אדם אחרים ולעיתים כוחות אלה מעוותים   של האדם ופועלים ככוחות 

(. הכרה בקיומה של הנפש כביטוי לאחדותיות עשויה לעורר  41הרסניים ומקלקלים )כהנא, שם עמ'  

   . תפיסה זו היבט רוחני וכבעל יכולת רוחניתבעל  כוחותיו של האדם, כאדם  תקווה כביטוי לאחד מ

   תורמת ליצירת משמעות ותקווה בחייו.

 אינסוף  - תקווה היא ניצוץ של אור ב.

זו   משמעות  לגלות  היא  האדם  ותכלית  החיים  נסיבות  לכל  מקודשת  משמעות  קיימת  בחסידות 

(   2018וקוסמן,  2008, קאליש, 1990רוטנברג,  ;1970; פרנקל  2010; כהנא, 2014בשורשה )אליאור, 

תלויים   בבסיס החשיבה החסידית שמשמעותה שחיי האדם  היא  משמעות הקיום  המטאפיזית, 

 בעמדה המטאפיזית בה בחר. 

ביניים   כמשחק  הזו  היכולת  את  מתארת  המכונות  ההחסידות  מנוגדות  תפיסות  שתי  בין  מורכב 

ישות היא השאיפה למימוש האור האינסופי שבתוכנו, ללא צמצום  בחינת הישות ובחינת הביטול . ה

וללא הגבלה, הביטול או הצמצום הוא מציאת דרכים לביטוי האור האינסופי באופן שניתן לחיות  



ישויות   של  כאוסף  לעין  נראית  המציאות  במציאות.  וממשי  פיזי  באופן  המטאפיזית  החוויה  את 

מעשה כל החלקים התוך אישיים והבינאישיים מהווים חלק  נפרדות תוך נפשיות ובינאישיות אולם ל

(. על כן רק חלק  33-34עמ'    2010מהאין אותו אור אלוקי אינסופי והוא אינו נפרד אלא אחד. )כהנא,  

יגלה את  אשר ין אלא אם כן יצטמצם האור, ואז תהיה יותר אפשרות ליצור כלי, עמהאור מתגלה ל 

רוחני  -תכלית הטיפול הנפשי במובן הפסיכולוגי  גדיר גם את  כך ניתן לה  .האור הייחודי של האדם

 )שם( 

 מעשה התיקון כפעולה של תקווה בטיפול הנפשי  ד. 

תהליכי התיקון שעושה האדם בחייו קשורים לתיקון המידות, כלומר תכונות אופיו, בפרט לתהליכי  

מעשה הבורא בתהליכי  וויסות ויצירת מצבים של הפיכת הדין לחסד, כחיקוי חיובי של    ,התמתנות

(. בחסידות  תכלית האדם היא תיקון אולם לא רק באמצעות תיקון המידות  2005הבריאה )הלנר,  

תקווה   ליצור  כך  ומתוך  אחד  רצף  על  והתיקון  השבר  את  לשאת  היכולת  במציאת  גם  אם   כי 

תקוו לתחתונים".  עליונים  בין  "לחבר  המסוגלת  ורוחנית  נפשית  פיזית  בהמשכיות  ה  שתתבטא 

באמצעות תיקון, תיקון אישי שיכול להשפיע על תיקון עולם והוא קשור א. בדברי הבעש"ט גילוי  

אורו הייחודי של האדם ולהפיצו ברבים  בהדגישו את הביטוי "יפוצו מעיינותיך חוצה " )משלי ה'  

  1994,   פס' ט"ז( ב. פרשנות רבת פנים, באופן של פרשנות רבת פנים נרטיבית ופלורליסטית )רוטנברג

(. כלומר הידיעה כי ניתן לפרש גם את השבר וגם את אופני התיקון בדרכים רבות. יוצא  15-40עמ'  

ביטוי  תפיסה זו לקוחה מה  "שבעים פנים"כי מעשה התיקון קשור בראייה פרשנית רחבה המכונה,  

" לתורההתלמודי  פנים  עמ'  )   "שבעים  ומכונה  41-70רוטנברג,    ): יהודית  לחון,   ישבפסיכולוגיה 

של   ביוגראפי   שיקום  כלומר,  ושקדום  הטראומתיים  העבר  לאירועי  חדש  לחן  יצירת  כלומר 

 ( 63-88, עמ'  1990ההיסטוריה הפרטית של האדם, מכונה שקדום  )רוטנברג, 

  

 יצירת מרחב של תקווה בטיפול קבוצתי בפסיכודרמה.  -"אחדות ההפכים" 

 הזרם החסידי ביהדות.לבין ההיבט הרוחני של שילוב בין גישות פסיכודינמיות          

   2015-2019בין השנים בטיפול הקבוצתי בפסיכודרמה תוצאות וחידוש -מחקר ה                 

הפסיכודרמה היא שיטת טיפול המתמקדת בפסיכותרפיה קבוצתית בדגש על חוויה  

ה  זו  ,פעולה ומשחק שבמרכזם הספונטניות והיצירתיות כביטוי לבריאות נפשית .גיש 

( שהיה פסיכואנליטיקאי מתלמידיו של 1974-1889נוצרה ופותחה על ידי יעקב לוי מורנו ) 

ן תפיסה חברתית מערכתית ובין החוויה  פרוייד ומהראשונים שפיתחו את הקשר בי 



הנפשית האישית .המונח "פסיכודרמה" מורכב ורב פנים. מבחינה מילולית, היא תעתיק  

(, והמילה פסיכו משמעותה 1991של המילה היוונית :דרמה, שפירושה פעולה )ארצי,  

 "הנפש".  

ש בפעולה."  מורנו הגדיר את הפסיכודרמה כ"תהליך שנעשה לנפש ועם הנפש, כלומר :הנפ

Moreno, 1985 p.12)  ) 

. "You analyze and tear them a part , I let them act out their conflicts roles ,: 

 and help them to put to put the parts together again 

 and  so to dream again"( Moreno 1953 ,Holmes 1992) 

 אתה גורם לאדם להיקרע לחלקים ואני עוזר לו לשחק את הקונפליקט  מורנו כותב לפרוייד : "

 ".לאחות את קרעיו ולהמשיך לחלום 

 תקציר המחקר תוצאות ומודל טיפולי חדש  

גישות  המחקר  ה בין  שילוב  ביטוי  לידי  הרוחניביא  ההיבט  לבין  הרוח    פסיכודינמיות  עולם  של 

רוטנברג,    היהודי, גישת  על  בפסיכודרמהבדגש  הקבוצתי  בטיפול  תקווה  של  מרחב  יצירת    .לשם 

מתפתחת תקווה וכיצד מתבטאת תקווה מתוך הפכים וכיצד גישה  כיצד לבחון היא מחקר מטרת ה

במכון    2015-2019זו באה לידי ביטוי בטיפול הקבוצתי בפסיכודרמה. המחקר התקיים בין השנים  

הארץ   מכל  נשים  וארבע  עשרים  המונות  קבוצות  שתי  בו  והשתתפו  לפסיכודרמה  הירושלמי 

במחקר זה פותח הקשר בין תקווה  ות וחרדיות.  ,המייצגות מגזרים שונים: דתיות חרדיות חילוני 

להפכים באופן המבטא את היחס שבין מצבים רגשיים הנתפסים כסותרים זה את זה, לבין היכולת  

לפתח תקווה מתוכם. הפכים הם יסודות רגשיים המאפיינים חוויות שבר וחוויות תיקון היחס בין  

צמי", הפסיכודינמיות, אולם מתוך המחקר  תקווה ובין הפכים אינו מצוי בבסיסן של "תפיסות הע

ניתן לראות כי כל תאוריה פסיכודינמית מאופיינת ביכולת לפתח תקווה. זאת יחד עם התובנה כי  

כביטוי   ,הן  הנפש  של  והפרדוכסליים  הקונפליקטואליים  למאפייניה  היחס  מודגש  תפיסה  בכל 

קטיקה הפנים נפשית, המקשה על  לפיצול רגשי העלול להוביל לחוויה הרסנית והן כביטוי לדיאל

 יצירת תקווה .  

לעומת  הגישות הפסיכודינמיות תקווה על פי היהדות בהיבט הרוחני ,שמקורו בחסידות, מבטאת  

יחודי הקיים בכל אדם "הנחבא" ו"שואף" להיחלץ מתוך "הקליפה". זו מסמלת  יאת ניצוץ האור ה 

,את ח והייסורים  רוויות הקשיים  )אופיו( "הבעיתיות" של  את המציאות המוגבלת  לק ממידותיו 



,מבטא   עליו  הסוגרת  "הקליפה"  ובין  להיחלץ  השואף  האור  בין  זה  יחס  מגבלותיו.  ואת  האדם 

בחסידות  יסודות רגשיים המכונים בחסידות :הפכים . בשונה מהתפיסות הפסיכודינמיות ,ההפכים  

השבר לתיקון ,ויכולים להוות הפכים  ניתנים לביטוי על רצף חוויתי אחד ,דינמי ומתמשך "הנע " בין  ,

 המפרים זה את זה .  

בטיפול   חסידית  היהודית  והגישה  הפסיכודינמיות  הגישות  בין  בשילוב  כי  הראו  המחקר  ממצאי 

ובו רצף   ניתן להפוך את הבמה הפסיכודרמטית למרחב  מתמשך דו  אחד  הקבוצתי בפסיכודרמה 

תהליך זה נקרא בחסידות: נשיאת ההפכים .  .  הפך  יולה  כיווני ,בין חוויה מפרקת לחוויה מתקנת

הפכים   צמדי  וביצירת  חדשה  משמעות  ביצירת  שהתבטא  תקווה  של  לחוויה  הביא  התהליך 

זה את  זה  הקבוצתית    המשלימים  ברמה  והן  נפשית  התוך  האישית  ברמה  הן  ביטוי  לידי  ובאים 

ו "קרועים",  נחווים  שההפכים  ככל  כי  יצא  כך  בינאישיות.  יחסים  פחות  ,במערכות  יש  מפוצלים 

תקווה וככל שההפכים ניתנים למגע ,הכרה ושיח אותנתי האחד עם השני ,יש פחות תחושת מתח  

עוד הראה   יכולה תקווה להתפתח.  ,ממנה  ומווסתת  ויותר מרחב לחוויה מאזנת  וחרדה מוקצנת 

רצף  על  המחקר הראה כי ככל שמתקיימת חוויה יצירתית ודיאלוגית בין מצבים רגשיים והיפוכם  

 מתקיים תהליך הנקרא בחסידות: אחדות ההפכים.  מתמשך אחד 

באופן זה המחקר וממצאיו הניבו גישה טיפולית ומודל טיפולי חדש  המורכב מארבעה מהלכים  

קבוצתית   אוירה  על  בדגש  מהפכים  המורכב  תראפויטי  מרחב  יצירת  :א.  דינמיים  קבוצתיים 

קת וחוויה מתקנת .זאת בדגש על חיוניות ,משחקיות  המאופיינת בשיתוף רגשי וביטוי של חוויה מפר 

ושחרור רגשי. ב. הכרה בהפכים ומעברים בין הפכים כביטוי לנשיאת ההפכים על רצף אחד המאפיין  

במה פסיכודרמטית המאפשרת רצף בין חוויה והיפוכה . ג.  דיאלוג בין הפכים ויצירת מצב שלישי  

גיל  ויצירת  יצירת אלטרנטיבות חדשות  ד. מרחב  ט נתוי עצמי אושהוא  י ומשמעות אישית חדשה 

צמדי הפכים   ויצירת  פנימי  ואיזון  וויסות עצמי  ומורכב מחוויה של   המבטא את אחדות הפכים 

משלימים . ממצאי המחקר הראו כי ההתערבויות התרפויטיות מהוות תרומה משמעותית ליצירת  

משמעות הפסיכודינמית ובמשמעות  תהליך של תקווה .ההתערבויות כוללות א. הסבר על הפכים ב

היהודית חסידית והקניית המושג :נשיאת ההפכים ב. יצירת מרחב תראפויטית המאפשר קיומם  

וירה קבוצתית המאפשרת  ווזיהויים של הפכים הן ברמה התוך אישית והן ברמה הבינאישית בא 

של צמדי הפכים  חוויה מפרקת חוויה מתקנת הן בנפרד והן כרצף אחד מתמשך ג. שיקוף ופרוש  

י ויצירת משמעות רגשית חדשה ד.  ט נתמשלימים ויצירת מצב שלישי חדש ,תוך חיזוק קול פנימי או

נשיאת   על  הכרה בהפכים  בין חברות הקבוצה בדגש  וחיבורים  ביצירת הד קבוצתי  וסיוע  תיווך 



ה  מראה  הפכים ואחדות ההפכים .זאת מתוך שיח דיאלוגי מפרה. ממצאי המחקר אישרו כי מודל ז

 כיצד ניתן ליצור מרחב של תקווה בטיפול הקבוצתי בפסיכודרמה.  

 בהגדרת המונח תקווה בטיפול חידושי המחקר 

בין תקווה כביטוי  ביחס שהגדרת המונח תקווה בהיבט הפסיכודינמי מתמקדת  בספרות המקצועית  

)פרויידילה רציונליים  ובלתי  ינקותיים אשלייתיים  לבין תקווה כביטוי להתפתחות    ( 1927  ,בטים 

מחקר    .(2003  , ( ועד לתקווה הצומחת מתוך  מערכות יחסים הדדיות )מיטשל1956  ,העצמי )אריקסון

תקווה כביטוי להתפתחות היכולת לשאת הפכים  זה הוביל להגדרה נוספת לצידן של הגדרות אלה :  

מהמחקר הקיים העוסק    בשונה   וליכולת לבטא תקווה באמצעות הפכים המשלימים זה את זה.

במחקר זה החוויה הנעה בין עבר הווה    ,בהגדרת התקווה כביטוי להצבת מטרות וציפייה להשגתן

ועתיד מגדירה את המרחב  התראפויטי כמאפשר וויסות עצמי איזון פנימי וגמישות במקום נוקשות  

נפשית דינמית    והקצנה .מתוך כך הגדרת התקווה פותחה לתקווה המאפשרת המשכיות מתוך תנועה

 התיקון .   לחווייתבין חווית הפרוק והשבר 

 .גישה המשלבת היבט רוחני יחד עם ההיבט הפסיכודינמיבחיבור ובפיתוח  . מחקר זה הינו חדש  2

 ;1956  ,אריקסוןפסיכולוגית )-זאת לעומת המחקרים בהם תקווה  היא בעיקר ביטוי לחוויה  נפשית  

( אך איננה  מתגלה בהכרח מתוך  ההיבט הרוחני הנשען על היבט  1993  ,מיטשל ;1945  ,וויניקוט

ותאוסופי   תקווה.  -היסטורי  המושג  של  האחרונות  יהודי  שבשנים  למרות  תפיסות  זאת  קיימות 

 ( . 2017 ,גולן  ;2010  , כהנא ; Eigen, 2013פסיכואנליטיות המחברות בין פסיכואנליזה וקבלה )

ות טיפוליות שונות ופסיכודרמה כגון מחקרם של אזולאי עורקבי  קיימים חיבורים בין תפיסאמנם 

( אשר פיתחו מודל טיפולי בפסיכודרמה לטיפול בנוער בסיכון המשלב את הטיפול הנרטיבי  2012)

והטיפול הקוגניטיבי התנהגותי הממקם את חווית התקווה כמהותית לטיפול ובאופן מרשים מראה  

וויסות   עצמית  שליטה  שבין  היחס  המתבטאות  את  נפשיות  פנים  חדשות  תפיסות  ליצירת  עצמי 

בינאישי   לשינוי  והמובילים  תפקידים  תקווהבשינויי  ועורקבי  המעודד  בשונה   (.שם, )אזולאי 

מחקר זה התמקד בתורת הסוד היהודית החסידית תוך פיתוח  מחיבורים אינטרדיספלינאריים אלה  

בדבר רעיון נשיאת   ד "מייסד חסידות חב  התפיסה המקורית שיוצרה הוא רבי שנאור זלמן מליאדי 

חיבור נוסף וחדש נוצר  ההפכים ואחדות ההפכים כביטוי לחוויה אנושית המגדלת את רוח האדם.  

בין התפיסה הפסיכודרמטית והתפיסה ההתייחסותית בטיפול. חיבור זה באופן תאורטי ויישומי  

 לא קיים במחקר עד כה. 



את חשיבות נשיאת ההפכים ואחדות  . אמנם התפיסה החסידית מדגישה את ההפכים בחיי האדם ו3

אולם אין  ,רוחנית ולגדילת האדם ביחס ליכולתו להכיר בהם  -ההפכים כביטוי למהות האנושית  

כך גם .  קושרת ישירות בין יצירת חווית תקווה ובין הכרה בהפכיםחסידית  -התפיסה היהודית  

ם ולא רק הכרה בהם )אולם  "גישת הצמצום" על פי בתפיסת רוטנברג ,השם דגש על דיאלוג בין הפכי

זאת לעומת מחקר זה בו הוצעו מצע    עד כה לא נחקר הקשר בין יצירת תקווה ודיאלוג בין הפכים.

 תאורטי למודל טיפול מעשי ליצירת תקווה בטיפול. 

. המחקר בתחום התקווה בטיפול הקבוצתי הינו מצומצם אך קיים בעיקר  במחקר ותאוריה של  4

( יאלום  ארווין  הדדית  2006הפסיכואנליטיקאי  השפעה  המשפיעים   גורמים  עשר  מאחד  כאחת   )

תקווה  משמעותית  על התהליך הקבוצתי כיחידים וקבוצה. המחקר הנוכחי מדגיש כי היכולת לעורר  

אצל כל  ת של הפרט והקבוצה להכיר בקיומם של הפכים תוך נפשיים ובינאישיים  ביכולקשורה  

   לשחק אותם ולנהל עימם דיאלוג יצירתי המאפשר יצירת תקווה בחוויה הקבוצתית.  . חברי הקבוצה

מרחב מעבר שאינו  המחקר הראה כי תהליך תראפויטי עשוי לאפשר תקווה בזכות היווצרותו של  

תנועה  קיומה של  . בין השבר לתיקוןהנעה הביניים   בחווייתאם מצוי בשבר ואינו מצוי בתיקון כי 

הינה יותר מחוויית  פיצול רגשי בין הפכים  אחדות פנים נפשית במקום  ניעה  מ נפשית דינמית אשר  

היווה קרקע לוויסות    לדיאלוג בין הפכיםיצירת מרחב  זאת משום שאינטגרציה  בין חלקי הנפש.  

ומשמעות פנים נפשית  מחדש של תפיסה עצמית    עצמי שעודד יצירת אלטרנטיבות חדשות ,מסגור

יצירת צמדי הפכים חדשים הניתנים להכלה על רצף אחד .זאת בדגש על מרכזיותה  מחודשת דרך  

המעודדת   משחררת  חוויה  באופןשל  והיפוכן  לרגשות  עם    , פסיכודרמטי  לגיטימציה  יחד  זאת 

יצירת  המאפשר    נטיתאוי  גילוי עצמ של  תהליך  התערבויות תראפויטיות של המטפלת שמעודדת  

מוכרת.   לחוויה  חדשה  כי  משמעות  היסוד  הנחת  את  זה  מחקר  אישר  תקווה  בכך  יוצרת  חוויה 

מתוך   בהפכיםמתפתחת  וביטוייה  ביניהםהפכים  ויצירתי  חוויתי  דיאלוג  לעודד  שניתן  בתנאי   ,.  

 בנוסף המחקר הראה כי ארבעה גורמים מניעים תקווה בחיי הפרט והקבוצה והם:  

 

 אוירה קבוצתית יצירתית ומשחקית המאפשרת לגיטמציה לרגשות שונים כדבר והיפוכו   א.

 ב. משחק המניע חוויה יצירתיות פנים נפשית  

 על במה יצירתית אחת  מחוויה מפרקת לחוויה מתקנת  ג. מעברים בין הפכים

 ד. דיאלוג חי בין הפכים.   



נפש  -וליסטית  של האדם כמאחדת בין גוף  ניתן לומר עוד כי תפיסה טיפולית הנשענת על ראייה ה

הרוחני   עולמו  מהותי  ונשמה מעמידה את  כמרכיב  בלבדבריפוי  לא  של האדם  גם  ,  הנפש  כי אם 

בכלים    רוחנית-רגשית  הבגדיל הטיפולי  המרחב  את  להאיר  למטפלים  לעזור  יכולה  זו  עמדה   .

נפשי.   לריפוי  שתקווה  משמעותיים  הראה  מ  צומחתמנם  א המחקר  ומתוך  אך  משבר  צוקה 

מצוי מלכת היא  ממעל".  חלק  כ ה  חילה  אלוה  "חלק  האדם  כן  מנשמת  לעל  לחוויה  נכון  אפשר 

ים  בכל מצבי היום יום בהם ממתעורר של התקווה  חשוף את מופעיה השונים  התראפויטית להאיר ול

  יכולותיו ל ביטוי  של התקווה בחיי האדם הם  גילוייה  וזאת גם משום ש.  מצוקהרגעי  מצבי תסכול ו

יכולים   רוח האדםל יצירתי"   מקום לעשות "מטפלים הלומדים לקומתו הרוחנית .ת אך גם והרגשי

ולעודד  ל של  עורר  אלטר   ,להמשכיותמתחדש  רצון  בקיעתו  ול נליצירת  פרשניות  הפקת  טיביות 

מרמה היולית מחשבתית לרמה  זה נע במעיין מעלית נטולת זמן קונקרטי  . רצון  תחושת משמעות

 משקפת תקווה. נושאת הפכים וכחוויה  המעשית והפרקטית 
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 ביב: הוצאת עם עובד. א

אביב: -, תלעצמי אמיתי ועצמי כוזב [( נסיגה ורגרסיה, מתוך: ויניקוט,  1954]  2009ויניקוט, ד.ו. ) 

 הוצאת עם עובד. 

אביב: -, תלעצמי אמיתי ועצמי כוזב[( היכולת להיות לבד, מתוך: ויניקוט,  1958]  2009ד.ו. ) ויניקוט,  

 הוצאת עם עובד. 

עצמי  (,  2009(. עיוות האני במונחים של עצמי אמיתי ועצמי כוזב, מתוך: ויניקוט )1960ויניקוט, ד.ו. )

 אביב: הוצאת עם עובד. -, תל אמיתי ועצמי כוזב

 . הוצאת מאגנס וכנרת זב"מ. תאוריה ומעשה–ל קבוצתי טיפו  (2006יאלום, א. )

 יזיק . הוצאת דביר תל אביב  ,תרגום: חיים אי הפסיכולוגיה של הלא מודע( 1973יונג, ק.ג )

 . תל אביב: הוצאת רמות  זיכרונות מחשבות חלומות( 2014יונג, ק.ג. ) 

 , הוצאת: אוניברסיטת חיפה על עבודת התקווה  בתהליך החלמה לאחר ניתוח(  1987יעקבי, ר. ) 

 .165-172שיחות, ג:   דיון תאורטי במושג תקווה.(. 1989יעקובי, ר. )

 , הוצאת האוניברסיטה המשודרת.  מקבלת האר"י ועד החסידות (1984יעקובסון, י ) 

מתוך: אוחזר  העצמי  פסיכולוגיית  אינטרנטית  הרצאה  )א.ת.(  ח.    כהן, 

https://www.selfpsychology.org.il/?lat=he    

 . ירושלים: הוצאת בית ראובן מס. י לפסיכולוגיה קליניתשבירה ותיקון מודל חסיד (  2010כהנא, ב. )

. הוצאת בית מורשה, ידיעות אחרונות, ספרי  חידת הייסורים( 2012כהנא, ב. דוייטש, ח. ורדמן, ר. )

 חמד. 

https://www.selfpsychology.org.il/?lat=he


. ירושלים: הוצאת  דמותו הרוחנית והנהגתו של רבי ישראל הבעש"ט–סוד הדעת  (   2007לדרברג, נ. )

 בית ראובן מס.  

. ירושלים: הוצאת  השער לאין תורת החסידות בהגותו של רבי דב בער ממזריץ(   2011לדרברג, נ. ) 

 אובן מס ר

 www.israpsych.org. אוחזר מאתר האינטרנט  תקווה וחוסן בראי הטראומה( 2007לוי, א. )

א.   כרונית. (  2006(לוי,  טראומה  פוסט  נפגעי  בקרב  התקווה  תופעת  דוקטור,    משמעות  עבודת 

 .אביב, בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל–אוניברסיטת תל

  .3כב',  שיחות,. טיפול באמצעות 'תופעת התקווה' בתגובת דחק פוסט טראומתית( 2008לוי, א. )

 ( א.  טראומה(  2011לוי,  פוסט  בנפגעי  טווח  ארוך  קבוצתי  בטיפול  התקווה  תופעת  של    תפקידה 

 .1, כ"ו, שיחותכרונית. 

כתב  . מארג:  תפקיד התקווה בטיפול דינאמי עם נפגע פוסט טראומה כרונית ומורכבת(    2012)לוי, א.

 91-112, ג, עת ישראלי לפסיכואנליזה

הדיאלקטיקה של תופעת התקווה: תפישות של נפגעי    ( "   2011לוי, א. סווה, ר. וליכטנטריט ,ר. )

 .  162-185(1מגמות מ'ח )פוסט טראומה",  

  פרוייד ומעבר לו : תולדות החשיבה הפסיכואנליטית המודרנית. (  2006מיטשל, ס. א. ובלאק מ. ג. ) 

 תל אביב : הוצאת תולעת ספרים 

 תל אביב: הוצאת תולעת ספרים   תקווה ופחד בפסיכואנליזה.( 2003מיטשל, ס.א. )

. תל אביב: הוצאת תולעת  התייחסותיות: מהיקשרות לאינטרסובייקטיביות(  2009מיטשל, ס.א. ) 

 ספרים 

פסיכואנליזה התייחסותית צמיחתה  (  2013( מהדורה עברית ) 1999מיטשל, א. ס. וארון ל. עורכים )

 עת ספרים תל אביב: הוצאת תול  של מסורת.

 צאת עם עובד  תל אביב: הו מיטסיקה ושגעון ביצירות רבי נחמן.( 2003מרק, צ. )

 . גבעתיים: הוצאת מסדה  האני היוצר ( 1978ין, א.) נהר

 . עורך א. באומן, הוצאת רסלינג  האדם המיסטי( 2007נוימן, א. )

 ( יהודי בלילה מסע בעקבות חלומותיו של ר' נחמן מברסלב. הוצאת ידיעות ספרים 2017ניר, א. )

http://www.israpsych.org/


 . הוצאת ידיעות אחרונות ואנליזהקבלה ופסיכ ( 2015פדיה, ח. ) 

 ( חסידות ברסלב פרקים בחיי מחוללה ובכתביה. ירושלים: מוסד ביאליק  1971פייקאז, מ. )

 הוצאת רסלינג   על היכולת האנושית לדעת.–פסיכואנליזה ובודהיזם ( 2005פלד, א. )

 . הוצאת זמורה ביתן אני ומנגנוני ההגנה( 1987פרוייד, א. )

 . הוצאת דביר תל אביב  מבוא לפסיכואנליזה[( 1917] 1988פרוייד, ז. )

 . הוצאת רסלינג  על החלום [( 1901] 2004פרוייד, ז.  )

 ,הפרספקטיבה ההתייחסותית הבינאישית  –( Fridman &Vietze) (1972)פרידמן, ר.  

  2014מתוך: הלא מודע החברתי בעריכת ח. ווינברג, וא, הופר. הוצאת אח  

מקבץ, כתב העת הישראלי  אינדיקציות לטיפול מיטבי, –( טיפול אישי או קבוצתי 2011ר. ) פרידמן, 

   להנחייה וטיפול קבוצתי.

 אביב: הוצאת דביר  -. תל האדם מחפש משמעות( 1970פרנקל, ו. )

 ( בפרדס החסידות והקבלה תל אביב: הוצאת יבנה  1959) צייטלין, ה.

הרהורים בגישה פסיכואנליטית  –העצמי וחקר רוח האדם  –פסיכולוגיית  [(  1985] 2007קוהוט, ה. )

הוצאת  חדשה. אביב:  ולחקר   תל  העצמי  לפסיכולוגיית  ישראלי  איגוד  ספרים.  תולעת 

 ..2007הסובייקטיביות,  

 . תל אביב: הוצאת עם עובד  כיצד מרפאת האנליזה( 2005. )קוהוט ,ה

 WWW.selfpsychology.org.il  פסיכולגיית העצמי( מתוך  כנס: 2007קולקה ר. ) 

(. מתרבות בלא נחת לתרבות של חמלה: התבוננות אופטימית על הפסימיזם של  2008קולקה, ר. )

רויד. בתוך: פרויד תרבות ופסיכואנליזה: עיונים חדשים בתרבות בלא נחת. שפלר, גבי )עורך(. אור  פ

 ;  121-98יהודה: דביר ומאגנס, עמ' 

( ר.  על  2010קולקה,  (. תרומתה של פסיכולוגיית העצמי לממד הרוחני בפסיכואנליזה: הרהורים 

 ;279-263: 1רג, פסיכולוגיית העצמי וחקר רוח האדם מאת היינץ קוהוט. מא

   34גיליון , ארץ אחרת(  נפש האדם אינה ניתנת למדידה. כתב העת ,2006קיטרון, ד. )

http://www.selfpsychology.org.il/


. ]גרסה  מחוזות ידע וחוויה, ללא מבחן התוצאה -פסיכולוגיה ופסיכותרפיה  (. 2006קיטרון, ד. )

, מאתר פסיכולוגיה עברית: 19/6/2019אלקטרונית[. נדלה ב  

https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=945 

 ( ד.  . הרצאה אינטרנטית  פסיכותרפיה כמחוז של חוויה  -אמפתיה תקווה ואמונה (   2007קיטרון, 

העצמי:    פסיכולוגיית  אתר  העצמי,  לפסיכולוגיית  הישראלי  האיגוד  מתוך:  אוזכר 

y.org.il/?lat=hehttps://www.selfpsycholog 

פורסם: במוסף  'שבת', 'מקור ראשון', כ"ו תשרי    מטפל ממעמקים( 2012איוונוב קרניאל, ר. )קרא 

   12.10.12תשע"ג, 

 .  הוצאת מוסד ביאליק פילוסופית–יצירתו הדתית – כוכב הגאולה [( 1921] 1993רוזנצוויג, פ. ) 

( הוצאת מוסד     מודל התנהגותי לפי החסידות הקבלית   -קיום בסוד הצמצום(  1990רוטנברג, מ. 

 ביאליק 

 הוצאת מוסד ביאליק   – שבעים פנים לחיים(1994רוטנברג, מ. )  

 הוצאת אקדמון    תראפויטי בין הרציונלי למיסטי.-הפסיכו הגשר –פרדס הנפש (  1996רוטנברג, מ. ) 

 , האוני. המשודרת  פסיכולוגיה יהודית וחסידות(  1997רוטנברג, מ. ) 

( מ.  החיה    (  2005רוטנברג,  והאגדה  המעשייה–שכול  אלא  עיקר  המעשה  ידיעות  לא  הוצאת   .

 אחרונות. 

 ( מ.  יהו(  2010רוטנברג,  תאוריה  הצמצום  של  לפסיכולוגיה  החברהמבוא  במדעי  סדרה    –  דית 

 בפסיכולוגיה יהודית. הוצאת ראובן מס  

השטיבל והסטארט אפ שש שיחות על חסידות, פסיכולוגיה יהודית  (  2018רוטנברג, מ. וכהנא, ב. )

 הוצאת ידיעות ספרים. ואתגרי השעה.  

 .הוצאת ידיעות  ספרים  באמת ובאהבה  על גדולי החסידות עולמם ותורתם( 2015רט ,א. )

( ג'( תל אביב: הוצאת עם  1995שבייד, א.ר   פילוסופית הדת היהודית בזמן החדש)כרך  ( תולדות 

 עובד. 

 .  ירושלים: הוצאת שפע ומגיד הנשמה(  2012שטיינזלץ, ע. )

 (  סודות היהדות : הגות .סדרת ארז , הוצאת מרכז שטיינזלץ ירושלים 2018שטינזלץ ,ע. )

 .  ירושלים ותל אביב: הוצאת שוקן.  ראשית הקבלה( 1948שלום, ג. )

https://www.selfpsychology.org.il/?lat=he


 ב. הוצאת עם עובד-, כרכים אשבתי צבי והתנועה השבתאית בימי חייו (  1967שלום, ג. )

)-ש"ץ ר.  החסידית  (   1968אופנהיימר,  במחשבה  קוויאטיסטיים  יסודות  כמיסטיקה,  החסידות 

 , ירושלים: הוצאת ספרים מאגנס, האוניברסיטה העברית. י"ח- במאה ה

  ספרות תורנית

  13לספירה ותלמידיו( הופיע במאה ה  2-ספר הזוהר )מיוחס ל רבי שמעון בר יוחאי, תנא מהמאה ה

 ספרד, ע"י המקובל ר' משה די לאון. –לספירה 

 למברג דפוס שלמה רפאפורט,    ,נועם אלימלך   1787רבי אלימלך מליז'נסק,

 . תולדות יעקב יוסףר' יעקב יוסף )רבי( מפולנאה )תקמ"א דף ר'א ע'ב ( 

)  צוואת הריב"שר' ישראל הבעל שם טוב,   ( זאלקווא מתוך מהדורת שוחט ברוקלין  1793תקנ"ג 

1975 . 

 . ניו יורק  תשמ"בצוואת הריב"שר' ישראל הבעל שם טוב, 

 הספרייה הלאומית   –מ"ז .  ניו יורק תשכתר שם טובר' ישראל הבעל שם טוב, 

 (1224, תרגם רבי שמואל איבן תיבון )מורה נבוכים( 1190הרמב"ם )  -ר' משה בן מימון 

 ליקוטי שיחות   כרך א'  1987-1992רבי מנחם מנדל שנאורסון הרבי מליובאוויטש   

חם מנדל שנאורסון  אגרות הקודש ספרי חסידים כרך י'ח תשי"ט הוצאת אוצר  חסידים  רבי מנ

 ברוקלין ניו יורק . 

 (  מסילת ישרים מהדורת קמ"א  ,מהדורה מדעית תשנ"ד  1740רבי משה קורדוברו ,הרמח"ל  )

 לספירה    5המאה ה - 3אמוראיים, מהמאה  –תלמוד בבלי 

 יפורים חלומות שיחות ערוך בידי פנחס שדה הוצאת שוקן ( תיקון הלב ס1982רבי נחמן מברסלב )

  13לספירה ותלמידיו( הופיע במאה ה  2-ספר הזוהר )מיוחס ל רבי שמעון בר יוחאי, תנא מהמאה ה

 ספרד, ע"י המקובל ר' משה די לאון. –לספירה 

 וילנה תר"ס   1772רבי שנאור זלמן )רש"ז(  מליאדי )ה'תקנ"ז( ספר התניא 

 הוצאת קה"ת   1837 - . שנת הוצאהלקוטי תורה ותורה אוררש"ז, )ה' תקצ"ז( 

 קונטרסט מילואים ברוקלין.  1981, מתוך ר' א. הלויאיגרת עיקר ההמשגה אגרות הקודשרש"ז,   

 ירושלים: הוצאת פלדהיים אש קודש, ( 1960/2017שפירא ק. ק. )



 . 1685מס' גיליון , כתבי חב"ד ,  שיחת השבוע

 לספירה רבי לספירה   410-420 -לספירה ונערך ב  270תלמוד ירושלמי 

 לספירה    5המאה ה - 3אמוראיים, מהמאה  –תלמוד בבלי 

 ב, מוסד ביאליק  - כרכים א -תשבי, י.  )התשי"ז. התשכ"א( משנת הזוהר 
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