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ומד לו יהודי על גשר, רואה אישהע
טובעת בנהר, מתפלל וקורא תהלים;
חושש הוא למשותה בעצמו מהמים, שמא
יבוא לידי הרהור עבירה. חסיד שוטה הוא,

או שמא נאמר, פנאט.
ןיבש רשקה לע ובתכנ םירפס דואמ טעמ

םושמו ,תידוהיה תדב תויטאנפל תודיסח
רבכ .וז תרתוכ תחת רפס אוצמל חמשמ ךכ
רפסה לש ורקיע יכ הלוע םיניינעה ןכותמ
היגוסב בחרנו ףיקמ ימדקא ןויע אוה
תויגוסבו ,"הטוש דיסח" לש תידומלתה
תרבחמה לש התוידוסי ןכאו .הילא תוולנה
היגוסב הכפהו הכפה יכ המודו ,המישרמ
ומש תורמל ,הבזכאה הברמל ךא .יד ילב דע
רשקה תוהמ תא ריבסמ רפסה ןיא ,חיטבמה
הקיז רצוי וניאו תויטאנפל תודיסחה ןיבש
הרוקמל קימעמה ימדקאה רקחמה ןיב
דציכ ריבסמ וניא םגו ,היגוסה לש יגולואיתה
לע תודיסחה יפלכ תינברה הדמעה העיפשה
.תודהיב ימיטיגל םרזכ הז םרז תורצוויה
תודיסחה לש המוקמב הנד הניא תרבחמה
ריהצהל תחרוט ףא איהו ,תיתד תוליעפכ
לכמ המצע גייסלו ,רפסל אובמב ךכ לע
.תיגולואית וא תיפוסוליפ הרמוי

כיצד ניתן לכתוב ספר על מהות
החסידות, או הפנאטיות, בלי לדון בשאלת
הגדרתה של תפישה תיאולוגית יהודית
לגיטימית? ברור כי דיון בטיב העמדה
שנוקטים חכמי התלמוד והמדרש כלפי

החסיד השוטה ראשיתו מוכרחה להיות
בניתוח מהותו של החסיד שאינו שוטה;
מהם מניעיו ומהי הבנת חובותיו כלפי
אלוהים, אדם ועולם, כפי שאלו מוצגים
במקורות. רק מתוך התייחסות לממד
התיאולוגי והפילוסופי של גישה דתית כזו
ניתן להעביר לקורא, בין אם הוא משכיל
ובין אם מתחיל, את המשמעות האמיתית

של החסיד השוטה.

ןיאכמעט  רבדש( תידומלתה תודיסחה
ונימי לש "תורצחה תודיסח" ם עהל

,שרדנה ןמ תגרוחה תיתד היישע איה )ונא
תושעל ןימאמה לש וכרדמ תעבונה הגירח
הרותה לע ךמוס וניא דיסחה .רתוי

תכרעמש שח אוה .קדצ ילגעמב והחנתש
יוטיב ילככ הייד הליעי הניא תיתדה םיווצה
םדאה תא תברקמה תיתד היחנהכ וא ,יתד
החנהש ןבומ .םינוכנה בצקבו ןונימב ונוקל
,לבוקמה יתדה וצב םגפ האורה ,הז ןיממ
ינש םנשי .קודיצ דיסחה ןמ תשרוד
לבוקמה יתדה וצהש :םיירשפא םיקודיצ
שדקל בייח וב חורש ימו ,תוטוידהל םיאתמ
לבוקמה יתדה וצהש וא ;ול רתומב ומצע
לודג ורציש םדא וליאו ,ליגר םדאל םיאתמ
דיסחה ,הרקמ לכב .רתוי רהזיהל בייח ,רתוי
הדימב לכה לע לח וניא יתדה וצהש רובס
לש ותלוכימ טיעממ אוה םא ןיב  ,הווש
ותלוכימ טיעממ אוה םא ןיבו יתדה וצה
לא וכרדב ךרדה דיסחל הצא יכ הארנ .ולש
ךרד לע ולש וכרד תא ףידעמ אוהו ,וארוב
.ךלמה

 היא,— במקורה לפחות —החסידות 
אם כן, גישה דתית אינדיווידואלית המניחה
כי ייתכן שאין ביד התורה להתייחס לכל
ההתנהגות האנושית לגווניה, ולכן יש
לאפשר את קיומו של פלורליזם אמיתי
בדרכי הביטוי הדתי. זוהי נקודה מהותית



בחסידות, רלוונטית עד מאוד לימינו אנו,
ואי אפשר למחקר שלא לדון בה; אף לא

למחקר הדן בטקסטים לבדם.
הממד הייחודי והאישי בעבודת ה' אינו
מוצג בתלמוד כמומלץ לכל. כך אגדת חז"ל
על רבי חנינא בן דוסא, המשמש בתלמוד
כדגם לחסיד אמיתי קלאסי, ורבים
–מהסיפורים עליו מערבים מאורעות על

טבעיים כדבר שברגיל:

מעשה בחנינא בן דוסא שהלך ללמוד
תורה אצל רבי יוחנן בן זכאי, וחלה בנו
של רבי יוחנן בן זכאי. אמר לו, חנינא
בני, בקש עליו רחמים ויחיה. הניח
ראשו בין ברכיו וביקש עליו רחמים
וחיה. אמר רבי יוחנן בן זכאי, אלמלא
[גם אילו] הטיח בן זכאי את ראשו בין
ברכיו כל היום כולו, לא היו משגיחים
עליו. אמרה לו אשתו: וכי חנינא גדול
ממך, אמר לה, לאו, אלא הוא דומה
כעבד לפני המלך, ואני דומה כשר לפני

המלך. (בבלי ברכות לד ע"ב)

תדובעל תושיג יתשב ןיחבה יאכז ןב ןנחוי יבר
,וברל ךיישכ ומצע האורה ,דבעה לש :'ה
ותמועלו ;דיסחה והז — וינפל לטב ונוצרו
וניאו ,ונוק םע ול חיש–ודש ,םכחה אוה ,רשה
דועב .וינפלמ הרומג תולטבתה לטבתמ
,חוכו המכח ,רתוי םר דמעמ לעב אוה רשהש
םרוג ךלמה ןיבל וניב ישיאה קחרמהש ירה
.דבעה תליפתכ תלבקתמ הניא ותליפתש ךכל
,ישיאה רזועל ןאכ לשמנ דבעה–דיסחה
,ונוק לא עיגהל תוחתפמה לכ םייוצמ וידיבש
דיסחה תשיג .הסיסבמ הנוש וילא ותשיג ןכש
יתש :תודהיב תוימיטיגל ןהיתש םכחה תשיגו
,ןהמ תחאב רוחבל יאשר םדא לכש תושיג
.ותוישיאו ויתונוכת יפ לע

ךרדהמ הנוש וגהונש קר אל דיסחה
הניא ותנומא םג אלא ,תלבוקמה תיתדה

דיסחה .םדאה ינב ראש תנומאל המוד
עבטה םלוע לש תוכרעמה לכ תא שפות
תוביגמו ותוגהנתהמ תועפשומכ תואיצמהו
וחוכבש ימכ ,תישיא תוירחא שח ,הל
תרוסמה יפל .תישארב ירדס לע עיפשהל
יונישל חתפמ שי דיסח ידיב ,תידומלתה
ותלוכיב שמתשמ ףא אוהו ,ומצע עבטה
:הל ךרצנ  הוארשאכ וז

תנו רבנן, מעשה במקום אחד שהיה
ערוד, והיה מזיק את הבריות. באו
והודיעו לו לרבי חנינא בן דוסא. אמר
להם, הראו לי את חורו. הראוהו את
חורו. נתן עקבו על פי החור, יצא ונשכו,
ומת אותו ערוד. נטלו על כתפו והביאו
לבית המדרש. אמר להם, ראו בני, אין
ערוד ממית אלא החטא ממית. באותה
שעה אמרו, אוי לו לאדם שפגע בו ערוד,
ואוי לו לערוד שפגע בו רבי חנינא בן

דוסא! (בבלי ברכות לג ע"א)

אמירה מבודחת זו מתארת את מידתו של
החסיד: תפישה שבבסיסה ביטחון מוחלט
שכל אירוע בעולם הזה תלוי ביחסים
"האישיים" של האדם עם אלוהיו. החסיד
אינו רואה מטרה נעלה יותר מלבטל כליל
את רצונו מפני רצונו של המקום, והוא זוכה
כי גם המקום מבטל לעתים את רצונו, כמו
במקרה זה, מפני רצון החסיד. אלו יחסים
המתקיימים רק בזכות נאמנותו הגמורה של

החסיד לאלוהיו.

Â„ÈÒÁ˙בר מכל אלה אינו מופיע בספר ד

˙ÂÈË‡ÙÂאשר מתעלם מהרעיונות ,
הדתיים שבבסיס החסידות ופותח בנושא
החסיד השוטה, זה שכה עסוק בחסידותו
עד שאינו יכול עוד להבחין ברצון אלוהיו.
הבחירה לא לעסוק ביסודות הרוחניים,
האישיים והתיאולוגיים של החסידות לא
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רק גרמה לחסרונו המורגש של הדיון
בסוגיות האלה בספר, אלא אף הקשתה על
המחברת להגדיר כראוי את החסיד. היא
אמנם עושה זאת בסוף הספר, אך לא על
דרך החיוב אלא על דרך השלילה. היא
מציבה ארבעה תנאים, שאי קיומם הופך
את החסיד לשוטה: (א) כוונתו טהורה ואין
לו מניעים אנוכיים; (ב) ראוי הוא למעשיו,
דהיינו, הוא תלמיד חכם; (ג) אין חסידותו
פוגעת בזולתו (זו מסקנה חשובה, ויש
להחמיא למחברת על הדגשתה אותה);
(ד) אין חסידותו של החסיד פוגעת בו עצמו.
דומה שהגדרה כזו עדיין מותירה את
מהות החסידות בערפל, ערפל המתפזר רק
–כאשר מוסיפים עליה את ההסבר הרעיוני

תיאולוגי, השאוב מדוגמת חנינא בן דוסא.
 טוהר—התכונות שאותן מדגישה המחברת 

כוונתו של החסיד, רמתו הרוחנית ואי
 לכולן מקור רעיוני—גרימת נזק בחסידותו 

אחד, היותו באמת ובתמים עבדו של מלך
מלכי המלכים. רק כוונתו ותפישת יחסיו
עם האל כאישיים וכבעלי השפעה יחידה
במינה על המציאות עושים אותו לעבד לפני
המלך. לאדם שהוא שר בטבעו, ולכן לא

נועד להיות חסיד, אין טעם לנהוג מעשה
חסידות, שכן מעשים ללא כוונה אין בהם
ממש. וממילא גם מובן שמטרת החסידות
היא להיטיב עם החסיד, שיהיה שרוי
בהרמוניה עם סביבתו, ולא להזיק. הנזק
עלול להיגרם כאשר אין התאמה בין אופיו

של האדם ובין הדרך שבחר בה.
"אמר רבה בר רב הונא, כל אדם שיש בו
תורה ואין בו יראת שמים, דומה לגזבר
שמסרו לו מפתחות הפנימיות, ומפתחות
החיצונות לא מסרו לו. בהי עייל? [במה
ייכנס?]" (בבלי שבת לא ע"א). ממאמר זה
ניתן ללמוד על החסיד השוטה ועל הספר
כולו. החסיד השוטה סבור שמאמץ ומעשה
חסידות די בהם כדי להיות חסיד, אך אינו
תופש שאין בידיו המפתח העיקרי, שהוא
יראת שמים. וכך אף הספר, המשקיע
מאמצים רבים במחקר ובעיון, אך חסר את
הדיון בשאלת המפתח הנחוצה להבנת

הנושא.

תבישי שאר אוה ץישפיל קחצי ףסוי ברה
.םילשוריב לאיחי קחצי יבר


