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רבי ברוך אוהב לתפוס מאורעות ופעולות של
חייו הוא כהסתכלות של התרחשות שמימית.1
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מאמר זה עוסק בדימוי הגוף של הצדיק החסידי ובשימושים הנעשים בו בסוגת סיפורי הצדיקים.2 

לגוף זה מעמד מרכזי בסיפורים משני טעמים: הראשון, היותו מוקד למעקב החסיד אחר אורח 

לחסידים.  הצדיק  בין  בעיצוב המרחק  כגורם מכריע  גוף הצדיק מתפקד  רבו; השני,  חייו של 

הגוף  דימויי  בין  לתווך  שתפקידה  פרשנות  לייצר  הסיפורים  עורכי  את  מחייב  ביניהם  הפער 

השונים.

מושג מפתח, שדרכו אני מנתח את היחסים בין הצדיק לחסידים, הוא 'התרחשות'. זהו שם 

משה'(  'ישועות  )בעל  הגר  יהושע  משה  ר'  מוויז'ניץ,  האחרון  האדמו"ר  של  לזכרו  מוקדש  המאמר   *
ז"ל, ולהבדיל בין חיים לחיים טובים לאבי היקר, חסיד ויז'ניץ בגוף ובנפש, שממנו ינקתי את אהבת 
וזיכני בהערות רבות  החסידות ותחושותיה. תודתי לד"ר אבינועם רוזנק, שקרא את טיוטת המאמר 
ומועילות. תודה נוספת לפרופ' אבי שגיא על ההערות והעזרה בעריכת הטקסט. כל הנאמר במאמר 
באחריותי בלבד. מחקר זה נתמך בידי מלגת הארי וסילביה הופמן למנהיגות ומלגת מצטייני הנשיא 
חלקים(.  )שני  ישראל'  'קדוש  הוא  המאמר  עוסק  שבו  המרכזי  הספר  העברית.  האוניברסיטה  של 
קדוש  ספר  רוט,  נ"א  ממהדורת  הן  השוליים,  בהערות  המובאות  מן  וחלק  המאמר,  בגוף  המובאות 

ישראל, בני ברק תשמ"ו )להלן: קדוש ישראל(.
מ' בובר, אור הגנוז: סיפורי חסידים, ירושלים ותל־אביב תשי"ח, עמ' 35.  1

המאמר מבקש להתחקות אחר פנומן הגוף כפי שהוא מופיע בסיפורי הצדיקים ואחר תפקידו בעיצוב   2
התרבות החסידית. בשל כך, אין מטרת המאמר לבחון את אמתות הסיפורים או לקרוא אותם בצורה 
אירונית. אם ניגשים לטקסטים מסוג זה באמצעות מפה אפריורית סטטית, התוצאה הסופית שמתקבלת 
היא קריאה שטחית שאיננה יכולה להתרומם מעל האקספוזיציה, כזו שאינה תואמת את מחקר התרבות 
החרדית. העבודה שלי היא ניסיון לקריאה פנומנולוגית של הטקסט. מטרתי במאמר זה היא לקרוא את 

הטקסט ולהבין מהי האינטואיציה המנחה את עורכי הסיפורים.
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פעולה שמתאר שינוי ממצב עניינים מסוים למשנהו.3 כפי שאראה, מכלול חייו של הצדיק נתפס 

כהתרחשות דתית, שיש לה משמעות הן בחייו של הצדיק, הן בחייו של החסיד המתבונן בצדיק. 

כובד המשקל שהתנועה מקנה להכרת ההתרחשות שבחיי רבו על ידי החסיד הוא אחד ממאפייניה 

של תנועת החסידות. עובדה זו מתחדדת כשמשווים את אורח החיים החסידי ל'מתנגדי'. בתרבות 

'המתנגדית', פיתוח אישיותו של היחיד היא מרכז העיסוק הדתי של היהודי.4 פיתוח זה מתממש 

בלימוד התלמוד, בקיום ההלכה, בתפילה ובעיון בספרות המוסר. בקצירת העומר אפשר לטעון 

כי המחשבה ה'מתנגדית' מניחה שאדם מסוגל להגשים את ייעודו הדתי בכוחותיו הוא.

בניגוד לכך, המחשבה החסידית מניחה שהחסיד אינו יכול להגשים את ייעודו בעצמו. הוא 

זקוק לצדיק;5 התכלית האנושית איננה מושגת באופן אוטונומי, והיא מותנית בזיקה לסמכות 

החסיד  את  להדריך   – הקיומי־אתי  הראשון,  כפול:  הוא  הצדיק  תפקיד  חיצונית.  כריזמטית 

 בהתקדמותו הרוחנית האישית, על פי שורש נשמת החסיד ולאור נסיבות חייו;6 השני, הקוסמי – 

גאולת כלל ישראל, ובתוכם גם הקהילה החסידית הספציפית, היא יעדם של החיים הדתיים; רק 

הצדיק יכול לגאול את כלל ישראל, שכן הוא ורק הוא נושא הידע של האמצעים להשגת מטרה 

זו.7 

אז  פונים  'המתנגדים'  דוגמה מובהקת ל'התרחשות' מצויה בזמן שלאחר סעודת ליל שבת: 

אלו  ניואנסים  והפתעה.  חשיבות  של  רכיבים  מכיל   ,event 'התרחשות',  של  האנגלי  התרגום   3
http://dictionary.cambridge.org/ :רלוונטיים גם הם לתיאור 'ההתרחשות' המופיעה בסיפורים. ראו

dictionary/british/event
עבור  רק  נכון  במאמר  המוצג  המערך  סתמית.  אינה  נקבה  בלשון  ולא  )יהודי(  זכר  בלשון  הפנייה   4
החסידים והליטאים הגברים ולא עבור נשות הקהילה. על הזהות הדתית של נשים חסידיות וליטאיות 
דרוש מחקר עצמאי. ראו מ' רוסמן, 'על נשים וחסידות: הערות לדיון', ד' אסף וע' רפפורט־אלברט 
)עורכים(, ישן מפני חדש: מחקרים בתולדות יהודי מזרח אירופה ובתרבותם: שי לעמנואל אטקס, א, 

ירושלים תשס"ט, עמ' 151–164.
בסיפורי  עיון  הלויתן:  וארמון  החסידי  הצדיק  דביר־גולדברג,  ר'  ויצא;  פרשת  יוסף,  יעקב  תולדות   5
מעשיות מפי צדיקים, תל־אביב תשס"ג, עמ' 22–25; י' אלשטיין, האקסטאזה והסיפור החסידי, רמת 
 A. Green, ‘The “Zaddiq” as “Axis mundi” in Later Judaismʼ, Journal of ;27 'גן תשנ"ח, עמ

the American Academy of Religion 45 (1977), pp. 327‒347
'ועל כן יסוד ושורש הכל הוא ההתקשרות לצדיקי אמת והדביקות בם, כי שם הוא מקום ומקור השפע   6
ואף התמים המתמם ומתחסד עם קונו בעבודתו עבודת  חי,  וגשמות לבני אל  חיות רוחניות  הנשפע 
רק  אור  ישכון  הדרך  אל  להגיע  יוכל  לא  ויראה,  מוסר  בספרי  והגותו  הקדושה  התורה  בלימוד  ה' 
בהתקשרות להצדיק אשר שורש נשמתו קשורה אליו, כי אף בהגות האדם בספרי מוסר המעוררים את 
לב האדם להאהבה וליראה, כאשר מגיע אל הדף הנכון אשר בו עוסק הספר מפגמי נפשו ]...[ מעביר 
היצר דף זה מנגד עיניו, אמנם בבואו אל צדיק האמת אשר מכיר הוא את שורש נשמתו, ]...[ פותח 
הוא לפניו את הדף הנכון ומורהו את דרך האמת, דרך ה' אשר בו ימצא את תיקון נפשו האמיתי' )ימ"מ 
וב' גפנר, נתיבות המלוכה, בני ברק תש"נ, עמ' קכו(. אנו מוצאים דוגמות רבות לכך בספר  ברכר 

'קדוש ישראל'. בין השאר ראו קדוש ישראל, עמ' תפה, שמא.
י' דן, הנובלה החסידית )ספריית דורות 1(, ירושלים 1966, עמ' 14. על גאולת החסידים דרך הצדיק   7

ראו למשל בפרק המבוא לספר תפארת צדיקים, ויז'ניץ תשנ"ג.



המתח סביב מעמד גוף הצדיק: עיון בסיפורי בעל ה'אהבת ישראל' מוויז'ניץ

]105[

]3

מוקדו  האדמו"ר.  של  השבת  סעודת   – ה'טיש'  אל  אצים־רצים  החסידים  לעומתם,  לתלמודם. 

היא  הטיש  ִלבת  הקהילתית,  החוויה  ועל  השיעור  על  נוסף  טקסי:  אלא  עיוני  אינו  הטיש  של 

ההתבוננות של החסיד באדמו"ר,8 המתמקדת בדרכו באכילת סעודת השבת. עבור החסידים, 

סעודת הצדיק היא התרחשות דתית, ושהותם בצדו מאפשרת להם להיות חלק ממנה.

המונוטוניות היא מאפיין מרכזי של ההתרחשות הריטואלית: סדר הארוחה והזמירות המושרות 

על שולחן האדמו"ר חוזרים מדי שבת ללא שינוי. למרות זאת, בכל טיש מתגבשת ציפייה דרוכה 

כי חסידים הנוכחים בקביעות בטיש  ונשנה של ההתרחשות. מהסיפורים עולה  לביצוע החוזר 

מעידים כי כל אחד מהם הוא ייחודי. דווקא החזרתיות הטקסית מאפשרת לחסיד להעמיק את 

מבטו וללכוד את שלל גֹוניה של ההתרחשות. ההבדלים העדינים בפעולות הצדיק הם הרגעים 

שבהם מתגלה אישיותו הייחודית של הצדיק, וגילויים קושר בזיקה מחודשת את החסיד לרבו; 

הוא נעשה ל'מבין' בהתנהגות הצדיק. בהישג זה הוא מממש את ייעודו הדתי. החסיד מתבונן 

באופן שבו האדמו"ר מחזיק את כוס הקידוש בכל שבת ושבת או בחלוקת השיירים מי מהחסידים 

קודם לזולתו.9 הוא בוחן בקפידה את בחירתו של האדמו"ר לשנות ממנהג אבותיו בעת שתיית 

היין,10 או בסדר הניגונים השונה שמתווה האדמו"ר בכל שבת.11 לכל פעולה בחייו של הצדיק 

יש סיבה וטעם שעל החסיד לזהות ולפענח.12 לעתים הצדיק עצמו או אחד מ'החסידים הפרשנים' 

בצל  להסתופף  וסכנה,  נחשולים  בדרכי   ]...[ מעשה  ואנשי  חסידים  רגליהם  כתתו  בכדי  לא  'אכן,   8
שום  מבלי  כמסומרים  עמדו  הטהור  בשולחן  עמדם  ובעת   ]...[ השנה  בשבתות  הקדושים  רבותינו 
ניע וזיע, רק כל מעיינם הייתה: הרבי, תורתו, אכילתו, שירתו, כתורה שלימה. וכמסופר על החסיד 
זצ"ל, אשר התקשרותו למרן הסבא קדישא לא  זלמן סנדרוביץ שו"ב דחוסט  יקותיאל  המופלא רבי 
ידעה גבולות, ובפרט בעת שהותו בצל הסבא קדישא בשתות ומועדים היה מופשט לגמרי מכל הסובב 
הסב"ק  בצל  קודש  בשבת  שהותו  בעת  פעם  ובדרכיו,  בהרבי  אז  קשורים  היו  נפשו  נימי  וכל  אותו, 
מבניו  הרבי, אחד  מפני  עיניו  ולא משו  ספסל בעת השולחן הטהור,  על  נעמד   ]...[ קוואסי  בעיירה 
שהיה צריך לו באמצע השולחן ולא היה יכול להתקרב אליו מפני הלחץ זו הדחק, משכו בשולי מעילו 
וקראו אבי אבי, ור"ז לא הרגיש כלל וכלל במתרחש, כשהתבונן בנו אם אכן זהו אביו נתגלה לפניו, כי 
הקרקע תחת אביו רטובה היא מדמעות אשר זולגות ללא הרף מעיני אביו, שוב קרא לאביו, וכשהבחין 
בו, לא שאלו כלל מהו שאלתו, רק אמר לו "היצט לאז מיף אפ, קיק אן א צדיק" ]עכשיו תעזוב אותי, 
תתבונן בצדיק, י"א[' )נתיבות המלוכה ]לעיל הערה 6[, עמ' קט–קי(. על חשיבות ההתבוננות בצדיק 
 M. Eliade, The Sacred and the Profane: The Nature of  ;9–8 עמ'   ,)7 הערה  )לעיל  דן  ראו 

Religion, W. R. Trask (trans.), New York 1959, pp. 20‒23
דילוג על אדם בטיש הוא סוג של ענישה. ענישה בידי הצדיק היא תחליף לעונש קשה יותר שהאל   9
ייעד לאותו חסיד )קדוש ישראל, עמ' קלט–קמ, שו–שז; צעירי ויז'ניץ 106 ]אייר תשס"א[, עמ' 15(. 
שהחסיד  וכהוכחה  קדושה  כפעולה  נתפסה  הכאה  ואותה  החסידים,  את  מכים  שהיו  צדיקים  ידועים 

התקבל לקבוצת החסידים המקורבים )צעירי ויז'ניץ 168 ]אלול תשס"ו[, עמ' 112(.
'דרכו הייתה תמיד לשתות מעט יין לפני אמירת הדברי תורה – בבחינת "נכנס יין יצא סוד"' )קדוש   10
ישראל, עמ' קמא(. על שתיית היין לאחר אכילת הדג ראו בית ויז'ניץ 51 )אב־אלול תשנ"ז(, עמ' 12.

בית ויז'ניץ, שם, עמ' 11.  11
תשבי,  י'  ראו  היום־יומית.  ולפעולה  למצוות  ביחסה  הקבלה  דרך  את  ממשיכה  החסידות  זו  בנקודה   12

נתיבי אמונה ומינות: מסות ומחקרים בספרות הקבלה והשבתאות2, ירושלים תשמ"ב, עמ' 20.
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יסבירו את הסיבה והטעם, ולעתים תתחולל ההתרחשות בלא הנמקה.13 הסיפורים מדגישים את 

חשיבות ההתבוננות בצדיק:

הגאון הצדיק ר' מנדל מוישוי זצ"ל ]...[ בדרשתו בעיר טעטש אמר: 'אבי הקדוש לא 

הצטרך לומר דרשות כדי לעורר את הציבור, כי היה בבחינת "אותך ראיתי צדיק", על 

ידי ראיה והבטה בו קיבלו הרהור תשובה' )קדוש ישראל, עמ' פב(.

בראיה  רק  אליו  שידבר  בלי  אף  לאיש  הנפש  תיקון  לתת  הצדיקים  בכוח  אשר  ידוע 

בעלמא, כשנצרך רואה רק צורת הצדיק, כבר הוא לו לישועה.14 

קבוצת חסידים זו, המורכבת לעתים מהגבאים ובעיקר מהתלמידים הקרובים ביותר, תפקידה לעקוב   13
אחר כל תנועה ולו הקלה ביותר של הצדיק ולפענחה. ניתן לדמות את חיי הצדיק לווריאציות ליצירה 
קלסית או מנגינת ג'אז. אף שהתמה חוזרת על עצמה בכל פעם, יש בה שינויים דקים. רק מי שמכיר 
יוכל, מחד גיסא, לזהות את המוטיבים של היצירה, ומאידך גיסא, להבחין  היטב את היצירה עצמה 
בשינויים. כאשר אותם 'חסידים־פרשנים' מזהים תנועות יוצאות דופן, הם שואלים את הצדיק על כך 
ידועה  ומקבלים את ההסבר לשינוי. במקרים שאי אפשר לשאול את הצדיק, או כאשר הסיבה כבר 
מרדכי  ר'  היה  לס"ק  ביותר  הקרוב  שהיה  החסיד  לקהילה.  כפרשנים  משמשים  חסידים  אותם  להם, 
חנא. ישנם סיפורים רבים המתארים את נאמנותו לס"ק: 'כאשר ראו פעם את ר' מרדכי חנא ז"ל מביט 
בעיניים מביעות התפעלות בעת שהאזין לברכת התורה של הס"ק, שאלוהו על כך, שהרי כבר שמע 
זאת מאות פעמים. תשובתו הייתה: "כזאת טרם שמעתי"' )קדוש ישראל, עמ' קי(; 'אף ר' מרדכי חנא, 
אשר שמע ברכות ]ברכות השחר; י"א[ אלו מאות פעמים, הקדיש בהן כל פעם ערבות ומתיקות חדשה, 
יום יהיו בעיניך כחדשים", כמסופר להלן: סמוך לביתו של הס"ק גר חתנו של רמ"ח.  בבחינת "כל 
פעמים רבות הפציר בחמיו שיסור אליו לפני התפילה, להחיות נפשו בכוס קפה חם, תמיד סירב רמ"ח. 
פעם נעתר לבקשות חתנו והלך. אולם כנראה השתהה יתר על המידה במקצת, ובשובו לבית המדרש, 
זי"ע מסיים את ברכות השחר. גדול מנשוא היה צערו של רמ"ח על הפסדו ובקול רם  מצא את מרן 
הוכיח את עצמו באמרו: "זולל וסובא שכמוך! קפה התחשק לך לשתות, והברכות של הרבי הפסדת 
בגלל זאת, גוף עכור שכמותך". כאשר שאלו אחד מידידיו: "ר' מרדכי חנא, מאי כולא האי, הלא שמע 
את הברכות מפי הרבי אתמול, וישמע אותן מחר ומחרתיים ועוד ועוד!". השיבו רמ"ח: "מה ששמעתי 
אתמול – היה עבור אתמול ומה שאשמע מחר יהיה בשביל מחר, אבל היום לא אשמע יותר, ועל זה 
לבי דוי"' )שם, עמ' קיז(; 'אומר היה ר' מרדכי חנא כי יש לו נקמה, שבליל הסדר יכול הוא להסתכל 
ישר בפניו הקדושים של הרבי כשאומר "נשמת" )בעת אמרת תפילת "נשמת" בש"ק, היו פני רבנו 
מוסתרים מר' מרדכי חנא(' )שם, עמ' קנז(. דוגמה לדרך שבה ר' מרדכי חנא פירש את חייו של'אהבת 
ישראל': 'החסיד הותיק מוהר"ר מרדכי חנא ז"ל הסביר פעם, שסיבה נוספת ]לנדידת הס"ק מביתו, 
רשמית בשל ההצקות של המשכילים והציוניים; י"א[ הייתה אז לנדידת רבנו מביתו, כי באותה שנה 
הגיע לגיל – מ"ח שנה – אשר בו עלה אביו הקדוש לגנזי מרומים, והר חז"ל אמרו: )ב"ר ס"ה ז( "אמר 
ר' יהושוע בן קרחה: הגיע אדם לפרק אבותיו וכו' ידאג מן המיתה", על כן עזב כ"ק מרן זי"ע את ביתו 
ועירו ונדד למרחקים בבחינת "גלות מכפרת על הכל"' )שם, עמ' נא(; 'החסיד ר' מרדכי חנא היה אומר, 
כי שריפת חמץ אצל רבנו הוא כעין תפילת ראש השנה' )שם, עמ' קנד(. תפקיד נוסף של אותם חסידים 
הוא לרשום את דברי הצדיק שהיה אומר במהלך השבת כדי לפרסמם בהמשך כספר, )שם, עמ' קנ(. 
 'מרן התבטא פעם שיש לו שלושה חסידים מיוחדים במרמורוש והיה מונה שבחם: ]...[ ר' מרדכי חנא – 

חסיד' )שם, עמ' שלט, הערה סד(.
צעירי ויז'ניץ 106 )אייר תשס"א(, עמ' יד.  14
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ההקשבה לצדיק חורגת מזמן ואירוע קונקרטיים. היא אין־סופית וחלה על כל תנועה, אמירה, 

והתנהלותו  בגופו של הצדיק  ושתיקה.15 התבוננות בצדיק מתגלמת בהתבוננות  חוסר תנועה 

משנה  עתה  המקבלים  וגופניים,  חומריים  במאפיינים  ממוקדת  ההתבוננות  בעולם.16  הגופנית 

חשיבות, עובדה זו עומדת בניגוד למעמדו הנחות יחסית של הגוף במחשבה החרדית הקלסית, 

והיא מושא עיוני במאמר זה. אני מבקש לעקוב אחר המופע הגופני כפי שהוא מופיע בסיפורים 

ובפרשנות של עורכי הסיפורים.

הם  החסידים  העיונית של האדמו"רים עצמם.17  ההגות  ולא  הנרטיבים  יעמדו  הדיון  במוקד 

ג' נגאל, הסיפורת החסידית, ירושלים תשס"ב, עמ' 12. החסידות העצימה את חשיבות ההתבוננות על   15
חיי הצדיק אל מעבר לערכים יהודים קלסיים כגון לימוד תורה, ודקדקנות הלכתית. כך לדוגמה אנו 
מוצאים עדויות על חסידים המעדיפים בשעת התפילה להתרכז ולהתבונן בפני האדמו"ר השותקים 
וטהרה  קדושה  הקרין  הוא  ישותו:  בכל  רבנו  השפעת  הייתה  'גדולה  החזן:  לתפילת  הקשבה  פני  על 
באצילותו ובעממיותו, במבטו ובחיוכו, בשיחתו ובשתיקתו: כ"ק האדמו"ר ה"אמרי חיים" זצ"ל היה 
מספר, שהיו חסידים אשר היו מסתכלים בהתבוננות בפני הסבא קדישא, כשהיה יושב ושותק, ברצותם 
"להאזין לשתיקתו" וציין במיוחד את המעמד, כי כאשר החלו המשוררים לזמר את התפילות "היה עם 
פיפיות" או "תתברך" ישב רבנו והחריש, עם כל זאת העדיפו החסידים להתבונן בפני רבנו השותק, 

מאשר לשים לב לרינת המזמרים' )קדוש ישראל, עמ' תקלב(.
הצדיק גם מוסר דברי תורה, עם זאת, הם תופסים מקום מועט יחסית. על היחס בין דברי התורה של   16

הצדיק לבין ההתבוננות על אורח חייו ראו בהמשך המבוא.
חייו של הצדיק מתוארים בסוגה ספרותית משל עצמה, הקרויה 'סיפורי צדיקים'. ישנן סוגות חסידיות   17
ספרותיות נוספות, השונות במבנן ובתפקיד המיועד להן בחיים החסידיים. בין השאר מצויים שבחי 
נחמן  ר'  משלי  הם  )המפורסמים  הצדיקים  בידי  שנאמרו  משלים  הבעש"ט(,  שבחי  )כגון  צדיקים 
שעשתה  השונים  השימושים  על  ועוד.  נבחרים  חסידים  על  סיפורים  מרוז'ין(,  ישראל  ור'  מברסלב 
הצדיקים  סיפורי   .22–12 עמ'   ,)15 הערה  )לעיל  נגאל  ראו  השונים  בסיפורים  החסידית  התרבות 
]לעיל  )דן  והם מוקדשים, כפי שעולה משמם, לתיאור חיי הצדיק  החלו עם ראשיתה של החסידות, 
7[, עמ' 7–8(. במאה העשרים, לאור הוזלת הדפוס והעלייה בכמות הספרים המוצאים לאור,  הערה 
החלו חסידויות רבות להוציא סיפורי צדיקים המכילים אין־ספור עדויות ופרטים על כל אחד מרבני 
טכנולוגים  אמצעים  מצטרפים  ואחת  העשרים  המאה  )מאז  זו  במאה  החצר  את  שהנהיגו  השושלת 
חדשים לעדויות על חיי הצדיקים: הקלטות שמע, הקלטות וידאו, טלפונים סלולריים ואתרי אינטרנט, 
לכולם שימוש הנעשה לשימור דמות הצדיק(. כך למשל בשושלת ויז'ניץ הנהיגו שמונה אדמו"רים 
את החצר )מבעל ה'אהבת שלום' ועד האדמו"ר הנוכחי(. על ארבעת האדמו"רים הראשונים שקדמו 
למאה העשרים כמעט שאין זיכרונות, ואילו על שני האדמו"רים האחרונים )קודם לפטירתו בתקופה 
זו של האדמו"ר בעל 'ישועות משה'( מצויים שישה כרכים עבים וחוברות נוספות, המתארים את אורח 
חייהם בפרטי פרטים )זוהי הסיבה בשלה המאמר מתעסק בסיפורי צדיקים כתובים ולא אלו שבעל־פה. 
למרות כוחם של סיפורי הצדיקים המסופרים מפה לאוזן, הרי שבפועל כוחם דל כשימור ארכיוני. זאת 
גם בשל מאורעות השואה שהשמידו את המסורת החיה(. מטרת הסיפורים כפולה: הסיפור הינו סוג של 
'ארכיון': מערכת העברת ידע. הארכיון מציע מאגר של חומרים יציבים כביכול, החוצים גבולות של 
זמן ומקום. ארכיונים העמידים בפני שינוי, והנגישים לחסיד, לאדמו"רים הבאים ולקוראים חיצוניים 
 D. Taylor, The Archive and the Repertoire: Performing Cultural Memory in the Americas,(
Durham 2003, p. 19; י' ליפשיץ, 'המלאכים והבמבה: על הפרפורמנס ההלכתי ברגע היעלמותו', 
בדפוס(. במקרה זה, הארכיון של סיפורי הצדיקים משמש כניסיון לשמר את ה'רפרטואר' )'ברפרטואר 
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המוענים והנמענים של הסיפורים, והסיפור הוא קשת תקשורת פנימית שלהם. הטעם לבחירה 

ולפיה  השקפה,  לפתח  רבות  חסידויות  הוביל  זה  פער  לצדיק.  החסיד  שבין  בפער  נעוץ  זו 

היגדים שנאמרים בידי הצדיק אינם ממוענים לחסידים, אלא מתארים את דמות הצדיק שאסור 

לחקותו.18 הגותו המחשבתית של הצדיק נתפסת בידי החסידים כאזוטרית, כזו המנותקת מחייו 

הממשיים של החסיד.19 

מאחר שישנם סיפורי צדיקים שונים ורבים מספור, נתון המקשה על המחקר, בחרתי להתמקד 

באדמו"ר אחד, ר' ישראל הגר מוויז'ניץ המכונה בעל 'אהבת ישראל' או הסבא קדישא )ס"ק(.20 

הבחירה בר' ישראל מוויז'ניץ אינה סתמית. חסידות ויז'ניץ הינה אחת מהחסידויות המרכזיות 

בישראל ובעולם במאה העשרים, ור' ישראל הגר נתפס כמנהיג המרכזי של שושלת מפוארת 

 – שירה  ריקוד,  תנועה,  אורליות,  גוף,  מחוות  מופעים,  מגולם־בגוף:  זיכרון  ביטוי  לידי  בא   ]...[
בקיצור, כל אותם מעשים הנתפסים לרוב כידע מתכלה, בלתי ניתן לשכפול ]...[ הרפרטואר דורש 
נוכחות: אנשים משתתפים בייצור ובייצור־מחדש של ידע בהיותם "נמצאים שם", הם חלק מתהליך 
המסירה. בניגוד לאובייקטים היציבים כביכול של הארכיון, המעשים שהם הרפרטואר לא נשארים 
 ;20 כפי שהם. הרפרטואר הן משמר כוריאוגרפיות של משמעות הן משנה אותן' ]טיילור, שם, עמ' 
תרגם את הקטע יאיר ליפשיץ[(. לפיכך בארכיון מתוארים בקפדנות כל אותן פרקטיקות וגופי־ידע 
שהיו מגולמים בעיקר בגופו. נוסף על כך, סיפורי הצדיקים הם עצמם סוג של 'רפרטואר', במובן זה 
שהם משמרים גוף ידע שניתן לפעול באמצעותו, כסוג של כוח מגי )במאמר אני מאמץ את הגדרתו 
של אידל למונח מגיה, שאותה שאל מפלינט, ולפיה: 'המאגיה היא תופעה שמתרחשת כאשר בני אדם 
מסתייעים בכוחות חזקים מהם על מנת להפעיל שליטה על־טבעית על הטבע' )מ' אידל, החסידות: 
61(, לעשיית מופתים ונסים  בין אקסטזה למאגיה ]קבלה[, ע' ידין ]מתרגם[, ירושלים תשס"א, עמ' 
והמתקת הדינים וכסגולה ליראת שמים )צעירי ויז'ניץ 106 ]אייר תשס"א[, עמ' כ(. במאמר נעמוד על 

שני השימושים שנעשים בסיפור.
ראו למשל ח' זוסקינד, 'הרפואה והרופא בחסידות', היכל הבעש"ט לא )תשע"א(, עמ' סט.  18

זאת בשונה מהדרך שבה היא נתפסת בחברה הנאו־חסידית. כך למשל, תורתו של האישביצר ושל ר'   19
צדוק הכהן מלובלין תופסות מקום מרכזי בחברה הנאו־חסידית, ואילו בחצרות החסידיות החרדיות 

כמעט אין עוסקים בתורות רדיקליות אלו.
ר' ישראל מוויז'ניץ נולד בב' באלול תר"כ )כתר, 1860(, כבן בכור לאביו, ומכאן כמנהיגה הטבעי של   20
החצר. שמו, ישראל, ניתן לו על שם זקנו, ר' ישראל מרוז'ין. בגיל חמש עשרה נישא לרבנית הינדא, 
בתו של מחבר אחד מספרי החסידות המרכזיים, בעל 'האמרי נועם', ונינתו של ר' נפתלי מרופשיץ. 
סבו, בעל ה'צמח צדיק', ששימש כאדמו"ר מוויז'ניץ באותה התקופה, לקח את נכדו כבן חסות והיה 
אחראי אישית על חינוכו כמנהיג העדה הבא. כבר בגיל שלושים ושלוש התמנה כאדמו"ר מוויז'ניץ 
בשל פטירתו הפתאומית של אביו )אביו, בעל 'האמרי ברוך', שימש כמנהיג החסידות במשך שמונה 
שנים בלבד, ונפטר בגיל ארבעים ושמונה(. על פי סיפורי הצדיקים, הסיבה שדווקא הוא נבחר על פני 
אחיו הייתה: 'כי הוא באמת לא רצה'. ר' ישראל שימש כאדמו"ר במשך ארבעים ושלוש שנים. תקופת 
הוא  בו  שדבק  הכינוי  לאחריה.  החסידות  ושימור  הראשונה  העולם  מלחמת  אימי  את  כללה  הנהגתו 
'אהבת ישראל' בשל תכונתו המרכזית, והיא היכולת לאגד סביבו יהודים חרדים, משכילים ומודרניים 
כאחד )תכונה זו התעצבה בידי החסידים. יש ליצור מחקר שיברר את יחסיו ההיסטוריים עם המשכילים 

והיהדות המודרנית, וכיצד הם חוו את דמותו(. ר' ישראל נפטר בב' בסיוון תרצ"ו )1936(.
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זו.21 מדובר אפוא בדמות מרכזית, המייצגת אדמו"ר נורמטיבי במאה העשרים, שחייו הם דוגמה 

לחיי אדמו"רים רבים לפניו ולאחריו.

ו פ ו ג ב ש  ו מ י ש ה ו ת  ו ד י ס ח ב ק  י ד צ ה ד  מ ע מ  . א

ד  י ס ח ה י  י ח ב ק  י ד צ ה ל  ש ל  ו פ כ ה ו  ד י ק פ ת  .1

ועל  החסידיים  החיים  במערך  הצדיק  של  הייחודי  מקומו  על  עמד  החסידית  התרבות  מחקר 

להכליל  אפשר  כלליים  בקווים  שונים.22  גאוגרפיים  ובמרחבים  בתקופות  במעמדו  השינויים 

ולומר כי מאז הדור השלישי בחסידות, הצדיק מצוי במרכז החיים היהודיים,23 הוא חלק משושלת 

באופן  כשונה  נתפסת  ואישיותו  מסוימים,  חסידים  ולקבוצת  לחצר  המשויכת  צדיקים  של 

אונטולוגי מזו של חסידיו.24 הצדיק מהווה את הציר המרכזי שסביבו חגה הקהילה החסידית;25 

הוא משמש כעיר מקלט שאליה באים לקבל מזור ונחמה, דרכי תשובה, והנחיות בעבודת השם. 

מוויז'ניץ  הראשון  האדמו"ר  היותו  בזכות  הרבה  בחסידות  כמרכזית  נשתמרה  דמותו  כי  לשער  יש   21
ספרים  להדפיס  היחסית  הקלות  בשל  הצדיקים,  סיפורי  במאגר  נשתמרו  חייו  על  רבות  שעדויות 

בתקופתו. אציין כי יש הרואים דווקא בבנו, בעל 'האמרי חיים', את האדמו"ר המרכזי של החסידות.
בשל ריבוי המחקרים, במהלך המאמר אפנה למאמרים הרלוונטיים לדבריי.  22

מ' פיקאז', ההנהגה החסידית: סמכות ואמונת צדיקים באספקלריית ספרותה של החסידות, ירושלים   23
תשנ"ט, עמ' 15–60.

ואילך  השלישי  הדור  שמן  הרי  שגרתית,  תופעה  החסידית  החצר  הייתה  לא  החסידות  בראשית  אם   24
בני  של  'הירושה'  מושג  התגבש  גם  השנים  באותן  שגורה, ובמקביל  תופעה  הייתה  החסידית  החצר 
הצדיקים. בשונה מן הדורות הראשונים, שבהם הצדיקים היו אנשים כריזמטיים, שיצרו הילה מסביבם 
וריכזו חסידים שהיו מעוניינים ללכת בעקבותיהם, הרי שמן הדור השלישי ניצחו השושלות החסידיות 
והירושה של בן את אביו את האישיות הכובשת של הצדיק הייחודי שהופיע ללא זכות אבות וכבש את 
לב העם. הצדיקים טרחו להשיא את בניהם ובנותיהן עם יוצאי חלציהם של צדיקים אחרים על מנת 
לשמר את שושלות ההנהגה. במילים דומות אומר, כי החסידות מהדור השלישי והלאה טענה להבדל 
אונטולוגי־אימננטי בין שורש נשמתם של כלל החסידים לבין זו של שושלות הצדיקים. על ניצחון 
השושלות ראו א' גרין, 'טיפולוגיה של מנהיגות והצדיק החסידי', ד' אסף )עורך(, צדיק ועדה: היבטים 
'הורשת המנהיגות  438–439; ד' אסף,  היסטוריים וחסידיים בחקר החסידות, ירושלים תשס"א, עמ' 
בחסידות', ח' עמית )עורכת(, אחריו: על מנהיגות ומנהיגים, תל־אביב תש"ס, עמ' 59–72; ע' שוחט, 
קובץ מחקרים  גיל:  יעקב  ספר  )עורכים(,  וצ' צמריון  להב  מ'  הוכרמן,  י'  'הצדיק בתורת החסידות', 
גיל  יעקב  להרב  מוגש  ובהיסטוריה:  בהלכה  היהודית,  בהגות  העברית,  בלשון  המקרא,  בפרשנות 
ליובלו השבעים, ירושלים תשל"ט, עמ' 299–306; מ' פוזן, 'היסודות הרוחניים של ההנהגה בחסידות', 
י' אייזנר )עורך(, איש על העדה: ספר הכינוס למחשבת היהדות )הכינוס השנתי למחשבת היהדות 13 
]תשכ"ח[(, ירושלים תשל"ג, עמ' 195–206; י' דן, 'ר' ישראל מרוז'ין: בין צדיק הדור לצדיק האמת', 
מקבל  הוא  דתיים.  מנהיגים  סוגי  לשני  מתאים  הצדיק   .304–303 עמ'  )תשנ"ז(,   37 היהדות  מדעי 
ראו: אותו.  המאפיינת  הכריזמה  בשל  ובו־זמנית  הצדיקים,  לשלשלת  הקישור  בשל  גם  מעמדו   את 
 P. Gifford, ‘Religious Authority: Scripture, Tradition, Charismaʼ, J. R. Hinnels (ed.), The

Routledge Companion to the Study of Religion, London and NY 2010, p. 406
ראו: גרין )לעיל הערה 5(.  25
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גשמי  או  רוחני  מאורע  כל  על  האחריות  מוטלת  ועליו  חסידיו,  נשמת  שורש  את  מכיר  הצדיק 

בחייהם. ההנחה הבסיסית שנשמתו של הצדיק שונה מהותית מזו של החסידים היא יסוד הפער 

מישורים:  בשלושה  בעיקר  מתבטא  זה  עניין  חייו.26  באורח  הייחודיות  גם  ומכאן  לבינם,  בינו 

את  להבין  יכול  והוא  אפיסטמי  יתרון  לו  יש  נפרד  אונטולוגי  במרחב  הימצאותו  בשל  הראשון, 

מה שהחסידים אינם מסוגלים להבין, ולהציע להם דרך בעבודת האל; השני, הידיעה כי הצדיק 

לחסיד  מאפשרת  המטפיזית,  בעיקר  היהודית,  בהוויה  מהותי  חלק  על  הבלעדי  האחראי  הוא 

השלישי,  מטפיזי;27  נזק  או  עיכוב  של  המתמיד  החשש  ללא  חייו,  אורח  את  ולחיות  להמשיך 

הפער בין הצדיק לחסיד מאפשר לחסיד להציף רגשות הנתפסים כשליליים, כגון: כעסים כלפי 

האל, פחדים ותשוקות, ולהתיקם לצדיק, ובכך ליצור קתרזיס בחייו.28 כך למשל, דרך סיפורי 

הצדיקים והאירועים המתוארים בהם, החסיד למד כי יש באפשרותו לנצח את המחלות התוקפות 

נס,  ליצור  מצליח  אינו  הצדיק  שבהם  במקרים  גם  ועוד.  באויביו  לנקום  ביתו,  בני  ואת  אותו 

האירועים הבלתי נמנעים של החיים מצויים תחת אחריותו, והידיעה כי יש אחראי לכל אירוע 

מזכה את החסיד בנחמה ומאפשרת לו לחוש שליטה בחייו.

ועליו  קדוש,  ואדם  אידאלי  יהודי  של  חי  דגם  בצד  חי  החסיד  כי  עולה,  הנאמר  מן  לכאורה, 

הצדיק  של  דמותו  יותר:  מורכבים  הדברים  כי  עולה  הצדיקים  מסיפורי  זאת,  עם  לחקותו.29 

'ושמעתי בשם הגה״צ מבילגוריי זצ״ל, דיש להעולם טעות שחושבים כי"צדיק" ו"רבי" מעלתו היא   26
"רבי". אמנם  נעשה  דהוא החסיד הכי חשוב ולכן הוא  צירוף מעלת עשר חסידים יחד, היינו  כמו 
לגמרי  אלא "רבי" הוא דבר אחר  החסידים,  "רבי" אינו הגדול שבין  כי באמת  מושרשת,  זו טעות 
רחוק לאין שיעור מהשגות בני אדם, ואי אפשר להשוות כלל את גדלותו לעומת החסידים' )ח"מ הגר 
'והשענו תחת העץ', יסוד שבמלכות, ניו יורק תשס"ח,  ויז'ניץ בני ברק[,   ]בן האדמו"ר הנוכחי של 

עמ' נא(.
כך למשל, במסורת היהודית יש ממד שבו מוטלת אשמה קולקטיבית על הציבור והיחידים שהמשיח   27
הוא  כאילו  עליו  מעלין  בימיו,  המקדש[  ]בית  נבנה  שלא  דור  'כל  כגון:  אמירות  בחייהם.  בא  אינו 
החריבו' )ירושלמי, יומא לה, ג( עלולות להרפות את ידי המאמינים. החסידות פתרה את אותה אשמה, 
בהטילה את האחריות על אותם ממדים על הצדיק; הוא מקריב את חייו למען החסידים. ידיעת החסיד 
ישראל,  כלל  של  הכללי  ובמובן  החסיד  של  האישי  במובן  הרוחני,  המערך  על  אחראי  הצדיק  כי 
מאפשרת לו לקיים את חייו בניחותא. בעל 'אהבת ישראל' התבטא פעמים רבות בדבר היותו כפרתם 
של חסידיו. לדוגמה: 'פעם ביום כיפור פנה מרן זי"ע אל משמשו ואמר בלשון קודשו: "יעדער יוד 
בעהט עפעס אויס דעם הייליגען טאג, מיין בקשה איז – איך זאל זיין כפרת כלל ישראל" )כל יהודי 
מבקש ומתחנן מהקב"ה על דבר מה מיוחד ביום הקדוש, בקשתי היא – שאהיה כפרת כלל ישראל(. 
בשמעו זאת, פרץ משמשו בבכי' )קדוש ישראל, עמ' קעז(. 'כשעמד להתחיל אמרותיו ]בטיש של 
שבת בערב, י"א[ היה רגיל לומר דבר מה בלחש, רק שפתותיו נעו וקולו לא נשמע. ר' מרדכי חנא 
הטה פעם אזנו ושמע, כי רבנו אמר את דברי המשנה )נגעים ב, א( "ר' ישמעאל אומר, בני ישראל אני 

כפרתן"' )שם, עמ' קמא(.
בזאת דומים סיפורי החסידים לאגדות הילדים. ב' בטלהיים, קסמן של אגדות ותרומתן להתפתחותו   28
הנפשית של הילד, נ' שלייפמן )מתרגמת(, תל־אביב תשמ"ז, עמ' 12–15, 53–64. הדגמה לנקודה זו 

אביא בסעיף ג של המאמר.
יסוד שבמלכות )לעיל הערה 26(, עמ' יב, יד.  29
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מעוצבת הן כדגם לחיים ראויים, הן כדמות האסורה לחיקוי – דרך חייו של הצדיק רצופה סכנות 

ואתגרים, שאסור להדיוט לפעול על פיה.30 החסיד המחקה את רבו נתפס כקוף המחקה אדם. יתר 

על כן, מעשיו עלולים לפגוע בו ובסובבים אותו.

בעיית החיקוי מקבלת משנה תוקף מכיוון שרוב הפרקטיקות31 של מעשי הצדיק דומות לאלו 

המשמעות,  ורק  החסיד,  של  לזה  שווה  כול,  לעיני  הגלוי  הגופני,  הממד  שהרי  החסידים,  של 

של  השגרתיות  הפרקטיקות  של  המשמעות  כי  למדים  אנו  מהסיפורים  שונה.  העין,  מן  הסמויה 

הצדיק אינה תואמת למשמעות הפרקטיקות של החסידים. אצל הצדיק היא עמוסה תוכן אזוטרי 

שרק הבקיא בו יכול להבינו. הצדיק בסיפורים מקבל מעמד של סמל; הוא מנכיח את המסומן – 

האל שאינו ניתן לראייה ולחוויה, דרך מסמנים גופניים.32 

אכן, אחד מתפקידי הסיפורים הוא לסייע לחסיד למקם את רבו, הפועל גופנית כמוהו, במרחב 

מטפיזי שונה. אפשר להגדיר את ההבדל ביניהם כך: החסיד מתקיים בעולם הסטנדרטי היום־

הסוגה  נפרד.  בעולם  חי  הצדיק  זאת  לעומת  לו.33  מוכרים  והתרבותיים  הפיזיים  שחוקיו  יומי, 

המערכת  לו.  כפוף  אינו  אבל  חסידיו  של  בעולמם  שחי  כאדם  דמותו  את  מעצבת  הסיפורית 

בכך.34  בוחר  הוא  אם  רק  עליו  חלים  הטבע  וחוקי  אותו,  כובלת  אינה  החברתית־תרבותית 

מסיפורי הס"ק אנו למדים כי בעולמו של הצדיק החלוקה בין חומר ורוח, בין מעשה דתי למעשה 

חול, בין העולם הזה והעולם הבא ובין הקיום האנושי בעולם הזה לקיום בגן עדן הינה מלאכותית 

ואינה רלוונטית. היא משקפת רק את עולמו של החסיד; עבורו, העולם הזה מסמל את הפרוזדור 

והעולם הבא את הטרקלין; העולם הזה מסמל את החיים שפעמים רבות עמוסים בכאב, והעולם 

הבא את השכר שיקבל בשל בחירתו לדבוק באורח החיים היהודי.

הצדיק אינו מתקיים בקטגוריות אלו.35 מכאן שאורח חייו הוא עבור החסידים חלופה לחייהם 

עבורם  היא  חלופית  אפשרות  של  קיומה  אך  זו,  במערכת  לחיות  יכולים  אינם  החסידים  שלהם. 

דוגמה אחת מיני רבות מופיעה בשיחה בין האחים של הס"ק בעניין קריאת עשרת הדברות בפרשת   30
יתרו: 'כאשר שאל פעם מוהר"ח מאטניע זצ"ל את אחיו מוהר"פ מבארשע זצ"ל אם קורא בתורה את 
עשרת הדברות בפרשת יתרו, השיב בשלילה. לשאלתו – אם בחג השבועות קורא, ענה מוהר"פ – כן. 
הרי זו אותה תורה? – שאל ה"נמוקי חיים" מאטניע. – גם אחינו מויזניץ' נוהג כך – הייתה תשובתו של 
הגה"צ מבארשע. – מה אתה יודע מה שהוא עושה – הפטיר הגה"ק מוהר"ח מאטניע' )קדוש ישראל, 

עמ' קסד, הערה לט(.
הפרקטיקות השונות מועטות ומאפיינות אירועים שבהם הצדיק פועל בעזרת מגיה.  31

תשבי )לעיל הערה 12(, עמ' 13.  32
ביטויים לעולם הפיזי בחיי החסיד מצויים בצורך במאכל ובמשתה, בהפרשת צואה, שינה ומחלות.   33

במקביל, בני האדם ייסדו ציביליזציה בעלת חוקים המחייבים אותם ומעצבים אותם מיום היוולדם.
בהמשך אדגים זאת בקשר למחלת הסרטן של הס"ק.  34

מרתק לראות את הדמיון שבין עיצוב דמות הצדיק החסידי לזה של פכומיוס, מייסד מנזרי הקונוביון,   35
 M. S. Burrows, ‘On the Visibility of God in the Holy Man: A Reconsideration of the ראו

Role of the Apa in the Pachomianʼ, Vigiliae Christianae 41,1 (1987), pp. 11‒33
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עדות לממשותו של האל היהודי ולכוחו, ומכאן נחמה לקשיי החיים.36 יתר על כן, דבקות החסיד 

בצדיק מאפשרת לחסיד לחוות לעתים נדירות את חיי הצדיק; באותם רגעים הוא מתנסה במערך 

חייו של הצדיק.

הנראה  במרחב  דווקא  הסיפורים  מתמקדים  לחסיד,37  הצדיק  בין  הפער  את  להדגיש  כדי 

המשותף. לא זו בלבד, סיפורי הצדיקים מדגישים את הפרקטיקות של הצדיק; אותן פרקטיקות 

מכיוון  זאת  מעלה.  לאנשי  ראויות  שאינן  וכפעולות  זמן  כבזבוז  נתפסות  החסיד  של  שבעולמו 

שבחייו אין להן משמעות דתית. כך למשל, מתואר הס"ק השקוע במשחק שחמט ודמקה ובשעת 

האזנה למוסיקה נוכרית )קדוש ישראל, עמ' קסה(. מטרת הסיפורים ליצור אצל החסיד תחושת 

אי נוחות, האמורה לחדד את התודעה התאולוגית בדבר הפער המהותי בינו לבין הצדיק. גם אם 

החסיד מכיר את המסמן המשותף – משחק השחמט, הוא אינו מבין את המסומן העומד בבסיסו, 

במילים אחרות, המציאות הראלית של החסידים בראשית המאה גרמה להם לחוות מצוקה, שנבעה   36
מחיים חסרי בסיס ביטחוני, אישי וכלכלי. הצדיק, דווקא בחריגתו מחוקי המציאות הראלית ובתפיסת 

חייו כגרוטסקיים, מחזיר לחסידים את האיזון, ובזאת מאפשר להם להמשיך ולהתקיים בראליה.
'אנשים ריקים ופוחזים שאלו את  זה מתקיים לאורך ההיסטוריה החסידית כולה. ראו לדוגמה:  מתח   37
הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זצ"ל, הגד נא לנו במה אתה מורם מעם ובמה תקרא "רבי", הן אתה אוכל 
ושותה כמונו, ומשוחח עם המון העם, ובמה תתנשא למלוך? ענה להם: כשאני קם משנתי ושותה כוס 
קפה, דומה עלי שאני יושב בסוכה. וכשאני מתפלל שחרית, הרי זה כאילו התפללתי מלכויות, זכרונות 
ושופרות. וכשאני אוכל פת שחרית, דומה עלי כאילו זוהי הסעודה מפסקת בערב יום הכיפורים. ובכן, 
בני  פסח,  של  הגדה  צדיקים:  )באהלי  "רבי"'  בשם  אתם  גם  תקראו  בצדק   – כך  תנהגו  אתם  גם  אם 
ברק תשמ"ט, עמ' 144–145(. דוגמה נוספת: 'מורנו הרב אב"ד שליט"א הוסיף לדברי הרב גרינפלד 
שליט״א את העובדה, שפעם אחת חפץ אחד מרבני משפחת רפפורט המיוחסת, שהיה מכת המתנגדים, 
לתהות על קנקנו של הרה״ק בעל ה״דברי חיים״ מצאנז זי״ע, שהעולם אומרים עליו כי הוא רבי גדול 
עבודתו מקרוב. בהגיעו לביהמ״ד בצאנז ראה כי הרה״ק  ורצה לראות  ומפורסם בגדלותו בתורה, 
חסידיו. חשב בליבו, כי בודאי יש היום איזה יארצייט או  מצאנז יושב ועורך שולחנו כשמסביבו 
התוועדות מיוחדת וחזר לביתו. למחרת בא שוב, וראה שהרה״ק עורך את שולחנו )כידוע שהרה״ק 
מצאנז היה עורך בכל יום ״טיש״(, וחשב בליבו: מה יהיה, אכנס לשולחנו ואראה מה נעשה שם. בעת 
עומדו שם חשב בליבו: אני חשבתי שאבוא לצאנז, אמצא את הרב דמתא יושב ועוסק בתורה ולידו 
סטנדער מלא ספרים – אך הנה הוא יושב ועוסק באכילתו עם חסידיו. והנה, מיד כשסיים לחשוב כך, 
פנה הרה"ק מצאנז לחסידיו ואמר: הנה הגיע הנה אדם, וחשב כי ימצא אותי יושב רכון על ספרים, אך 
הוא מצא אותי עורך שולחן – ויהי אך גמר הרה״ק את דבריו, מיד ענה הרב רפפורט: ומה הייתי מוצא 
אם הייתי עולה לירושלים עיה״ק לבית המקדש – גם כן כהן גדול יושב, וכהנים מסביבו, ואוכלים 
ח; צעירי  עמ'  ]חשוון תשנ"ד[,   17 ויז'ניץ  קרבנות. והנהן הרה״ק בראשו כמסכים לדבריו' )צעירי 
ויז'ניץ 16 ]תשרי תשנ"ד[, עמ' כ(. דוגמה נוספת מופיעה בטיש של ליל ראש השנה של הס"ק. הטיש 
התאפיין בשתיקת האדמו"ר לכל אורכו. חשיבותו הייחודית של הטיש בערב יום הדין מאופיינת בכך 
שהצדיק אינו אומר דברי תורה או שר זמירות, אלא רק אוכל – והחסידים מתבוננים. 'בשעת עריכת 
השולחן כמעט שלא שרו זמירות ואפילו כשזמרו לפרקים. היה מדגיש מרן זי"ע, כי אצל זקנו הצמח־

צדיק לא נהגו כן – ואף רחש ולחש לא נשמע בבית מדרשו כאשר ערך את שולחנו בראש השנה' )קדוש 
ישראל, עמ' קעא(. ראו עוד: אידל )לעיל הערה 17(, ירושלים תשס"א, עמ' 216–217.
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בהמשך  בגוף.  השימוש  בעזרת  מיוצר  לחסיד  הצדיק  בין  המתח  לדעתי,  הצדיק.38  של  בעולמו 

חלק זה של המאמר אעמוד על מעמדו של הגוף במחשבה החסידית ואטען כי בשל חשיבות הגוף 

בזיהוי ההתרחשות בחיי הצדיק ובשל מורכבות מעמד הגוף ביהדות, מתנקז אותו המתח דווקא 

אליו. בחלקו השני של המאמר אפרוט ואדגים את השימושים השונים שעושה הצדיק בגופו, ובין 

השאר אדגים כיצד מיוצר המתח דרך הגוף.

ק י ד צ ה ף  ו ג  .2

זה  ניגוד  שורשי  וגוף.  רוח  בין  והניגוד  הדיכוטומיה  ידי  על  עוצבו  הקלסיים  והמיתוס  האתוס 

מצויים במסורת היוונית ובמסורת הנוצרית, בעיקר זו הפאולינית, הניזונה מזו היוונית. ניגוד 

זה היה המצע להעצמת היסוד הרוחני כאידאל אנושי שאותו יש לממש. הגוף נתפס כהפרעה 

כתגובה  חלוקה  אותה  יצר  פאולוס  ולנצחו.  עמו  להתמודד  האדם  שעל  כניסיון  או  וכמכשול 

ָיַדְעִּתי  'ִּכי  כשליליים:  המזוהים  באישיותו  החלקים  עם  בהתמודדות  האדם  שחווה  לכישלון 

ֲאֶׁשר ִּבי ִּבְבָׂשִרי ֹלא ִיְׁשּכן טֹוב ִּכי ֹרֶצה ֲאִני ַלֲעׂשֹות ַהּטֹוב ְוֹלא ֶאְמָצא. ִּכי ֵאיֶנִּני ֹעֶׂשה ַהּטֹוב ֲאֶׁשר 

ֲאִני ֹרֶצה ִּכי ִאם ָהַרע ֲאֶׁשר ֵאיֶנִּני ֹרֶצה אֹותֹו ֲאִני ֹעֶׂשה'.39 על פי אותה חלוקה, האדם מזוהה עם 

הנפש – הטובה, ואילו הרע נוצר בשל טבעו של הגוף, הבשר החומרי. המסורת היהודית בכלל 

והחסידית בפרט הפנימו את הדיכוטומיה בין גוף לנפש. כידוע, הדת היהודית ממוקדת בגוף. 

האדם.  של  גופו  על  ובראשונה,  בראש  החלות,  נורמות  הן  האדם  על  המוטלות  הנורמות  שכן 

ומוכרת  מובלעת  בסיסית  הבחנה  להיות  והפכה  היהודי  לשיח  זו  הבחנה  חדרה  זאת,  למרות 

בתודעה הדתית.40 

אותה  ורואה  שלו  לחייו  ביחס  החלוקה  אותה  את  לאמץ  מסרב  הצדיק  מהחסידים,  בשונה 

כנכונה רק עבור החסידים.41 עבורו, הגוף חשוב באותה המידה כמו הנפש, ושניהם שואפים אל 

על משחק הדמקה מובא סיפור זה: 'הרה"ק רבי נחום זיע"א בנו של מרן מרוז'ין נכנס פעם לעזרה שעל   38
יד בית מדרשו ב"ניט", שחל באותה שנה בחנוכה וראה קבוצה מחסידיו משחקת ב"דמקה". בראותם 
ונבדלו בהיכנסו. אבל הרבי הרגיעם ושאל: היודעים אתם את  וכמובן נרתעו  את הרבי חרדו מפניו 
כללי המשחק? והמשיך ואמר: א. הולכים קדימה צעד אחד. ב. אי אפשר ללכת שני צעדים בבת אחת. 
 ג. מוותרים על אחד בשביל להרוויח שניים. ד. צריך רק להתקדם למעלה. ה. כשמגיעים למעלה – 
חסידי  ביטאון  )מסילות:  ה''  את  לעבוד  כיצד  גדול  השכל  מוסר  ומזה  הכיוונים.  בכל  ללכת  אפשר 
סדיגורה־רוז'ין יד־טו ]כסלו־טבת תשמ"ז[, עמ' 15(. הכללים שבוחר הצדיק לתאר מלמדים על דרך 
עבודת האל של האדם. נוסף על כך, הכלל החמישי מדגיש את ההבדל בין החסיד לבין הצדיק. הצדיק 
הוא זה המצוי כבר למעלה ויכול לפנות לכל הכיוונים; הכללים אינם חלים עליו והוא שונה מהותית 

מהחסידים.
האיגרת אל הרומיים )תרגום דליטש(, ז 18–20.  39

ברם, מאחר שדיכוטומיה זו לא שורטטה מעולם כאידאל יהודי, פחת הצורך להתמודד עמה ולהישמר   40
מפניה. כך אפוא נוצר מתח בין הפרקטיקה הנורמטיבית לבין התודעה: הפרקטיקה משמרת את מעמד 

הגוף והמיניות ואילו התודעה עשויה ליצר דיכוטומיה ביניהן.
במחקר על התרבות החסידית ידועה המחלוקת בין בובר לשלום בשאלת יחסה של החסידות לעולם   41
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הטוב והראוי. הסירוב של הצדיק כפול: הראשון, עבורו הגוף אינו נחות בערכו מהנפש; השני, 

הוא מסרב לעצם החלוקה התרבותית בין החלקים השונים באדם. התרבות היהודית אימצה את 

מוגן'  'מרחב  ליצור  הרצון  ובשל  כשלילי,  הנתפס  האנושי  הממד  בשל  גוף־נפש  הדיכוטומיה 

ממד  מכיל  כמי שאינו  הצדיק מתואר  ממנה,  הטוב האלוהי. בשונה  עם  המזוהה לחלוטין  באדם 

שלילי, ובשל כך הוא מסרב ליצור אותה דיכוטומיה ולהתייחס לגופו במנותק מהנפש.

עורכי הסיפורים מודעים למפגש בין תפיסות הגוף השונות ואף מדגישים אותו. מכאן המתח 

ומערער  משלהם  שונה  גוף  דימוי  עם  החסידים  של  מהמפגש  הנובע  מתח  בסיפורים;  המצוי 

אותו. יתר על כן, סיפורי הצדיקים מדגישים את חשיבות ההתרחשות בחיי הצדיק ותפקידם של 

החסידים לעקוב אחריה. החסיד המתבונן בצדיק עושה זאת בעיקר באמצעות צפייה על גופו. 

זאת מכיוון שרק הגוף גלוי לחסיד בתדירות, ומכאן מעמדו החשוב של הגוף בהתרחשות.42 

היא  הגופנית  שהתנהגותו  מכך  נובעת  זו  סתירה  סותרים.  במרחבים  בו־זמנית  חי  הצדיק, 

עשייה  הינה  הצדיק  פעולת   – ביצוע44  )א(  במושג43:  הכלולים  המובנים  בשני  פרפורמטיבית 

המקובלת.  והמסורת  החסידים  של  מזו  השונה  שלו,  הערכים  מערכת  פי  על  ומתנהלת  דתית, 

במערכת זו, הוא אינו מחויב למערכת החברתית־תרבותית ולחוקי הטבע; )ב( מופע45 – הצדיק 

מנהיג קהילה הרואה בו דמות אידאלית. הוא מודע לעובדה זו, ובשל כך מחויב לפעול במישור 

חוקי  לאור  השאר  בין  הנוצרים  החסידים  של  והתכתיבים  הכללים  פי  על  לעין,  הגלוי  הגופני, 

במרחב  מתחוללת  כביצוע  הפרקטיקה  שכן  לזה,  זה  מנוגדים  המישורים  שני  והתרבות.  הטבע 

אונטולוגי שונה משל החסידים. לעומת זאת, כמופע, היא מעין 'תאטרון' עבור החסידים ובתוך 
ה־Lebenswelt שלהם.46

מצויה  לרוחני  גשמי  בין  החלוקה  כי  עולה  הצדיקים  מסיפורי  כי  אטען  זה  מאמר  במסגרת  הגשמי. 
רק במסגרת חייהם של החסידים. בעולמו של הצדיק חלוקה זו אינה רלוונטית, זאת בשל אי קבלת 
הצדיקים את החלוקה בין גבוה ונמוך. ראו: צ' קויפמן, 'כי מלאכיו ]...[ לשמרך בכל דרכיך' החוזה 
 ;1 בהערה  שם  המובאים  והמחקרים   ,259 עמ'  )תשס"ז(,  טז  קבלה  בגשמיות',  עבודה  על  מלובלין 

אלשטיין )לעיל הערה 5(, עמ' 17.
בסיפורי הס"ק אנו מוצאים אוצר גדוש של סיפורים המתארים בדייקנות את דרך התנהלותו הגופנית   42
של הצדיק בחייו, דיוק שיש בו גם ממד של ארכיון המשמר את אורח חייו, וגם גוף ידע המציג אידאל 

לחיקוי בידי צדיקים אחרים וחסידים קרובים.
B. O. States, ‘Performance as Metaphorʼ, Theatre Journal 48,1 (1996), pp. 1‒26  43

R. Schechner, Between Theatre and Anthropology, Philadelphia, PA 1985  44
P. Phelan, Unmarked: The Politics of Performance, New York and London 1993  45

שליחות זו מיוצגת בסיפורי הצדיקים ככזו המוטלת על הצדיק שלא ברצונו ומונעת ממנו פעם אחר   46
של  בחייו  מכוננת  חוויה  מהווה  דשמיא,  שליח  הוא  כי  הידיעה  לו.  הטבעי  חיים  באורח  לחיות  פעם 
הצדיק. דוגמה לכך ניתן לראות בסיפור זה: 'כ"ק אדמו"ר מוהרמ"י שליט"א מספר, כי יהודי התייעץ 
פעם עם רבנו זצ"ל אודות איזה עניין והס"ק יעץ לו לפעול באופן מסוים, כחלוף שנה שוב התייעץ 
הלז בנידון ההוא ורבנו יעצו שוב כבראשונה. העיר היהודי: "רבי, לפני שנה באתי עם אותה השאלה 
ויעצתם לי גם כן כך". "אני יעצתי לך!?" – שאלו רבנו בתמיהה – "איך זאג נאר וואס מ־הייסט מיר" 
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לעולם  נפשו  מהגוף,  בשונה  הגוף.  אל  מתנקז  סותרים  במרחבים  מחיים  הנוצר  המתח 

מתקיימת במערכת הערכים המתאימה לו. במקרים אלו, הצדיק מתנהג בדומה למושג ה'דראג' 

לחלק  ההכרח  כן,  על  יתר  הנפשית.47  חווייתו  את  הולמת  אינה  הגופנית  באטלר; הפעולה  של 

בין ההתנהגות הגופנית )החיצונית( לבין החוויה הנפשית )הפנימית(, להתקיים גופנית בדומה 

לחסידיו ובנפשו לדבוק בערכיו שלו, תוך אימוץ חיצוני של החלוקה בין גוף לנפש, פוגע בערכיו 

של הצדיק, המתנגדים לחלוקה הפאולינית. המתח מחיים במרחבים שאינם הולמים את ערכיו 

עולה מהסיפורים בתיאור התמרמרות הצדיק על שהוא נאלץ להיכנע לתכתיבי החצר. במקרים 

אחדים הוא מסרב לשנות את אורח חייו, ומתרה בהם כי אם ידחקו אותו לפעול כנגד רצונו, הם 

ייענשו על כך.48 במקרים אחרים, התנהלותו הגופנית הולמת את אורח חייו. התנהלות זו יוצרת 

בלבול בקרב החסידים, ומעלה התמרמרות מצדם על שאינם מבינים את התנהגות רבם, בעיקר 

כשהיא מנוגדת לערכים דתיים שעליהם התחנכו. במקרים אלו, תפקידם של סיפורי הצדיקים 

לשמש כפרשנים וכמתווכים בין התנהגות הצדיק לבין קוראי הסיפור ולהעניק לה פשר. 

לדעתי, הפער בין תפיסת הגוף העצמית של הצדיק לבין תפיסת הגוף של הצדיק בידי החסיד, 

והידיעה כי גוף זה הוא מושא המבט העיקרי של החסיד, הובילו את עורכי הסיפורים להשתמש 

בגוף הצדיק כדי ליצור את המתח המוזכר, ובכך לשוב ולהנכיח את מעמדו השונה. כך למשל, 

לנפשו.49  גופו  בין  מנתק  או  לגופו  בשלילה  מתייחס  הס"ק  שבהם  מקרים  אין  הסיפורים  בכל 

המקרה היחיד שבו מסופר על התנגדותו של הצדיק לגופו מופיע בסיפור המתרחש בחג הפסח. 

בסיפור זה נכתב:

במשך כל חג הפסח לא עישן מרן זי"ע, אף על פי שהיה רגיל לעשן, בדרך כלל, עשרות 

סיגריות ליום. לשאלת אחד הרבנים איך הוא יכול להתאפק מלעשן במשך כל ימי החג, 

השיב רבנו: 'לפי הקבלה – פסח עשוי לשבירת התאוות ולהכנעתן, לי יש שתי תאוות: 

)אני אומר רק מה שמצווים לי(' )קדוש ישראל, עמ' שד(. ראו גם: אור המאיר א, פרשת צו, ירושלים 
תשמ"ג, עמ' ריג.

ג'' באטלר, 'צרות של מגדר', ד' רז )מתרגמת(, מכאן 2 )2002(, עמ' 202–219.  47
כך למשל מתואר אחד מגבאי החצר שדחק את הס"ק לפעול על פי כללי הקהילה, ונענש ומתו כל   48
 L. Jacobs, Their Heads in Heaven: Unfamiliar Aspects of , עמ' תקל;  ילדיו. קדוש ישראל 

Hasidism, London 2005, pp. 160‒169
כך הוא מעיד על עצמו: 'איך געדענק נישט מעודי איך זאל מעכין א תנועה וואס איז נישט בלתי לה'   49
, עמ' קא(.  ישראל  )קדוש  לה' לבדו['  זוכר מעודי, שהייתי עושה תנועה שאיננה בלתי  ]איני   לבדו 
שם,  ראו  הציפורניים  קיצוץ  חשיבות  על  בסיפורים.  חשיבות  מקבלות  זניחות  גופניות  פעולות   גם 
עמ' קל. על שתיית יי"ש קודם הנחת תפילין של ר"ת, שם, עמ' קכד. עם זאת, ניתן למצוא סיפורים 
בודדים שבהם יצא כנגד ההנאה בכלל. כך למשל מסופר שהתנגד לחסיד שבירך את הס"ק באמירת 
'זה שנים רבות שאני עמל לאכול בלי תאבון, ואתם מאחלים לי תאבון?' )שם,   'בתיאבון'. באומרו: 
מאוד.  טובים  הם  כי  ובקשו שיאכלם,  מסוימים  בפירות  הס"ק  את  פעם  כיבד  'יהודי  וכן:  קכז(.  עמ' 

הפטיר רבנו ואמר: "לא כל מה שטוב צריכים לאכול"' )שם, עמ' קכז(.
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האחת – לימוד התורה והשנייה – לעשן, נו, על איזו תאווה אוותר?'. והעיר: 'הגם שזה 

קשה לי'. באחרון של פסח – כן עישן )שם, עמ' קס(.

המנהג  עם  מעומתת  זו  ותפיסה  חסידיו,  של  מזו  אחרת  גוף  בתפיסת  חי  הס"ק  שטענתי,  כפי 

שלו.  בחייו  לאמץ  מסרב  הס"ק  שאותה  הדיכוטומית,  הגוף  תפיסת  על  מושתת  המנהג  הקבלי. 

תורה  'תאוות':  שתי  יש  לס"ק  הגוף.  תפיסות  שתי  עם  שלו  ההתעמתות  דרך  את  מציג  הסיפור 

שלילי,  ערך  מציין  אינו  תאווה  המונח  כן,  על  יתר  שווה.  ומעמד  ערך  בעלות  שתיהן  ועישון. 

שהרי הוא מסמן גם את התורה. מכאן שהן לימוד התורה הן העישון הן פעולות הנעשות על ידי 

האדם ואינן מושתתות על תפיסה דיכוטומית של הגוף והנפש.

בנכונותה  מכיר  הוא  ואף  הדיכוטומית  התפיסה  את  המאמצת  קהילה  בתוך  פועל  הס"ק  אבל 

עבור החסידים. לפיכך הוא 'נאלץ' לוותר על 'התאווה' לעישון. ויתור זה אינו פשוט שהרי יש 

בו פגיעה במשמעות התאולוגית־דתית של העישון.50 אבל הס"ק 'מוותר' לחסידיו ויתור כפול, 

הן על מימוש התאווה הן על ההסבר למימוש זה. שכן ההסבר המוצע על ידיו לחסידיו שולל את 

המשמעות היסודית של מעשה העישון. כך אפוא מתואר הס"ק כחי במתח שבין תפיסתו העצמית 

ההרמונית לבין הצורך שלו להיענות לחסידיו.

הקבלי־ המנהג  את  מקיים  שהס"ק  עולה  מהסיפור  בחג,  לעשן  שלא  הס"ק  בחירת  למרות 

 – תאוות  שתי  ישנן  בחייו  כי  מציין  הוא  בחייו.  המנהג  רלוונטיות  כנגד  יוצא  ובו־זמנית   דתי 

ל'תאווה'  היהדות,  של  היסוד  מערכי  התורה,  לימוד  הצמדת  סיגריות.  ועישון  תורה  לימוד 

עבור  מכיל  'תאווה'  חסידיו; המסמן  של  לזה  הצדיק  של  הערכים  מערך  בין  הפער  את  מדגישה 

מורת  אותה  על  מצביע  הוא  גם  הסיפור  של  סופו  החסיד.  של  מזה  לחלוטין  שונה  מסומן  הצדיק 

רוח, דבר המבוטא באמירת הצדיק: 'הגם שזה קשה לי'. מילת הקישור 'גם' אינה עומדת בקנה 

הקישור  מילת  שלילית,  תאווה  הוא  הצדיק  של  הסיגריות  עישון  אם  המנהג.  מטרת  עם  אחד 

הראויה הייתה צריכה להיות 'בגלל'. דווקא משום שהגמילה מעישון קשה לו, נוצר המנהג שחג 

הפסח מסייע להתגבר על התשוקה. המילה 'גם' מלמדת שהצדיק קיים את המנהג אף שהמנהג 

פגע בו. סיום הסיפור בא להדגיש כי תאוותו של הצדיק הינה חיובית, והפרתה משבשת את דרך 

עבודתו את האל. בנוסף לזה, התיאור ההיסטורי המובא בסוף הסיפור יוצר תחושת זלזול במנהג. 

מטרת המנהג לסייע ליהודי לשבור את תאוותו, וחג הפסח מכונן בכוח מיסטי שמטרתו לסייע 

לאדם בתחילת המאבק, בחלק הקשה שלו, כך שבהמשך השנה יצליח להתמיד במה שהחל בחג. 

השנה.  במהלך  כבד  מעשן  היה  הס"ק  ולפיו  היסטורי,  מידע  מציין  הסיפור  עורך  מזה,  בשונה 

חזר  ובעקיבות  פסח,51  מדי  הנשנה  חד־פעמי,  אקט  הייתה  הס"ק  אצל  התאווה  ששבירת  מכאן, 

על העישון של הצדיק ראו שם, עמ' שח; ר' דביר־גולדברג )לעיל הערה 5(, עמ' 161. וכן ראו בהמשך   50
המאמר.

דבר המזכיר את המושג 'אחטא ואשוב – אין מספקין בידו לעשות תשובה' )משנה, יומא ח, ט(.  51
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הצדיק לאותה 'תאווה' בסיום החג. ואכן כך מסתיים הסיפור באמירה כי 'באחרון של פסח – כן 

עישן' – שבירת התאווה לא החזיקה מעמד אפילו במשך החג עצמו.52 

ניתן לראות בטקסט ממד של כתיבה אזוטרית. הטקסט פונה בו־זמנית אל הקהילה החסידית 

ואל מקורבי הצדיק. כך למשל הביטוי 'הגם שזה קשה לי', יכול להיקרא בידי החסידים כתיאור 

קשיי הצדיק להתמודד עם התשוקה הגופנית, ובו־זמנית, החסידים המקורבים לצדיק יודעים כי 

הקושי לוותר על העישון בחג נובע מהמקום שתופס העישון בעבודת האל של הצדיק. הכתיבה 

גם  בסיפור,  חופשי  הנותר  הצדיק,  של  הייחודי  עולמו  ביטוי  המשך  את  מאפשרת  האזוטרית 

כאשר הצדיק נאלץ לפעול בהתאם לכללי החצר.53 הטקסט הסיפורי נכתב בידי 'הלא מיומנים', 

סתם  קיומיות" אינן  למונח: '"עדויות  ייחסה  פלמן  ששושנה  במובן  'עדות'  כנושאי  המתפקדים 

טקסטואליות  עדויות  לחיים,  טקסט  בין  השקה  נקודות  אלא  הפרטי,  הקיום  שעניינן  עדויות 

של  הבדידות  'ממעמקי  פלמן,  מפרשת  כך  העד,  ממש'.54  חיים  כפיסות  בנו  להיטבע  העשויות 

עדות  עצמו'.55  לו  שמעבר  מימד  או  עמדה  מציאות,  אירוע,  של  להעברה  כלי  מהווה  עמדתו, 

מסוג זה אינה יכולה להיות סופית ואינה בהכרח משקפת מודעות מלאה של העד, שכן הוא קול 

למה שחורג ממנו, גם אם הוא זה המוסר את העדות. הסיפור על הס"ק מסודר באופן כזה שהממד 

הטרגי מתעצם מפני שהחסידים והאדמו"ר חיים בעולמות חסרי מכנה משותף, והסיפור מנציח 

זאת בבלי דעת.

ק " ס ה י  ר ו פ י ס ב ו  י צ פ ח ו ק  י ד צ ה ף  ו ג ב ש  ו מ י ש ה  . ב

שלושה שימושים מושגים באמצעות תיאורי גופו של הצדיק.

ם י ד י ס ח ל ק  י ד צ ה ן  י ב ר  ע פ ה ת  א ת  ו ח י כ נ מ ה ת  ו י נ פ ו ג ת  ו ל ו ע פ  .1

בחלקו הראשון של המאמר טענתי כי עורכי הסיפורים מדגישים את הפער בין הצדיק לחסידים 

באמצעות תיאורי הגוף של הצדיק. בסעיף זה אפתח טענה זו.56 עיקר הפער בין הצדיק והחסיד 

ב'אחרון של פסח' הכוונה לחג הנוסף של בני חו"ל. יום זה הוא בעל מעמד שונה. מחד גיסא, הוא אינו   52
יום חול ואסור לאכול בו חמץ; מאידך גיסא, הוא אינו אחד מימי הפסח. המנהג החסידי הוא לציין את 

מעמדו השונה באכילת מצה שרויה, שאסורה על פי המנהג החסידי בימי החג.
על כתיבה אזוטרית ראו ד' שוורץ, סתירה והסתרה בהגות היהודית בימי הביניים, רמת־גן תשס"ב,   53

עמ' 12–24.
העדים  משבר  עדות:  )עורכים(,  לאוב  וד'  פלמן  ש'  ההוראה',  תהפוכות  או  ומשבר  'חינוך  פלמן,  ש'   54

בספרות, בפסיכואנליזה ובהיסטוריה, ד' רז )מתרגמת(, תל־אביב 2008, עמ' 20.
שם, עמ' 21.  55

בו  חסידיו  של  נאמנותם  את  לבחון  כדי  לעתים  בגופו  משתמש  עצמו  הצדיק  כי  עולה  מהסיפורים   56
)פיקאז' ]לעיל הערה 23[, עמ' 30–51(. כך אנו מוצאים כי הס"ק שיחק שעה ארוכה בחוט וילון במהלך 
אף  ראויה  שאינה  כזו  הצדיק,  התנהגות  על  תמהו  החסידים  השנה.  ראש  של  עשרה  שמונה  תפילת 
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הוא באשר לחוקי הטבע והתרבות. סיפורי הצדיקים משרטטים דמות צדיק שחוקי הטבע אינם 

על  לרדת  לגשם  מאפשר  אינו  תקמה(,57  מותו )שם, עמ'  שעת  את  יודע  הצדיק  גופו.  על  חלים 

סוכתו )שם, עמ' קעט(, ומתפלל, לומד בשעת השינה )שם, עמ' תקנז(, ועוצר את תנועת השעון 

של  מלאה  מודעות  בעלי  הם  היו  נולדו  טרם  עוד  כי  טוענים  אחרים  צדיקים  פטירתו.58  בשעת 

אדם בוגר.59 

רבים מהסיפורים מתארים פעולות גופניות שעשה הס"ק, כאלו שבמערך החיים של החסיד 

אינן הולמות את דמותו של מנהיג קהילה. כך למשל, אנו למדים כי הס"ק נהג לשחק דומינו ולא 

מסביר  אינו  הסיפור  עורך  פב(.  המשחק )שם, עמ'  בשעת  לו  להפריע  אורחים  לצדיקים  ִאפשר 

את משמעות משחק הדומינו במערך חיי הצדיק. עם זאת, העובדה שהצדיק סירב לארח צדיקים 

בשעת המשחק מלמדת עד כמה חשוב המשחק בעולמו של הצדיק.60 החסיד נותר בתחושה של 

לפשוטי העם. רק לאחר שהחסידים מביעים אמון כי המאורע לא התרחש במקרה, הס"ק מסביר את 
הטעם להתנהגותו )קדוש ישראל, עמ' קעה(. מקרים נפוצים יותר מתרחשים בעת שמגיע יהודי החוכך 
בדעתו אם להצטרף לחצר. הס"ק מעמיד את אותו מועמד בניסיון באמצעות עשיית אקטים גופניים 
שאינם תואמים אדם בעל מעלה, ובוחן אם המועמד יבקר את התנהגותו )שם, עמ' פח–פט(. בנאמנותם 
לצדיק, החסידים מוכיחים את הכרתם באותה דרך חיים חלופית וחשיבותה, גם אם נאסר עליהם לחיות 

על פיה.
ישראל,  )קדוש  שנים  עשר  לפחות  אשתו  עם  לחיות  להתחייב  היה  יכול  השניים  בנישואיו  כך   57 
משה',  'ישועות  בעל  האחרון,  מוויזניץ'  האדמו"ר  גם  כי  שמעתי  שבעל־פה  בדברים  תקמא(.  עמ' 
הבטיח אותה הבטחה בנישואיו השניים. הס"ק השתמש בידיעתו את שנת מותו לנחם חסידים לפני 
מותם. כך לדוגמה: 'משם נסע רבנו לוואשקוביץ לבקר את חסידו ר' גרשון שו"ב, אשר שכב על ערש 
דוי. ר' גרשון, שהיה כבר ישיש, חשש פן הגיע עתו – המועד אשר נקבע לכל חי, וכשקם הס"ק ללכת 
פרץ ר"ג בבכי. הרגיעו רבנו בלשון קודשו: "ר' גרשון על תפחד, אין איינעם, אין איינעם" )ביחד, 
רבנו מקס"ה  נסע  ההיא  'בשנה  עוד:  ראו  )שם, עמ' תקמח(.  לזה'  הניגון המיוחד  ופיזם את   – ביחד( 
למרחץ סובראנץ, ]...[ בהיותו שם, בא לבקרו הגה"צ ]הגאון הצדיק[ ר' חיים אלעזר זצ"ל ממונקאטש 
השער.  ידי  על  להם  שהמתינה  המרכבה  אל  יצאו  וללוותו,  להגה"צ  כבוד  לחלוק  רבנו  ברצות   ]...[
כשהצטרכו לעלות, התפתח ויכוח בין שני הצדיקים מי מהם יעלה תחילה. לבסוף אמר הגה"ק ]הגאון 
הקדוש[: "רבי מויזניץ', עלו אתם קודם, כי אתם המבוגר ואני אלך אחריכם". פשר הדבר הובן במלואו 
לאחר הסתלקות רבנו הקדוש בב' סיוון תרצ"ו והגה"צ ממונקאטש בב' סיוון תרצ"ז – אזי ירדו לסוף 

דעתם והובררו דבריהם הקדושים' )שם, עמ' תקמה(.
על מנהג זה בחסידות ובבית ויז'ניץ ראו שם, עמ' תקנד, תקסא. וכן ש"א הורודצקי, שבחי הבעש"ט,   58
תל־אביב תשכ"ח, עמ' קסח. כמו אצל הבעש"ט, כך גם אצל הס"ק היה הבדל של כמה דקות בין שני 

השעונים שבחדרו. 
ישנם סיפורים על צדיקים שזכרו את שלמדו עם המלאך ברחם אמם, ואחרים שזכרו את ברית המילה   59
17 ]חשוון  שלהם. כך מסופר על הרב מרוז'ין ששום מלאך לא העז לסטור לו על פיו )צעירי ויז'ניץ 
תשנ"ד[, עמ' יט–כ(. וכן: 'בעודו ילד רך מצאו אביו הק׳ בוכה. שאלו לסיבת הבכי, והוא ענה, שערך 
חשבון נפשו וגילה שכמה פעמים נשא את ידיו שלא לשם שמים!' )שם(. כך גם הס"ק מתואר כתינוק 
לו,  עמ'  ישראל,  )קדוש  הנביא  לאליהו  הגעגועים  מעוצמת  נובע  בכיו  כי  לנמק  יודע  אביו   הבוכה, 

הערה יט(.
'פעם אמר ]ר' פנחס הורוביץ שהיה הדיין בגרוסוודיין[ לאחד מנכדיו: "אתה מתפעל מה'תתברך' של   60
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חוסר ידיעה, המשמרת את הפער בינו לבין הצדיק. כאמור, הקשר בין הצדיקים מאופיין בחלקם 

הצדיקים  בין  המפגש  סיפורי  כי  מפתיע  זה  אין  תרבותית־חברתית.61  ערכים  מערכת  אותה 

עמוסים בפעולות גופניות וחומריות חסרות מובן לחסיד.62 

נביט בשני סיפורים:

יחדיו  שניהם  ישבו  י"א[,  מבלז;  האדמו"ר  וחותנו  ]הס"ק  הצדיקים  שני  נפגשו  כאשר 

כדי  תוך  שם.  בשבתו  עליו  ונשען  כסף  מטה  בידו  החזיק  זי"ע  מרן  ידידותית.  לשיחה 

יש'  לי  גם  יפה,  מקל  לכם  יש  'מחותן,  ]הס"ק[:  לרבנו  ]מבעלז[  הרה"צ  אמר  שיחה 

את  מדד  מטהו,  את  הס"ק  מאת  ביקש  זה  אחרי  מקלו.  את  שיביא  למשמשו  וציווה 

הגה"ק  שאל  קט  זמן  לאחר  ויפה.  גדול  יותר  מי  של  להתפלפל  והחל  המקלות  שני 

רבנו,  משם  נסע  כאשר  זה.  לנידון  נסבה  והשיחה  בקר  בשר  אוהב  הס"ק  אם  מבלז 

כל  ידעתי'.  לא  כך  כדי  עד  אבל  חכם,  הוא  המחותן  כי  'ידעתי  מבלז:  מוהרי"ד  אמר 

לאחר  מספר  חודשים  יבינם.  ומי  הצדיקים  דרכי  נסתרות  אך  רב,  פלא  עורר  הדבר 

רבנו,  כשטייל  פעם  שנים,  כעבור  זי"ע.  מבלז  הגה"צ  הסתלק   – תרפ"ז  חשון   – מכן 

'מאיר,  ושאלו:  מאיר  ר'  אל  במפתיע  פנה  הטהורות,  במחשבותיו  ומתעמק  מחריש 

 – 'כן'   – שלנו?'  המטות  את  ומדד  במריאנבד  מבלז  המחותן  עם  כשנפגשנו  זוכר   הנך 

השיב ר' מאיר ועשה אוזניו כאפרכסת בצפותו לשמוע גילוי איזה סוד כמוס מפי הס"ק 

על אודות פגישה ההיא, אולם הוא המשיך ללכת מהורהר, בלי לגלות שמץ דבר )שם, 

עמ' פז(.

לאחר שהרה"צ ר' מושאל מסקאהל זצ"ל בן הרה"ק ר' יהושע מבלז זצ"ל נשא לאישה 

את בת האדמו"ר, ה'צמח צדיק' זי"ע, התווכחו שני המחותנים היכן ידור הזוג הצעיר, 

הרבי, אני מתפעל יותר מהאופן איך שמשחק עם נכדיו"' )שם, עמ' צה(.
קרבה עמוקה בין צדיקים עלולה להוות סכנה לחייו של הצדיק בשל הפיתוי הקיים בה. פיתוי הנובע   61
מהרצון של הצדיק לנטוש את חייו הִסִפיים, המתבטאים בריצת הלוך ושוב בין הערכים המתאימים 
לשורש נשמתו לבין הערכים שעל פיהם מתקיימים חסידיו ולדבוק באורח חייו שלו. הצדיק מעוניין 
לדבוק בצדיקים אחרים ולנטוש את אחריותו על הקהילה החסידית. כדי שלא להתפתות לכך, צדיקים 
נהגו להציב גדרות המרחיקים אותם מאותו פיתוי )אור ישראל, בני ברק תשנ"א, עמ' כב(. כך למשל, 
בחסידות ויז'ניץ יש מנהג בין האדמו"רים האוסר לעלות לקברו של האדמו"ר מוויז'ניץ הראשון – בעל 
ה'אהבת שלום': 'לא הייתה דרכו לנסוע לקאסוב להשתטח על קברו, משום מעשה שהיה: פעם כאשר 
בנו האדמו"ר הקדוש בעל ה'תורת חיים' זי"ע ביקר על ציונו, הפציר בו אביו שיתרצה להסתלק מן 
טוב פה". אך ה"תורת  ותראה כמה  בוא אלי  לך עולם השפל,  חיים, לשם מה  "בני  העולם, באמרו: 
חיים" סרב לקבל את ההצעה, והרי ידוע שהוא היה תקיף בדעתו והשיב לאביו: "אם כן, לא אבוא אליך 
יוצאי חלציו אחריו מעטו להשתטח על ציונו הקדוש.  ]...[ גם  יותר". ואכן, מאז חדל מלבקר שם. 
איתו הס"ק לקאסוב  נסע  לפני חתונתו  כי  י"א[,  חיים";  ]בעל ה"אמרי  זצ"ל  כ"ק אדמור  היה  מספר 
ובהגיעם לבית העלמין הורה לו מרן זי"ע, שיעלה להשתטח על קבר זקנו )שנמצא על הגבעה(, אולם 

רבנו עצמו נשאר להמתין למרגלות הגבעה' )שם, עמ' קפב(.
נגאל )לעיל הערה 15(, עמ' 14.  62
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את  תלמדו  אם  'מחותן,  מבלז:  הרה"ק  הפטיר  לבסוף  אליו.  לקחתו  אבה  מהם  אחד  כל 

מוכן  הנני  מעשן,  י"א[  ברוך';  ה'אמרי  ]בעל  שבנכם  כמו  )מקטרת(  לילקע  לעשן  בני 

להשאירו סמוך על שולחנכם' )שם, עמ' לו(.

בעלת  פעולה  כולם,  בסיפורים  המצויה  ההסתרה  של  'הפוליטיקה'  על  מלמדים  הסיפורים  שני 

תכלית חברתית המנוגדת לערכים המקובלים בחברה. מטרת ההסתרה לגרום לקורא לחוש כי 

יש משהו שאינו מבין, המנוגד לערכיו. הפער מודגש דווקא בשל התחושה העולה מהסיפורים כי 

הסוד הטמון בהם ברור לצדיקים. הסיפור הראשון מדגיש כי גם 'החסידים הפרשנים', הקרובים 

ואי  המבוכה  המעשה.  משמעות  את  מבינים  ואינם  שלו  החיים  ממערך  חלק  אינם  לאדמו"ר, 

כוחו  את  לו  ומעניקות  רבם  לבין  החסידים  בין  הפער  את  מעצימות  לקריאה  הנלווית  הידיעה 

הצדיקים.  של  היום־יומיות,  הגופניות,  הפעולות  חשיבות  את  מדגיש  השני  הסיפור  המיסטי. 

דווקא אותן מעוניינים הצדיקים לרכוש.

ק  י ד צ ה ם  ע ע  ג מ ל ך  ר ד כ ף  ו ג ב ש  ו מ י ש ה  .2

כאמור, אחד מתפקידי הצדיק הוא לנחם ולהפיח תקווה בחסידים. אחת הדרכים ליישום תפקידו 

שונה  וערכים  כללים  במערכת  מתקיים  הצדיק  כי  החסיד  ידיעת  הייחודי.  חייו  באורח  נעוצה 

הידיעה  נחמה.  יש  בה  כבר  תחתם,  אותו  מכפיפים  אינם  והתרבות  הטבע  שחוקי  כזו  משלו, 

שקיימת חלופה מעניקה להם תקווה והוכחה שגם אם חייהם המציאותיים אינם מטיבים עימם, 

יש קיום שונה ודרך חיים אחרת שיזכו להם בעולם הבא. במילים אחרות, החסיד מעוניין לחרוג 

מהווייתו, והחיים בצד הצדיק הם הוכחה כי הדבר אפשרי.

עם זאת, אותה ידיעה אינה תמיד מספקת. בשעת צרה, החסיד אינו מסתפק בידיעה השכלית 

כי יש אפשרות לחיים אחרים ומבקש גם הוא לערער על מערך החוקים המגבילו. במקרה זה פונה 

החסיד אל הצדיק בבקשת עזרה. הצדיק מצדו מנחם את החסיד במילה ובהבטחה. למרות זאת, 

פעמים שהדיבור אינו מספק. או אז הצדיק מבצע אקט גופני. המגע הגופני מעביר את החסיד 

ובאותה  החסיד,  את  גם  בתוכו  ומכיל  מתפשט  הצדיק  גוף  הצדיק;  חיי  מערך  אל  חייו  ממערך 

השעה כללי הטבע והחברה אינם חלים על החסיד:

על  ]מדובר  התפילה  בשעת  ביקורת  לערוך  המדרש  לבית  נכנסו  ששוטרים  פעם  ארע 

תקופת מלחמת העולם הראשונה, והשוטרים נהגו לעשות חיפושים אחר יהודים עריקים 

שמר  והס"ק  התגייסו  שלא  ישיבה  תלמידי  ]קבוצת  הט"ו־ניקים  אחד  י"א[.  מהצבא; 

עליהם שלא ייתפסו; ט"ו רומז לראשי התיבות טמיר ונעלם, י"א[ שלא הספיק להימלט 

ניגש את הס"ק וביקש עצתו כדת מה לעשות בעת כזו. לקחו רבנו תחת טליתו. הללו 

]השוטרים[ עברו גם על יד מרן זי"ע ולא הבחינו במסתתר, על אף שרגליו נראו לכל 
)שם, עמ' סג(.63

ראו גם: 'בהיות רבנו במאקרא ביקש חסיד נכבד בשם ר' משה מפאפלעש את הגבאים, כי חפץ הוא   63
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בשל  החסידים  של  היום־יום  בחיי  נוכח  אינו  הצדיק  כאשר  רבות,  פעמים  עולה,  במגע  הרצון 

גופניות  מחוות  של  בזיכרון  משתמשים  החסידים  אלו,  במקרים  פטירתו.  לאחר  או  פיזי  מרחק 

שחיו  חסידים  עמם.  ומצויים  לו  השייכים  בחפצים  או  עמו  הם  או  עמם  לעשות  הצדיק  שנהג 

ולברך  הקודש  לארון  או  המזרחי  לקיר  לגשת  שבת  בכל  נהגו  הס"ק  של  מעירו  גדול  במרחק 

שאבעס'  'גוט  מברכני  יהודי  'כאשר  לומר:  נהג  הס"ק  שאבעס'.  'גיט  בברכת  הצדיק  את  בקול 

ממרחק של... )רבנו נקב במספר מסוים( מיל, אני משיב לו ברכה' )שם, עמ' קלה(. בנוסף לזה, 

מהסיפורים עולה כי החסידים שמרו חפצים של הצדיק שהיו בידיהם וראו בהם חפצי קודש.64 

לא רק החסידים עשו שימוש בגוף הצדיק כדי לחוש קרובים אליו. גם הס"ק השתמש בגופו 

כדי להנכיח את הנאמנות שלו לחסידים.65 כך למשל פירש הס"ק בסיום מלחמת העולם הראשונה 

את העובדה הפיזית שהיה עב בשר:

מסוים,  עניין  אודות  הפרעה  בלי  לשוחח  שיוכל  הפתקאות,  קבלת  בתום  בלילה  הס"ק  אל  להיכנס 
צורה  בעל  יהודי  נכנס  ולחדר  נפתחה  ר' משה, שהדלת  ראה  רבנו  עם  כדי שיחתו  תוך  לו.  והבטיחו 
מבהילה ואיומה, כמעט שנפל ארצה מרוב אימה וחרדה, בפרט שראה כי גם פני הס"ק נעשו חיוורים. 

בראות רבנו שר' משה רועד מפחד, אחז בידו, ותחבה לתוך האבנט שלו' )שם, עמ' שכ(.
'תוך כדי שיחתם אמר הרב, כי הוא מוכרח לעשן סיגריה ואין לו, כיבדו רבנו – בשתיים. את האחת   64
 עישן הרב ואת השנייה הצניע. הוא החזיקה אחר כך כל השנים בקופסת האתרוג, מרוב חשיבותה' )שם, 
עמ' שמ(. בעל ה'אמרי חיים' כתב על כך: 'צדיק נפטר מן העולם רעה באה לעולם. צדיק בא לעולם 
כשנסתלק מן העולם עד מהרה  שהיו מידידי הצדיק בחייו, ברם  לעולם. ישנם אנשים  טובה באה 
שוכחים ממנו, אבל החסידים האדוקים מתאספים בזמנים תכופות לספר מגדולת הצדיק צדקתו ויראתו, 
מתבוננים בכל מעשיו ומהדקים הקשר עמו וכאילו הוא חי ויושב עימהם וממליץ טוב על ישראל, וזה 
״הצדיק אבד" ואין איש שם על לב אלו המה האנשים הקרים ואדישים, אבל ״ואנשי חסד״ – החסידים 
״נאספים באין מבין״ אין אותיות אני הוא שם מע״ב שמות של פסוקי וייטע ויבא ויט, אני הוא שכינתא 
קדישא, גדולת הבורא, אין מרמז לשפלות עצמו אפס. באין, נוטריקון ברכי נפשי את ד׳, הם נאספים 
להיזכר עבודת הצדיק תהילתו ותפילתו, לפני השי״ת בענווה ושפלות הרוח, צדיק נפטר מן העולם, 
נפטר ואינם זוכרים אותו אז רעה באה לעולם באה נוטריקון הביט און ביעקב, ומביא הפ׳ הצדיק אבד 
ואין איש שם על לב, שישנם אנשים כאלו אשר הצדיק נפטר לגמרי ממחשבותם, אבל ישנם ואנשי 
חסד נאספים באין מבין, אצלם צדיק בא לעולם כאילו הוא חי עימהם בא לישיבתם, טובה באה לעולם 
טוב עליהם  באים לדבקות בהשי״ת והצדיק ממליץ  הדבקים בד׳ אלקיכם – מאסיפה כזו  באה נוט׳ 
בתוך כלל ישראל ממשיך חסדים ורחמים' )צעירי ויזניץ 106 ]אייר תשס"א[, עמ' כג(. י' גנוז, 'חפציהם 
)תשמ"ט(,  ד)ב(   10 היהדות  למדעי  העולמי  הקונגרס  דברי  סגולות',  כאוצרי  הצדיקים  של   האישיים 
עמ' 29–31. הצורך של החסיד בקרבה עם הצדיק ממשיך גם לאחר פטירתו של החסיד. מהסיפורים עולה 
כי חסידים שבחייהם דבקו בצדיק והגיעו בקביעות לטיש, קיבלו אישור להגיע אליו גם לאחר פטירתם, 
זאת כדי להמשיך במסורת ולצפות בצדיק: 'פעם בליל שבת קודש, בין עריכת השולחן הסתכל מרן זי"ע 
שעה ארוכה למקום מסוים, לפתע הפטיר: "הפלא ופלא, עדיין בתוך ה'שבעה' מפטירת ... )הזכיר שם 
אחד החסידים( וכבר נתנו לו לבוא לטיש"' )קדוש ישראל, עמ' שכ(. מטרת הסיפור כפולה: היא מלמדת 
על הקשר החזק בין הצדיק לחסידיו. בנוסף לזה הסיפור מעביר מסר, ולפיו התבוננות בהתנהגותו של 

הצדיק, בדרך אכילתו ועריכתו את שולחן השבת נתפסת כחשובה יותר משהייה בגן־עדן.
הס"ק נהג לומר כי: 'מי שאינו מרגיש כאבו של יהודי בקצה העולם, סימן שטרם הגיע למידת אהבת   65

ישראל' )שם, עמ' ריד(.
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כשנכנס פעם הס"ק לבית המדרש פנה אל ר' ליפא שוואגר ושאלו: 'אולי אתה יודע מה 

כל כך שמן ה'יונגאטש' הזה?' )כינוי בוז שהיה מכנה את עצמו, יש להעיר שהס"ק סבל 

ממעיו(. ר' ליפא נחרד מסגנון השאלה והחריש. רבנו הפטיר ואמר: 'האמן לי, מפני צרות 
ישראל' )שם, עמ' סא(.66

ת י ג מ ה  ק י ט ק ר פ כ ק  י ד צ ה ל  ש ו  פ ו ג ב ש  ו מ י ש ה  .3

בתרבות החסידית, הצדיק אחראי לרווחתם ולשלומם הגשמי והרוחני של חסידי החצר.67 כאשר 

נוסף על כך, סיפורים אלו מלמדים כי גם אם נדמה לחסיד שחוקי הטבע שולטים על הצדיק, אין הדבר   66
שממנה  הסרטן  למחלת  בהמשך  שהתפתחה  מעיים,  ממחלת  סבל  הס"ק  כי  עולה  חייו  מתיאור  נכון. 
נפטר, ובשל כך בטנו הייתה נפוחה. מכאן שחוקי הטבע שלטו על גופו. לעומת זאת, הצדיק החי בממד 
אחר מלמד את החסידים כי חוקי הטבע אינם יכולים לשלוט בו ללא סיבה הקשורה לחווייתו שלו את 
חייו. הוא מקשר את חולשת בטנו ונפיחותה לערכים שעל פיהם הוא מתקיים בעולם – גופו מסמל את 
תחושותיו ודאגתו לחסידיו בתקופת המלחמה. 'החסידים הפרשנים', שהכירו היטב את גופו של הס"ק 
הוסיפו וטענו כי בשעות שבהן היה מקבל מידע על ריבוי הצרות של חסידיו – בטנו התנפחה עוד יותר 
)שם, עמ' עו(. יש גרסה אחרת לנפיחות בטנו של הס"ק, ולפיה כאשר היה שומע על צרות חסידיו היה 
דווקא מרזה מצער האוכל בו. עם זאת, כאשר היו מגיעים להודיע לו כי הצרה חלפה ונעשה נס – היה 
כל  על  גודל החשיבות בהתבוננות של החסידים  זו ממחישה את  דוגמה  )שם, שם(.  משמין משמחה 
תנועה של הצדיק ועל מבנה גופו. רק חסידים שהקדישו את חייהם להתבוננות מתמדת בס"ק מסוגלים 
היו לראות את אותם שינויים קלים, כגון נפיחות יתירה של בטנו. ההבחנה בכל פרט קטן, בכל שינוי 
גופני, היא מקור לפרשנות וללמידה. זאת מכיוון שבתפיסה החסידית אין מאורע חסר משמעות בחייו 

של הצדיק, מאורע שאי אפשר ללמוד ממנו.
על  מחסידיו.  הכסף  את  מקבל  אלא  ביתו,  בני  ואת  עצמו  את  מפרנס  אינו  הצדיק  החסידית  במסורת   67
תפקידם של החסידים לכלכל את רבם ראו: 'ונתתי גשמיכם בעתו – בלילי שבתות. כי הת"ח נקרא שבת 
וימי החול מכינים לשבת כך יהיה שפע וגשמי ברכה של הת"ח שהיא פרנסתן בעיתם על ידי לילי שבתות 
שהם בעלי החומר הקרויים לילי שבתות של הת"ח הנקראים יום השבת שיהיה פרנסת חכמים מן המוני 
עם כדי שיהיו פנויים לעסוק בתורה' )תולדות יעקב יוסף, פרשת שופטים, קפב ע"ד(. למחקר בנושא 
81–86. עם זאת, סיפורי הצדיקים מלמדים את  ג' נגאל, לידת החסידות, ירושלים תשס"ד, עמ'  ראו 
החסידים כי הכסף שהם נותנים לצדיק אינו מתנת חסד וצדקה. לחלופין, הסיפור מדגיש כי הכסף הוא 
השקעה כלכלית עבור החסיד ואפשרות לצדיק להעניק לחסידיו כפל כפליים: 'סח היה רבנו הקדוש: 
"זקני )הצמח צדיק( אמר: יהודי המוציא הוצאות נסיעה של זהוב אחד לבוא אלי, הנני מחזיר לו טובה 
השווה שני זהובים". אנוכי אינני יכול להגיד כך, אולם גם אני לא נשאר חייב לאף אחד – אם לא בזה, 
אזי בבא' )קדוש ישראל, עמ' שה(. 'יהודי שהתנצל על הוצאותיו המרובות, הפטיר: "וגם הרבי עולה 
לי כסף!". "איך קעסט געלט?" – שאלו הסבא קדישא בתמיהה – איך קאסט קיינעם נישט! וויפיהל איך 
נעם גיב איך אפ' )אני עולה כסף? אנוכי אינני עולה לאף אחד מאומה, כמה שאני מקבל הנני מחזיר("' 
)שם, שם(. 'בשנת תרע"ז – מלחמת העולם – שלח ר' ברוך ניימאן מאמריקה, חמש מאות דולר )סכום 
עצום בתקופה ההיא( למרן זי"ע. סכום זה הביא להתאוששות רבה בבית, כי המצב הכלכלי בעולם היה 
אז קשה מאוד, כל שכן בבית רבנו, שהצרכים היו גדולים. ר' ברוך קיבל מרבנו מכתב תשובה, שהממון 
הגיע במועד הנכון ומודה לו על כך "ומקווה שאהיה עמך בזה ובבא". לעיתים היה ר' ברוך משתעשע 
ומסתכל במכתב הזה ופעמים רבות הביע חפצו, כי בעת שיגיע זמנו – המועד לכל חי – להסתלק מן 
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עיקריות  דרכים  שתי  בכוח.  שימוש  תוך  'מופת',  לעשות  נדרש  הצדיק  ובאה,  ממשמשת  צרה 

לעשיית נסים ניתן למצוא בסיפורים: )א( אמירה – החסיד מספר לצדיק על הצרה שנפלה עליו 

כאשר   – פעולה  )ב(  האסון/הגזרה;  את  המבטל  דיבור  של  אקט  מבצע  והצדיק  משפחתו,  ועל 

הצדיק מזהה כי המצוקה שעליה נשאל קשה ודיבור אינו מספיק, הוא משתמש בכוחות נוספים 

ופעמים  חומריותו,  היא  הכוח  אותו  של  מאפיינת  תכונה  הטבעית.68  המציאות  את  לשנות  כדי 

כדי  רוחנית  ולא  גופנית  לפעולה  דווקא  הצדיק  הידרשות  הצדיק.  של  מגופו  מופק  הוא  רבות 

בשל  דווקא  לדעתי,  לרוח.  ביחס  כנחות  הגוף  את  לקטלג  הנטייה  בשל  מתמיהה  נס  לחולל 

ההבחנה המסורתית בין חומר לרוח, מטרתם של סיפורי הצדיקים להדגיש כי בעולמו של הצדיק 

החלוקה אינה נמצאת. הסיפורים מדגישים כי עבורו, הגוף הינו מאגר כוח שניתן להשתמש בו, 

מאגר עודף על המילה.

או  בגופו  פרפורמטיבי  אקט  בעשיית  היה  המופת  את  לבצע  הס"ק  נהג  שבה  הנפוצה  הדרך 

עישון  השטריימעל,69  הזזת  שנח(,  עמ'  )שם,  מפאותיו  אחת  סלסול  אותו:  המשמשים  בחפצים 

סיגריה )שם, עמ' שח, תלד(, או העברת היד על פני האיבר החולה )שם, עמ' תצא–תצג(. במקרים 

קשים יותר היה הס"ק מוסר חפץ אישי או קמע לאותו חסיד כדי שכוחו שלו יהיה כל העת עם 

מכילים  הס"ק  סיפורי  תנג–תנח(.  דיוקנו )שם, עמ'  דמות  את  לדמיין  ממנו  מבקש  או  החסיד70 

עדויות שאותם חסידים שקיבלו הוראה לדמיין את דמות דיוקנו של הס"ק או החזיקו חפץ השייך 

לו בשל משפט שהתנהל כנגדם, בשעת הכרעת הדין היה הס"ק בעצמו מופיע למשפט, מדבר 

עם השופטים או יושב ומאזין. לאחר שהחסיד היה חוזר לחצר הצדיק כדי להודות לו על הסיוע 

 המשפטי היה מתברר להפתעתו כי הס"ק שהה עם חסידיו כל העת ולא יצא מהחצר )שם, עמ' תנה(. 

כך לימד הצדיק את חסידיו, כי חוקי הטבע אינם חלים על גופו.

העולם הזה, יצרפו אליו את המכתב. את המכתב החזיק סגור בכספת, שיכלו לפתחה גם בניו, על ידי 
סיבוב וכיוון מספרים מסוימים. ברם חדשים ספורים לפני פטירתו, שינה ר' ברוך את המספרים ולא גילה 
לבניו מספרים החדשים. חודשיים בטרם נפטר ראוהו מעיין במכתב. כאשר נפטר, רצו למלא משאת 
נפשו ולטמון איתו את המכתב, אך לא הצליחו לפתוח את הכספת. בדלית ברירה הזמינו מסגר שיפרוץ 
אותה. הוא עמל קשה כשעתיים, אולם לא הצליח. הרה"ג אב בית דין קודש מטרסדארף השפיע על בן 
הנפטר שלא יעכב את קבורת הנפטר ואת המכתב יוכלו להכניס לקבר כשימצאוהו. למחרת שוב ניסה 
המסגר לפתוח את הכספת והנה בשתי דקות ובלי מאמץ, פתחּה. אבל כאן ציפתה להם אכזבה – המכתב 

לא היה בכספת, הוא נעלם משם' )שם, עמ' שו(. ראו גם קויפמן )לעיל הערה 41(, עמ' 263.
לעתים הדבר ייעשה על ידי שיתוף פעולה עם כוחו של צדיק נוסף. כך למשל, הס"ק יספר סיפור על   68
מאורע דומה שקרה לצדיק קודם לו. הסיפור משמש הזמנה לכוחו של אותו צדיק לבוא ולסייע )נגאל 
 .)211 וכן מ"מ בודק, סיפורים חסידיים, תל אביב תשנ"א, עמ'  15[, עמ' 12, 18–20;  ]לעיל הערה 
]אייר תשס"א[,   106 ויזניץ  )צעירי  ולסייע  כי אף האל בעצמו מגיע להאזין לסיפור  ישנם האומרים 
עמ' כא(. במקרים אחרים צדיקים נהגו להשתמש בספר 'סיפורי צדיקים' עצמו, מתוך אמונה שהספר 

המכיל את סיפורי הצדיקים מרכז בין דפיו את כוחותיהם. 
יסוד שבמלכות )לעיל הערה 26(, עמ' עו.  69

שם, עמ' תנד, תקטז–תקיט.  70
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במקרים קשים היה מעמיד הס"ק מחזה תאטרלי שבו היה מחקה את דרך התנהגות 'העולם'. 

הצדיק החי במערכת ערכים וכללים שונה היה מצטרף אל אותו מחזה בתפקיד בעל הכוח תוך 

חיקוי החיים הנורמטיביים והגחכתם. כך למשל, במחזות שהוקמו בשל מחלה, הובא החולה לפני 

הס"ק, והס"ק שיחק בתפקיד הרופא )שם, עמ' תצג(. הס"ק בדק את החולה והודיע כי הינו בריא 

או שהורה לו לבצע טיפול פסידו־רפואי ולהניח חומר מסוים על אזור המחלה. במקרה של משפט 

שימש  משפט  בתי  על  במחזה  עצמו.71  המשפט  לשעת  במקביל  חלופי,  משפט  הס"ק  עורך  היה 

של  כוחו  בין  הפגישו  מחזות  אותם  החסיד.  לטובת  ופסק  השופט,  או  הדין  עורך  בתפקיד  הס"ק 

הצדיק לבין מערך כוחות התרבות והטבע שבהם מתקיימים חסידיו, והוכיחו את עליונותו של 

הצדיק. 

כללי  במערך  וזלזול  גיחוך  תחושת  החסידים  אצל  ליצור  היה  המחזות  של  תפקידם  לדעתי, 

הטבע והתרבות. הגיחוך נבע משני טעמים: הראשון, לקהל הצופים ברור כי הצדיק אינו רופא או 

שופט, והם אינם בית משפט; השני, הצדיק היה משתמש בכוונה בתרופות ובטיעונים משפטיים 

במחזה  למשל,  כך  החסידים.  כבולים  שאליהם  והטבע  התרבות  במערך  תוקף  בעלי  שאינם 

הרופא, היה הס"ק משתמש במשחה לטיפוח היופי כדי לרפא דלקות, ובמטפחת טבולה ביי"ש 

כתחליף להנחת גבס. עם זאת העלאת 'המחזה' הדומה לאירוע 'הממשי' לימדה את החסידים כי 

'מדע הרפואה' הוא עצמו סוג של מחזה. בהגות החסידית נכתב כי הרפואה המערבית אינה בעלת 

כוח ריפוי אמתי. לדעתה, עם כל רופא מתהלך מלאך הקובע מי יחיה ומי ימות. לפי תפיסה זו, 

הטיפול שמגיש הרופא הוא המחזה האמתי, ואילו הצדיק המצוי בקשר הדוק עם מלאך הרפואה 

בכוחו לצוות עליו לרפא, ומכאן שהוא הרופא האמתי. כך הצדיק העניק לחסידיו תחושת הגנה 

והחדיר בהם את הידיעה כי בידו להצילם מכל סכנה.72 

לעתים הסיפור אינו מסתפק בתיאור עליונות הצדיק וניצחונו על מערך כללי הטבע והתרבות 

אלא ממשיך ומזלזל בחברה הנוכרית שבתוכה שכנה החצר החסידית. באחד הסיפורים מתואר כי 

אנשי העיר ששמעו על 'תרופתו' של הצדיק ניסו אותה בעצמם במקרים רפואיים דומים:

יהודי מגרוסוודיין חלה בנו במחלה קשה. אמנם לא הייתה דרכו ללכת אל רבנו, אולם 

בצר לו הלך וביקש רפואה לילד. הס"ק איחל רפואה שלמה ואמר שיתנו לו לשתות קפה 

תועיל  כי  בלבו,  הרהר  לצאת  ובעמדו  ופקפוק  בהיסוס  העצה  את  קיבל  היהודי  שחור. 

הקפה לרפואה. מרן זי"ע שתפס מחשבתו, קראו לחזור ואמר: 'אני רואה שאינך מאמין 

לדברי, על כן אומר לך שתשמע בקולי ותן לילד לשתות קפה שחור'. היהודי ציית והילד 

בשונה מהאיש הקדוש בתקופה העתיקה, שאחד ממאפייניו היה היותו נציג הקהילה בפני בעלי הכוח   71
 ששלטו על הקהילה, הצדיק בסיפורי הס"ק כמעט לעולם אינו מתעמת ישירות עם העולם הנוכרי.
 P. Brown, ‘The Rise and Function of the Holy Man in Late Antiquityʼ, The Journal of

Roman Studies 61 (1971), p. 87
ראו זיסקינד )לעיל הערה 18(.  72
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הבריא לאחר זמן קצר. כשהתפרסמה השמועה בעיר, ניסו רבים את התרופה, אולם לא 

הועילה. כשבאו אל רבנו ושאלוהו על כך, השיב: 'זה לא אותו קפה' )שם, עמ' תצז(.

הס"ק מערער על הסדר הרפואי ביצרו יצור היברידי בין מחלה קשה, לבין קפה שחור. השילוב 

מערך  על  הערעור  את  לקבל  שמתקשים  העיר  אנשי  הטבעי.  הסדר  על  מערער  השניים  בין 

סגולותיו  מהכרת  נובע  הצדיק  של  כוחו  לטענתם,  יצירה.  לאותה  הסבר  למצוא  מנסים  הטבע, 

הטבעיות, ומכאן הרפואיות, של הקפה. בזאת הם מבקשים להחזיר את הסדר הקיים ולטעון כי 

אין מדובר בהיברידיות בין רכיבים שאינם שייכים זה לזה. לתשובתו של הס"ק שני מרכיבים: 

הראשון, אי קבלת ניסיון ההסבר של בני העיר; השני, אי הודאה שמדובר בנס. אדרבה, על פניו 

הס"ק מקבל את הסברם ההגיוני של בני העיר כי מדובר בתרופה ממשית, עם זאת הוא מסביר 

כי הקפה שבו הוא השתמש שונה. החסידים הקרובים לצדיק יודעים כי הצדיק ערך נס, והקפה 

שימש כאמצעי להסתרת מה שלעיניהם גלוי וידוע. בכך החסידים וקוראי הסיפורים חווים את 
עצמם כחלק ממערך החיים של הצדיקים, של אלו היודעים כיצד העולם 'באמת' מתנהל.73

הפגנת עליונותו של הצדיק בסיוע הגוף לא נעשתה רק כלפי חוקי הטבע, אלא גם כלפי כללי 

התרבות והחברה הנוכרית שבה התקיימו חסידיו. כך מתואר מעשה שאירע בעת שהס"ק ובני 

ביתו בורחים מביתם במהלך מלחמת עולם הראשונה:

בהגיעם אל הגשר שעל הנהר טשרמוש, המפריד בין ויזניצא לקיטוב, עצר אותם חייל 

רוסי וביקש מהם רישיון מעבר. ציווה הס"ק לרבנית העניא'לה שתראה לו מזוזה, שמצאו 

ואמר  היהודים. הרוסי הביט במזוזה  הורידו מבתי  – מהמזוזות שהרוסים  מקודם בדרך 

'חאראשו' )טוב( ונתן להם לעבור את הגשר )שם, עמ' נו–נז(.

הצבא  מפני  נפשו  על  להימלט  הנאלץ  הצדיק  של  נחיתותו  את  המדגיש  באירוע  פותח  הסיפור 

הרוסי העלול לפגוע בו. נוסף על כך, הס"ק נענה לדרישת החייל המבקש את הדרכון, גם אם 

באקט  דווקא  ולפיה  אפשרית,  נוספת  קריאה  זאת,  עם  מזוזה.  אלא  דרכון  אינו  הנמסר  החפץ 

ההסתרה יש ממד של גילוי וחשיפת כוח הצדיק. אילו הצדיק התחנן בפני החייל שיוותר לבני 

הצדיק  על  ריחם  הרוסי  החייל  כי  להסביר  היה  ניתן  נענה,  היה  והחייל  הדרכון  בדיקת  על  ביתו 

ובני ביתו. אך עורך הסיפור בחר שלא להציג את הצדיק כמי שמבקש רחמים מהחייל הרוסי – 

נציג כוח התרבות של הסיטרא אחרא.74 במסירת המזוזה, הצדיק אינו מאפשר לקורא לפרש את 

מרלו־פונטי  בבחטין,  פילוסופי  עיון  הגרוטסקי:  הגוף  שבוט,  כהן  ש'  ראו  הגרוטסקי  של  הלעג  על   73
ואחרים )פטיש: סדרת מקור לביקורת התרבות(, תל־אביב 2008, עמ' 27. בסיפורי צדיקים אחרים, 
הריפוי של הצדיק,  כמי שמוצא תרופות המצויות בספרי תרופות עתיקים. בעקבות  הצדיק מתואר 
הרופאים מכירים את התרופה החדשה. לטענת הצדיק, הוא קיבל את המידע על התרופה ברוח הקודש 

ולא מלימוד בספרי רפואה עתיקים. זיסקינד, שם, עמ' פ.
הס"ק יכול לנקוט בדרך רדיקלית יותר ולומר לחייל שהוא אינו ירא ממנו.  74
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הסיפור בטבעיות. הסיפור מתאר כי החייל הביט במזוזה וזיהה אותה כדרכון. הסיפור מחייב את 

הקורא לצאת אל מחוץ למערך הכללים החברתי המוכר, תוך הדגשת כוח הצדיק מחולל הנס. 

הבחירה של הצדיק במזוזה גם היא אינה סתמית. המזוזה במסורת היהודית היא מסמן המזוהה עם 

שולט  מי  הקורא  את  מלמדת  הרוסי  והחייל  הצדיק  המזוזה,  בין  והמפגש  היהודי,  הבית  שמירת 

מתקיים  הצדיק  לכוח  התרבות  כוח  בין  המאבק  מרכיב  של  פיתוח  הצדיק.   – בעולם  'באמת' 

בסיפור הבא שבו 'התרבות' מסרבת להיכנע לצדיק:

כ"ק אדמו"ר זצ"ל סיפר, כי לס"ק זי"ע הייתה קופסת טבק של הרה"ק ר' מרדכי מנשכיז 

זצ"ל ובעת הבריחה הייתה בכיסו. הקוזקים ציוו להוציא את כל החפצים מהכיס. אחד 

מהם התאווה לקחת את קופסת הטבק, אולם משלקחה בידו, נרעד וזרקה כנכווה באש. 

כעבור שנים, כשסח מרן זי"ע ]הס"ק[ את העובדה הזו, הוסיף ואמר: 'אני לא התעצלתי 

והרמתיה'. העיד כ"ק אדמו"ר זצ"ל בצחות: 'לא שהוא זרק את הקופסה, אלא שהקופסה 

זרקה אותו, מפני קדושתה לא יכול היה להחזיקה' )שם, עמ' נז(.

את  מפעיל  אינו  הצדיק  הראשון  בשלב  והנוכרית.  היהודית  התרבויות  בין  מפגיש  זה  סיפור  גם 

משתנים  הדברים  נזק.  נגרם  לא  עוד  כל  הטבע'  ב'דרך  להתגלגל  לדברים  מאפשר  הוא  כוחו. 

כי  לשער  יש  הטבק.  קופסת  את  ודורש  הצדיק  של  עולמו  עם  ישירות  מתעמת  שהחייל  ברגע 

מעלה  הטבק  ובסיוע  הצדיק  של  החיים  במערך  קדוש  חפץ  הוא  שהטבק  יודע  אינו  כלל  החייל 

הצדיק קטורת ומחולל נסים. עם זאת, שליחת היד ליטול את הקופסה היא ניסיון פגיעה בכבוד 

הנוכרית,  התרבות  נציג  כי  עולה  מהסיפור  לדו־קרב.  השונות  התרבויות  את  המזמינה  הצדיק, 

שעל פניו נדמה כשולט על חיי היהודים, אינו יכול לאחוז בקופסת הטבק; רק יד השייכת למערך 

הצדיקים מסוגלת כך. הס"ק מתגאה שנטל אותה, דבר המוכיח כי הוא שייך לקבוצת ה'אנחנו' 

היא  משכניז  הצדיק  של  כוחו  טמון  שבה  הטבק,  שקופסת  העובדה  החסידיים.  הצדיקים  של 

שגרמה לכוויית הקוזק, מאדירה את כבודו של הס"ק שקופסה בעלת כוח כה רב שמורה בידו. 

אם קופסת הטבק היא זו שגרמה לקוזק כווייה ואם היה זה כוח הס"ק, הסיפור מלמד את הקורא 

כי חוקי הטבע והתרבות אינם שולטים על הצדיק, ובמפגש בין מערך התרבות לבין עולם הצדיק 

וחפציו – ידו של האחרון גוברת.

שבה  והתרבות  הטבע  כללי  עם  במפגשו  הצדיק  של  עולמו  מערך  את  שתיארתי  לאחר 

הס"ק  יחס  את  המתארים  בסיפורים  אקרא  המאמר  של  האחרון  בחלקו  החסידים,  מתקיימים 

שבין  במפגש  הדורות  במהלך  התעצבו  ההלכה  שכללי  מכיוון  טעונים  ביניהם  היחסים  להלכה. 

אורח חייהם של הקהילות היהודיות השונות בהיסטוריה לבין הקורפוס ההלכתי המסורתי. עולמו 

לבין  בינו  שהמפגש  ומכאן  היהודית,  הקהילה  של  מזה  שונה  במאמר,  שתואר  כפי  הצדיק,  של 

ההלכה, המעוצבת על פי צורכי הקהילה היהודית, יוצר מתח ודורש בירור לגבי תפקיד ההלכה 

בעולמו.
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ה כ ל ה ה ם  ל ו ע ם  ע ש  ג פ מ ב ק  י ד צ ה  . ג

בחלקיו הראשונים של המאמר הדגשתי את ההבדל בין המערכת התרבותית־חברתית שהחסיד 

את  המחייבת  משותפת  מערכת  יש  ביניהם,  ההבדלים  למרות  הצדיק.  של  זו  לבין  לה  שייך 

שניהם – ההלכה. במהלך ההיסטוריה נוצרה פסיקה הלכתית המיוסדת על הנחה, שחברי 'קהילת 

ההלכה' המורכבת מפוסק ההלכה וקהילת היהודים שאתם נמצא הפוסק במגע ישיר, שותפים 

בדרך התבוננותם על המציאות הראלית.75 רק בשל כך יכול הפוסק להבין את צורכי בני הקהילה 

יוצר  וליצור פסיקה הלכתית המעניקה מענה המתאים לאורח חייהם.76 מבנה ההלכה המתואר 

חיי הצדיק שונים מהותית מאלו של  לבין הצדיק, שהרי  בין ההלכה  נמנע  ובלתי  מפגש טעון 

הקהילה היהודית. מכאן, שספרות ההלכה הנוצרת במפגש עם חייהם הראליים של החסידים, 

בהגדרתה, אינה מתאימה לצדיק.77 

הגוף  אל  מופנית  ההלכה  של  עיקרה  הגוף.  באמצעות  בעשייתו  מאופיין  ההלכתי  המעשה 

)זאת לאור הבחירה שלא להתמקד בכוונה, אלא בעשייה(, כמעט ללא התחשבות במצבו הנפשי 

של האדם. הצדיק המחויב להלכה עורך פעולות גופניות שאינן הולמות את תחושתו הפנימית, 

את  ומחזקת  הגופנית  לפעולה  הפנימית  החוויה  בין  החלוקה  את  לשמר  אותו  המחייבת  עובדה 

הצדיק  בין  מתח  במקביל  יוצר  להלכה,  הצדיק  שבין  במפגש  הנוצר  המתח  הניכור.  תחושת 

א' שגיא וצ' זוהר, מעגלי זהות בספרות ההלכתית, תל־אביב 2000, עמ' 189–190; ד' שפרבר, דרכה   75
אציין   .116–102 עמ'  תשס"ז,  ירושלים  פסיקה,  במדיניות  פרקים  בתורה:  נשים  קריאת  הלכה:  של 
למשל  כך  המציאות.  של  הראליים  לשינויים  התנגדות  כלי  בהלכה  הרואים  רבים  פוסקים  שישנם 
יש להבין את ביטוי החת"ם סופר 'חדש אסור מן התורה'. עם זאת, גם החת"ם סופר זיהה נכוחה את 
המציאות הראלית, אלא שתגובתו דרשה להתנגד לה. על אמירתו של החת"ם סופר ראו י' כ"ץ, הקרע 

שלא נתאחה: פרישת האורתודוקסים מכלל הקהילות בהונגריה ובגרמניה, ירושלים תשנ"ה.
רק לפי תפיסה נוקשה של ההלכה נוסח הרב סולובייצ'יק למשל )להרחבה על שיטתו ההלכתית ראו:   76
א' שגיא, אתגר השיבה אל המסורת ]יהדות ישראלית[, ירושלים תשס"ג, עמ' 260–281(, היא נתפסת 
הגות  דברי  סולוביצ'יק,  הלוי  )י"ד  לשנותו'  אפשר  שאי  משלה  'ריתמוס  בעלת  אידאלית  כמערכת 
77(. לדעתו של סולובייצ'יק: 'להלכה כמערכת משפטית, הנתפסת  והערכה, ירושלים תשמ"ג, עמ' 
בתור "חכמה", יש מתודולוגיה משלה, דרך ניתוח הגיוני חשיבה מושגית משלה' )שם, עמ' 81(, ומכאן 
שהמציאות אינה מרכיב בתוך ההכרעה ההלכתית עצמה, אלא היא המניע הדוחף את חכמת ההלכה 

להפעיל את המערכת. 
זאת  עם  במניין.  להתפלל  הקפיד  כן  הס"ק  מאוחרת.  בשעה  תפילה  על  בדיון  הדברים  בהמשך  ראו   77
תפילה  זמן  לאחר  להתפלל  לחסידיו  גם  גרם  הצדיק  בזאת  מאוחרת.  בשעה  נערכה  עצמה  התפילה 
המקובל. ראו אור ישראל )לעיל הערה 61(, עמ' יז–יח: 'פעם ישב הרה״ק מרוז׳ין לפני תפילת שחרית 
כשמקורביו ואנ״ש מעטרים אותו, והרבה לספר סיפורי צדיקים עד עבור זמן התפילה. באמצע הפסיק 
ואמר: הנה כבר עבר זמן התפילה ועדיין לא התפללתי. אכן, מהו בעצם ההבדל בין 'הללו עבדי ה׳' 
לבין 'הללו את שם ה'', הלא שניהם כתובים במקרא אחד! ואם תאמר שבכל זאת אינו דומה האחד 
]חשוון   17 ויז'ניץ  )צעירי  "מקבילות הלולאות"'  למשנהו, בא כתוב אחר והישווה! אותם, באמרו: 

תשנ"ד[, עמ' יט–כ(. 
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לחסידים. באופן טבעי מצופה ממנהיג הקהילה להיות דגם דתי. בשל חשיבותה של ההלכה בחיים 

הציפייה  כחמורה.  קלה  על  ולהקפיד  ההלכה  בקיום  לדקדק  הציבור  ממנהיג  מצופה  היהודיים 

מהצדיק לדרך חיים הלכתית אידאלית, ומורכבות יחסיו של הצדיק עם ההלכה, מגבירות את 

המתח בינו לבין החסידים.

כבר בראשית החסידות נתפסה ההלכה כמכשול שהיה על הצדיקים להתמודד עמו.78 צדיקים 

שונים התייחסו אליה בדרכים שונות. כך למשל ר' ישראל מרוז'ין הסביר שהגבלת ההלכה את 

זמן התפילה מקורה בחטא הקדמון המצוי בשורש נשמתו של כל יהודי. עם זאת, לדעתו, נשמת 

אמירתו של הרב מרוז'ין  ומכאן שאין הוא מחויב בזמן תפילה.79  הצדיק לא השתתפה בחטא, 

משיגה תוצאה משולשת: הראשונה, ההדגשה כי על החסיד להקפיד על קלה כחמורה;80 השנייה, 

הדגשת  השלישית,  לגישור;  ניתן  שאינו  אונטולוגי  פער  חסידיו,  לבין  בינו  הפער  הדגשת 

'בדיעבד'  של  מערך  מתוך  נוצרה  זו  מערכת  שהרי  ההלכה,  מערכת  על  הצדיק  של  עליונותו 

)חטא האדם(; בשונה מההמון היהודי, הצדיק, המצוי במערך של 'לכתחילה', אינו מחויב לה. 

מתח זה התקיים בעיקר בדורות הראשונים של התנועה. בהמשך יישרו הצדיקים קו עם עולם 

ההלכה, ולמעט מספר מצומצם של הלכות וחומרות, הצדיקים רואים את עצמם מחויבים להלכה 

ולדרישותיה.81 אף שמובילי ההנהגה החסידית קיבלו על עצמם את מרות ההלכה, ניתן למצוא 

לעמוד  אבקש  ועליהם  האחרונים,  בדורות  גם  ההלכה  ומסורת  הצדיקים  בין  טעונים  מפגשים 

בחלק זה דרך סיפורי הס"ק.

בראשית החסידות היו צדיקים שראו בהלכה הדרך הפשוטה לעבודת האל. עובד האל המצוי בדרגה   78
גארב,  י'   ;217–216 עמ'   ,)17 הערה  )לעיל  אידל  ראו  ההלכה.  ידי  על  בוראו שלא  את  עובד  גבוהה 
יחידי הסגלות יהיו לעדרים: עיונים בקבלת המאה העשרים, ירושלים תשס"ה, עמ' 140–156; נ' רוס, 
'"בין שני הרים" של פרץ ותדמיתה המודרניסטית של החסידות', א' ליפסקר ור' קושלבסקי )עורכים( 
227–229. על התפיסה הקבלית  מעשה סיפור: מחקרים בסיפורת היהודית, ב, רמת גן תשס"ט, עמ' 
של ההלכה ראו תשבי )לעיל הערה 12(, עמ' 18–20. אחת הטענות של מתנגדי החסידות בהתנגדותם 
לקבלת החסידות כזרם לגיטימי במסורת היהודית הייתה זלזולם של הצדיקים במספר מצוות בפרט 
לכן, אף   .86–64 )מתרגם(, תל־אביב תשי"ד, עמ'  מ' שנפלד  א' מרקוס, החסידות,  ובהלכה בכלל. 
שסיפורי הצדיקים מזלזלים בחומרות ההלכה ובהלכות קלות, איננו מוצאים סיפורים בהם הצדיק עובר 
על הלכות שנתפסות כערכי היסוד של היהדות )חילול שבת, מאכלים טריפה ועוד(. בנוסף לזה, ניתן 
לשער כי מעבר על הלכות מפורשות יגרום להוקעת הצדיק גם בידי חסידיו שלו. ד' אסף, '"בת? דינו 
להלקאה!": החסיד כאדם משחק', הנ"ל וע' רפפורט־אלברט )עורכים(, ישן מפני חדש )לעיל הערה 4(, 
עמ' 121–150; מ' וילנסקי, חסידים ומתנגדים: לתולדות הפולמוס ביניהם בשנים תקל"ב–תקע"ד2, ב: 

כתבי הפולמוס של ר' דוד ממאקוב ור' ישראל לבל, ירושלים תש"ן, עמ' 165–166.
דביר־גולדברג )לעיל הערה 5(, עמ' 149–150.  79

אם כן, אין להגדיר את יחסו של הצדיק להלכה כאנטינומיסטית. שהרי הוא מחייב את בני קהילתו   80
לקיים את ההלכה. במילים אחרות, הוא אינו מתנגד לעצם קיומה של ההלכה. המתח בינו לבין ההלכה 
נובע מיצירתה של ההלכה המוכרת לנו לאור חייהם של החסידים ולא של הצדיק. על הגישה האנטי־

נומיסטית ראו צ' קויפמן, בכל דרכיך דעהו: תפיסת האלוהות והעבודה בגשמיות בראשית החסידות 
)פרשנות ותרבות(, רמת גן תשס"ט, עמ' 523–571; גארב )לעיל הערה 78(, עמ' 154–156.

גארב, שם, עמ' 141.  81
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כנאמר לעיל, הצדיק חי בתפיסה הרמוניסטית ואינו נדרש לחלק בין רכיבים של קודש לבין 

רכיבים של חול, בין נפש לגוף. בעולמו, כל פעולה היא חלק מעבודת האל: עבורו, הדרך שבה 

הוא אוחז את כוס הקידוש ושתיית היין אינן נחותות מהברכה. משחק הדמקה ושנת הצדיק אינם 

פחותים בחשיבותם מלימוד תורה. אין זה מפתיע כי בעוד המסורת הליטאית הדגישה את מקום 

ההלכה, סיפורי הס"ק כמעט שאינם דנים בה.82 נכון יהיה לתאר את ההלכה כמצע בסיסי ומשותף 

שעליו מתפתח עולמו הרוחני של הצדיק.

פעמים שהצדיק משתמש בהלכה ובחובתו כלפיה כדי להדגיש את מעמדו השונה:

פעם באחד הימים של תחילת חודש אב, בראות רבנו כי משמשו סוגר את חלונות הדירה, 

שאלו לפשר מעשהו. תשובת המשמש הייתה, כי 'צלילי הנגינה של התזמורת העירונית 

נשמעים עד כאן, והרי תשעת הימים כעת'. הגיב על זה רבנו ואמר: 'מעולם – תזמורת 

לא שמחה אותי ובר מינן לא העציבני' )שם, עמ' קסה(.

הסיפור מפגיש בין אישיותו של הצדיק ויחסיו עם רכיבים גופניים לבין זו של החסיד. ההלכה 

אוסרת על שמיעת מוסיקה בתקופת בין המצרים. הטעם לאיסור היא ההנחה ששמיעת מוסיקה 

מביאה לידי שמחה, ותקופה זו, שבה חרב בית המקדש, אסורה בשמחה. יחד עם זאת, מהסיפור 

אנו למדים כי אישיותו של הצדיק שונה. בעולמו, שמיעה של מוסיקה אינה משמחת. מכאן, 

שעבורו ההלכה האוסרת שמיעת מוסיקה בתשעת הימים, אינה רלוונטית. אדרבה, אותה הלכה 

מוסיקה  לשמוע  נהג  הס"ק  אחרים,  מסיפורים  שעולה  כפי  הצדיק.  של  האל  בעבודת  פוגעת 

נוכרית ולייהד אותה.83 אין זה מפתיע כי הס"ק מביע מורת רוח על שעליו להיכנע בביתו שלו 

למערך החיים ההלכתי שנוצר עבור החסידים, 'ולשחק' עבורם בדרך שפוגעת בו. הסיפור אינו 

מתאר את תגובתו של הגבאי, ואם הוא סגר לבסוף את החלונות, ומשמר את המתח.

דווקא  ההלכה.  עולם  עם  התנגש  הס"ק  רצון  שבו  נוסף  מקרה  מוצאים  אנו  הס"ק  בסיפורי 

המחויבות להלכה היא זו המאפשרת לס"ק לסייע לחסידים ולבצע אקט תאולוגי־חתרני. הסיפור 

ממוקם במהלך מלחמת עולם הראשונה, שבה סבלו חסידים רבים מנזקי המלחמה:

בראותו פעם דרך חלון ביתו, כי שוטרים מובילים יהודים כבולים באזיקים, פנה אל ר' 

יחיאל שטיינמץ ואמר: 'האמן לי, אילו לא הייתי חושש מפני העבירה של מאבד עצמו 

לדעת, הייתי מפיל את עצמי מהקומה, איני יכול כבר להביט על כל כך הרבה צרות של 
ישראל' )שם, עמ' סא(.84

ולו סעיף אחד המוקדש  אין  'קדוש ישראל',  סיפורי הצדיקים הקרויים  כך למשל, לאורך שני כרכי   82
לקיום ההלכה על ידי הס"ק.

לעולם  שנפלו  הקדושה  ניצוצות  ובחילוץ  במוסיקה  המצוי  הקדושה  לפוטנציאל  תיקון  נעשה  בכך   83
הנוכרי.

סיפור זה חוזר פעמים מספר בגרסות שונות.  84
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האוסרת  הצדיק בהלכה  של  היהודי. השימוש  והגורל  האל  כנגד  חריפה  בצורה  הס"ק מתבטא 

על התאבדות מאפשרת לו להתבטא בחומרה כלפי האל, הנתפס בעיניו כאחראי הבלעדי למצב 

הרדיקלית  אמירתו  בעצמם.85  ויפגעו  הביקורת  את  יאמצו  שאחרים  לחשוש  מבלי  היהודים, 

שאסור  את  ולבטא  האל  את  לבקר  מפחדים  אך  דומות  תחושות  החשים  לחסידים,  מאפשרת 
הלכתית, לבצע קתרזיס ולבטא את הפחדים והתסכולים שהם חווים.86

ייחודי בסוגת הסיפורים. תפקידה ליצור חלוקה ברורה בין הסיפור  לדעתי, להלכה תפקיד 

כאגדה לבין המציאות הראלית של החסידים. כוחו העצום של הצדיק המתואר בסיפורים מעניק 

להם ניחוח אגדתי פנטסטי. הוא מאפשר לחסיד להשתמש בדמיון, לחוות את תשוקותיו, מאווייו 

ולבטא את הפחדים שהוא חש. במילים אחרות, כמו האגדות, הסיפור החסידי מדלג מעבר לחיים 

כי  הקורא  את  להזהיר  הוא  הילדים  אגדות  של  מתפקידן  אחד  זאת,  עם  החסיד.  של  הראליים 

ועל המתבגר להפריד בין האגדות שהוא אוהב לבין המציאות הראלית שבה  המדובר באגדה, 

הפרדה.87  אותה  ליצירת  משמשים  רחוקה',  'בארץ  רבות',  שנים  'לפני  כגון:  ביטויים  חי.  הוא 

בשונה מאגדות ילדות שקל להפריד בינן לבין המציאות הראלית, סיפורי החסידים אינם תחומים 

במרחב הפנטזיה. אדרבה, הם מתוארים כאירועים היסטוריים. בזאת טמונה סכנה שהחסידים, 

קוראי הסיפור על אבות רבם הנוכחי, לא יפרידו בין הדמיון למציאות. כאן מגיעה תפקידה של 

ההלכה. דווקא מכיוון שגם הצדיק מחויב לה, היא יוצרת גבול לאין־ספור האפשרויות העומדות 

בפני הצדיק. כך החסיד, כמו הנער, לומד כי גם הצדיק מחויב למערכת כלשהי.

ם ו כ י ס

לגוף  מופנה  החסיד  של  המבט  הצדיק.  בחיי  ההתרחשות  את  לתאר  הצדיקים  סיפורי  תפקיד 

מתקיים,  הצדיק  הסיפורים.  ִלבת  שהם  הצדיק  גוף  בתיאורי  להתבונן  הצורך  ומכאן   הצדיק, 

בו־זמנית, בשני מרחבים סותרים. מחד גיסא, הוא מנהיג את החסידים וחי בהתאם לאורח חיי 

הסיפורים  שונה.  טבעית  ואף  חברתית־תרבותית  במערכת  מתקיים  הוא  גיסא,  מאידך  החצר; 

ולו  לגעת,  לחסיד  לאפשר  ובו־זמנית  הפער  אותו  את  להדגיש  כדי  הצדיק  בגוף  משתמשים 

לשעה קלה, בעולמו של הצדיק. מהסיפורים עולה כי ההתחברות של החסיד עם הצדיק נעשית 

באמצעות החומר: גוף הצדיק ודברים חומריים המקושרים אליו. יש להניח כי החומר מכיל רכיב 

המאפשר סוג של קשר שהמילים אינן מסוגלות לו. החיבור הוא בין הרכיב החומרי שבחיי החסיד 

לבין זה של הצדיק. אם כן, החסידות מדגישה את היות האדם ראשית לכול יצור גופני, החווה את 

המודרנית,  זו  ובעיקר  היהודית,  הקהילה  התנהגות  בין  מקשר  אינו  הס"ק  אחרים,  מרבנים  בשונה   85
שהתקיימה בקרבת החצר לבין מאורעות המלחמה.

זאת בניגוד לדרך שבה תפס הס"ק את דמות אביו, שמת בדמי ימיו בשל הסיגופים הגופניים שגזר על   86
עצמו )קדוש ישראל, עמ' לז(.

בטלהיים )לעיל הערה 28(, עמ' 53–64.  87



המתח סביב מעמד גוף הצדיק: עיון בסיפורי בעל ה'אהבת ישראל' מוויז'ניץ

]131[

]29

העולם דרך גופניותו ודרך העולם החומרי הנגלה ונחשף לעיניו. הגוף והחומר הם אלו שמכוננים 

את החיים החסידיים של החסיד והצדיק כאחד.




