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הקדמה
חקר המיניות ,ובמיוחד מיניות גברית חד-מינית ,מעסיק אותי כבר למעלה משני עשורים ,מאז קראתי
לראשונה את ספרו של ג'ון בוזוול .Christianity and Social Tolerance ,בד בבד ,הלכה וגברה
התעניינותי במדעי היהדות ובהיסטוריוגרפיה יהודית .לאחר שסיימתי את התואר הראשון במדעי היהדות
בברוקלין קולג' ,הקדשתי את כל עבודתי האקדמית לשילוב בין שני נושאים אלו .בשנים האחרונות ,כחלק
מלימודי לתואר שני במחלקה ללימודי מגדר בבר אילן ,זכיתי להיחשף לתובנות הרבות העולות מהמחקר
המגדרי .בעבודת מחקר זו שילבתי את שלושת תחומי עניין אלו – מיניות ,מגדר והיסטוריוגרפיה יהודית.
תודתי נתונה בראש וראשונה לד"ר אלישבע באומגרטן על ההנחיה ,הייעוץ ,והתמיכה .ידיעותיה הנרחבות
של ד"ר באומגרטן הן בהיסטוריוגרפיה של הקהילות היהודיות באשכנז בימי הביניים והן בתיאוריות
מגדריות תרמו לי רבות בעבודה זו .לא אחת הערותיה של ד"ר באומגרטן האירו באור חדש סוגיות איתן
התמודדתי במהלך המחקר .ברצוני גם להודות לפרופסור טובה כהן ולתכנית ללימודי מגדר על התמיכה
הכספית והאקדמאית לה זכיתי .כמו כן אני מודה לבן זוגי אמנון וולמן שקרא שוב ושוב את חלקיה
השונים של העובדה והוסיף את הערותיו הרבות.

תקציר
אם מטרתו של המחקר ההיסטורי החברתי היא לחשוף ככל הניתן את מרכיביהן ומורכבותן של חברות
עבר ,אזי פענוח השיח המיני של חברות אלו יוסיף נדבך להשגת מטרה זו .כל שכן כאשר שיח זה ,כמו
השיח בחברה החסידית האשכנזית בימי הביניים ,ניסה לכפות את מרותו על הפרט לא רק באינטראקציות
החברתיות במרחבים הציבוריים והפרטיים ,אלא אף בחדרי חדרים בהיות הסובייקט לבדו .מרכיבים
מרכזיים בשיח מיני זה הם המשגות היצר והגוף הגברי ,המשגות שתרמו להכפפת חברי הקבוצה להגמוניה
החסידית ,ליצירת גבולות חברתיים בין חסידים ולא חסידים ,ולהקניית תפיסה עצמית אליטיסטית בקרב
החסידים.
היצר בשיח מיני זה הינו שותפו הסמוי של החסיד מרגע הגיחו לעולם ועד ימי זקנתו בהם הוא
מרפה בהדרגה מאחיזתו העיקשת בנפשו המיוסרת של החסיד .היצר מוצג כרודן רב עוצמה ,ישות חסרת
מנוח המנסה שוב ושוב להפיל את החסיד ברשתותיה הרבות הפרוסות בכל פינה ופינה .החסיד נקרא
לבחינה עצמית מתמדת ,ורק עמידתו בניסיונותיו הסיזיפיים של היצר מהווה הוכחה למידת חסידותו
ומעלתו הרוחנית .פעולתו של היצר בתקופת הילדות קשורה ישירות לפן מרכזי בתורת החסידות' ,דין
שמיים' ,ומצביעה בעקיפין על המתח הקיים בין ההגות החסידית וההלכה הנורמטיבית .פעולתו של היצר
קדחתנית יותר בקרב בחורים צעירים ולכן נקרא החסיד להדק את שליטתו על ילדיו ולכובלם בשלשלאות
הנישואים בעודם בראשית תקופת בחרותם ,בטרם היצר פרץ בהם במלוא עוצמתו והסיתם לדבר עבירה.
החברה החסידית ,אם כן ,לא רק הצרה את צעדיהן של הנשים וכלאה אותן במרחבים הפרטיים רחוקות
מעיני הגברים שטופות היצר ,אלא חברי הקבוצה נקראו לפקוח עין מתמדת על ילדיהם ולהגביל את חופש
פעולתם.
ה'יצר' משמש בשיח זה ככלי לעיצוב מיניות נורמטיבית המעודדת את החסיד למימוש תאוותיו
המיניות עם אשתו בלבד ,ובו בעת מנתבת אותו לחיקה של תורה ולעבודת האל ,או ליתר דיוק לפרוש
החסידי של התורה ולמוסריות החסידית של עבודת הקודש .תפיסה זו של היצר תורמת לראיית נשים
ככלי עזר לגברים השואפים לרמת חסידות גבוהה יותר תוך שימורה ושעתוקה של חברה פטריארכאלית
פרונטאליסטית .כמו כן היא שימשה ליצירת מחיצות חברתיות שהבדילו בין החסידים לבין יהודים
אחרים ובין החסידים והחברה הנוצרית השלטת' .יצר אחר נשים' הוא הקשה מכולם ,תוצאותיו הרות
אסון העלולות לגרום "פרצה גדולה" בחומות המבצרות את השקפת עולמם האנדרוצנטרית-
פטריארכאלית של חסידי אשכנז .הדיכוטומיה ,המציגה מצד אחד את 'האישה האחרת' ,המפתה

והדמונית ,ומנגד את 'אשתו' ,בה הוא יכול להשתמש ככל העולה על רוחו ,זורמת בבסיס שיח מיני זה,
שאחת ממטרותיו העיקריות היא להעניק לחסיד כלים שיעזרו לו להתמודד עם יצרו.
קשר קוגניטיבי נרקם בשיח זה בין ניסיון ,יצר ויראה ,כאשר היצר הוא זה המעניק את המשמעות
הדתית לפעולותיה של הבריה .לימוד תורה ככלי להתמודדות עם היצר מנתב את החסיד לעולם הומו-
סוציאלי ,לסביבה גברית למדנית שתפקידה לנטרל את "יצר אשה" המעיב על מידת החסידות .אפשר
לראות כאן כמיהה חסידית לעולם הומו-סוציאלי המושתת על טהרת המין הגברי ,עולם שלנשים אין
דריסת רגל בו .בעולם חד-מיני זה נקראים החסידים ליצירת זוגיות הומו-סוציאלית שנועדה לעזור לחסיד
להישמר מיצרו ,אך זוגיות זו נועדה גם לשמר את גבולותיה של הנורמה החסידית .הרהור ב'דברי תורה'
הופך בהגות החסידית לכלי הגנה אותו יכול החסיד לשלוף בכל עת ומקום ובמיוחד במרחבים הציבוריים
בהם גובר החשש ממפגשים עם נשים ובעקבותיהן עם היצר.
חשיבות רבה מקנה ההגות החסידית לגוף הפרטי ,גופו של החסיד .מראשית דרכו כגוף חסידי ועד
אחרית ימיו בשכבו בקברו ,על גוף זה לייצג את ערכי החברה החסידות אליה הוא משתייך .הגוף ,על אבריו
השונים ,מגויס בכל עת ומקום לעזור לחסיד במלחמת ההתשה אותה הוא מנהל כנגד היצר .מהרגע בו
נפקחות העיניים ועד הרגע בו חבלי-שינה כובלים את החסיד למיטתו ,ואף בשנתו כאשר החלומות
משתלטים עליו ,מוטל על החסיד לגייס את גופו לעזרתו .שליטה גופנית אולטימטיבית זו תורמת לביצור
גבולותיה של האידיאולוגיה החסידית ולגיבוש תדמית עצמית אליטיסטית המשווה את החסידים לאותם
יחידי סגולה עליהם מצביעה המסורת .בהגות החסידית הפרישות היוותה שלב ראשוני בתהליך התשובה
אך הסיגופים הגופניים הם אלו שזיכו את החסיד בתשובה המיוחלת .שיח חסידי זה שב ומדגיש את
חשיבותו של הגוף לחסיד ואת תלותו של החסיד בגופו .הגוף הוא שחוטא והוא גם זה המעניק לחסיד את
כפרתו ואת מידת חסידותו.
החשש הכבד מהגוף העירום מדרבן את החסיד לכסות את גופו ללא סייגים אפילו בחדרי חדרים
ואף בשעת המשגל .חשיפת הגוף עלולה לערער על מידת הצניעות אליה נקראו החסידים ,צניעות הנדרשת
על מנת לשמר את המערכת מרעיונות חתרניים העלולים לערער על יציבותה ,צניעות הנובעת מרגשות
בושה ,פחד ,מבוכה ,ואשמה .ניתן לומר שהגוף הפרטי של החסיד תורם לביצור שלמותה ואחדותה של
המערכת התיאוקרטית אשר בבסיס חזונו של ר' יהודה החסיד .בעוד גופה העירום של האישה מומשג
כמפתה ומעורר את יצרו של החסיד ,גופו העירום של הגבר הוא מקור לרגשות בושה וביזוי .למרות זאת,
גופו העירום של החסיד עלול לעורר בו ריגושים מיניים ,וגוף זה נתפס גם כאובייקט מיני בעבור גברים
אחרים .גם כאן אנו עדים למתח בין ההלכה הנורמטיבית והדוקטרינה החסידית המחמירה ,ובחשיבות

המוקנית להרהורים כמעצבי מציאות פיזית ומטאפיזית .השוליים ,הן של הגוף הפרטי והן של הגוף
הקהילתי ,הם מקום של סכנה דרכם יכולים לחדור רעיונות חתרניים העלולים לערער את המרקם
החסידי ,ובו בעת תפיסה זו מחזקת את האידיאולוגיה החסידית .הגוף ,הן הנשי והן הגברי ,מגויס בשיח
המיני החסידי לקבע ולשעתק היררכיה מגדרית ולבצר גבולות פנים-קהילתיים ברורים.
בפרק הראשון נבחנות המשגת היצר בשיח המיני הגברי בספר חסידים ובהשלכות החברתיות של
המשגה זו .פרק זה נפתח בדיון בהמשגת היצר במחקר העכשווי .מכאן מתמקד הדיון בגיל בו מתחיל היצר
לפעול ובפעולתו בגיל ההתבגרות .הפרק השני מראה כיצד המשגת היצר תורמת לביצור חברה
אנדרוצנטרית-פטריארכאלית .פרק זה דן במושג ה"ניסיון" בהגות החסידית והקשריו לשיח המיני הגברי,
וכן נבחנים ההקשרים בין היצר ,מידת הדין והשטן ,ניכוסה של "האישה" בהמשגת היצר ,ובסיומו נבחנות
הדרכים אותן מציע השיח החסידי להתמודד עם גחמותיו של היצר .בפרק השלישי נבחנות מספר סוגיות
העולות מהמשגת הגוף הגברי בשיח המיני הגברי בספר חסידים .כאן אנו עדים לשינוי הדראסטי שעל הגוף
הפרטי לעבור על מנת להפוך לגוף חסידי ולאופן בו הגוף החסידי הפרטי משמש בשיח מיני גברי זה
כמיקרוקוסמוס של החברה החסידית .בהמשך עובר הדיון להמשגת העירום הגברי בשיח החסידי ,שם
מוצג החשש הכבד מחשיפת הגוף הגברי .ניתוח הקשרים הסבוכים הקיימים בין גבולות הגוף החסידי
הפרטי וגבולות החברה החסידית חותם פרק זה .הפרק האחרון ממקם את השיח החסידי בהקשרו
התרבותי הרחב .ראשית נבחנת המשגת יחסי החסידים לסביבתם הנוצרית במחקר ההיסטוריוגראפי
העכשווי .לאחר מכן נסב הדיון להמשגות המיניות בחברה הנוצרית ,ונבחנת המשגת היצר בחברה
הנוצרית בהשוואה למקבילו החסידי .בחלקו האחרון של הפרק נערכת השוואה בין המשגות הגוף הגברי
בשיחים מקבילים אלו.
קריאה זו בספר חסידים פותחת בפנינו צוהר לעולמם של חסידי אשכנז ,צוהר דרכו אנו נחשפים
לתפיסת עולמם המינית ,ולאופן בו תפיסת עולם זו דרבנה יצירת מנגנוני שליטה שעיצבו את פני החברה
החסידית .קריאה זו מאפשרת לנו גם הצצה לתעצומות הנפש אותן חוו החסידים ,שכמהו לרצות את
בוראם וחבר מרעיהם אך לעולם נותרו בכמיהתם ,ששיוועו בכל יום מחדש לעזרת האל בהתמודדותם
הסיזיפית עם גחמותיו של היצר ,ביודעם שסיכוייהם להכריעו אפסיים.

מבוא
מחקר זה מתמקד בשיח המיני הגברי בספר חסידים .ספר זה ,בנוסף להיותו מקור בלתי נלאה להבנת
החברה היהודית באשכנז בימי הביניים התיכוניים ,פותח בפנינו צוהר לעולמם של קבוצות מיעוט
כריזמטיות בעלות מאפיינים ייחודיים שהשפעתם על החברה היהודית ניכרת מאות שנים לאחר שחדלו
להתקיים באמצע המאה שלוש עשרה לערך .קבוצות אלו ,שחבריהן היו חלק אינטגראלי מהחברה
היהודית המערב גרמנית במשך כמאה שנים ,זכו לכינוי חסידי אשכנז .חוקרי חסידות אשכנז מצביעים על
שלשה הוגים מרכזיים או שלשה דורות של חסידים :ר' שמואל החסיד שנולד בסביבות  ,1111נצר
למשפחת קולונימוס הידועה ,מהמשפחות היהודיות הראשונות שהתיישבו באשכנז ושבניה היו מחשובי

חכמי גרמניה במשך דורות רבים; בנו ר' יהודה החסיד שנפטר בשנת  ,1519מחברו המרכזי של ספר
חסידים; ותלמידיו וקרוב משפחתו של ר' יהודה החסיד ,ר' אלעזר מוורמייזא ( )1165–1230בעל ספר
הרקח .בעקבות חורבן הקהילות היהודיות במגנצא ובוורמייזא בפרעות  1171שנלוו למסע הצלב הראשון,
ענף זה של משפחת קולונימוס מצא את מקום מושבו בעיירה שפיירא שעל גדות הריינוס תחת חסותו של
ההגמון המקומי.
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המקורות היהודיים מהתקופה מראים שבעשורים האחרונים של המאה השתיים עשרה חיו
באשכנז קבוצות ובודדים שהתבלטו בסביבתם היהודית בחסידותם ,באדיקותם הדתית ,בדרכי תפילתם,
בלבושם הייחודי ,ובמנהגי הפרישות והסיגוף אותם הם אימצו .איבן מרקוס מצטט את ספר השאלות
והתשובות לר' מאיר מרוטנברג (נפטר ב )1573-המציין בשם ר' שמשון בן ר' אברהם את חסידי אשכנז ואת
טליתותיהם הייחודיות 2.אפרים קנרפוגל סובר שהפרושים אותם מזכיר ראבי"ה ,בן תקופתם של ר' יהודה
החסיד ואלעזר מוורמייזא ,קשורים בדרך זו או אחרת לחסידי אשכנז ,אך מדגיש שבשלב זה אין הוכחות
ברורות לכך 3.חסידי אשכנז מוזכרים גם בארבעה טורים ,לר' יעקב בן אשר ,אותם הוא מכנה "אנשי
מעשה" 4.כמו כן קבוצות קטנות של תלמידי חכמים שאימצו אספקטים מסוימים של התורה החסידית
זוהו בקרבת מקום מושבו של ר' יהודה החסיד ,בתחילה בשפיירא ולאחר מכן באזור רגנסבורג ,לשם היגר
בשלהי המאה השתיים עשרה ושם כיהן כראש הישיבה.
השיח המיני הגברי תופס מקום נרחב בספר חסידים .הוראות רבות בספר מורות לחסיד כיצד
לנהל את חייו המיניים :מה מותר ומה אסור לו לעשות ,האם למשל מותר לו לאונן ולשפוך זרע לבטלה

 1מרקוס (תשס"ד) ,ע' .111-111
 2מרקוס ( ,)1777ע' .593
 ,Kanarfogel (2000) 3ע' .11
 4שם ,ע' .31

בכדי להימנע מאישה נידה או אשת איש ,כיצד עליו לנתב את תשוקותיו המיניות ,כיצד להדחיקן או
להתגבר עליהן .אלו הן רק דוגמאות בודדות ,מיני רבות ,הדנות במיניותו של החסיד בספר חסידים .מחקר
זה בוחן את השיח המיני הגברי הזורם בבסיס השקפת עולמם של חסידי אשכנז ואת הקשריו לשיח
ההלכתי-נורמטיבי ולשיחים המקבילים בחברה הנוצרית השלטת .שיח ,לדידנו ,מומשג כמשטר של ידע
המגדיר את המותר והאסור ומפעיל כוח על הסובייקט מתוקף יכולתו לכפות 'אמת' שעל הסובייקט
לקבלה.
השאלות המרכזיות עליהן ניסיתי לתת מענה במחקר הנוכחי הן :כיצד בא לביטוי השיח המיני
הגברי בספר חסידים? מה מטרתו ,את מי הוא משרת ,ובאלו אופנים? כיצד מומשג היצר המיני המדרבן
את החסיד לפעילותו (או חוסר פעילותו) המינית? כיצד נתפס הגוף הגברי בשיח זה ,הגוף המוציא לפועל או
מסרב לשתף פעולה עם גחמותיו של היצר? מה ההשלכות החברתיות של תפיסת זו של הגוף? ומה ניתן
ללמוד ממקורות אלו על הדיכוטומיה בין גוף ונפש?
מאז שנות השבעים של המאה הקודמת ,בעקבות המהפכה הפמיניסטית והמהפכה המינית
בחברה המערבית ,הולך וגדל מספרם של היסטוריונים והיסטוריוניות המקדישים את עבודתם לחקר
המיניות והגוף בחברות עבר .בעשור זה ראה אור ספרו רב ההשפעה של מישל פוקו The History of
 Sexuality: An Introduction,אשר תרם רבות להתמקדות במיניות ובגוף כשדות מחקר לגיטימיים
המותחים את גבולות המחקר ההיסטורי החברתי/תרבותי הקיים ,להתגבשותו של המחקר ההיסטורי
ההומו-לסבי ,וללידתה של התיאוריה הקווירית 5.בליבה של תיאוריה זו עומדים בין השאר הקשרים
הסבוכים וההדוקים בין מין ,מגדר ותשוקה מינית ,קריאת טקסטים תרבותיים העוסקים בתשוקות
מיניות ,ניתוח יחסי הכוחות התרבותיים/פוליטיים הסובבים סביב ציר המיניות ,וביקורת על המערכת
'מין-מגדר'.
המחקר הנוכחי מציג ביקורת על התפיסה ההטרו נורמטיבית ,מערער על הסדר הנתפס כטבעי של
מין-מגדר-מיניות ,וחותר לחשיפת המשמעויות ,ההבחנות ,ויחסי-הכוח הזורמים בבסיס החברה המערבית
בעבר ובהווה .במחקר זה אתמקד בשאלת המיניות ואתייחס אליה כקטגוריה מרכזית שבאמצעותה אפשר
להבין תופעות חברתיות ,פוליטיות ותרבותיות .לאור התובנות העולות ממחקרים קווירים ,מחקר זה הינו
הסתכלות ביקורתית מפרקת על שאלת המיניות ,הסתכלות השואפת לשבירת החלוקה הבינארית
המקובלת בחברה ובמחקר ,גבר/אשה הומו/הטרו .המיניות בהקשר כאן אינה נתפסת כעובדה טבעית על-
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היסטורית ,אלא כתוצאה של פעילות ברת-משמעות ,תוצר המעובד ומופץ ללא הרף .כינון כזה של זהות
פותח את הדלת למחקר שיבדוק מצד אחד את האימוץ והעיצוב של סגנונות חלופיים ותרגומן של חוויות
אנושיות ,ומן הצד האחר את הרחקתם ,דחיקתם אל השוליים ודיכוין של צורות חשיבה נוספות
ואסטרטגיות חיים א-נורמטיביות .השפעותיה של התיאוריה הקווירית ניכרות לאחרונה גם במדעי
היהדות ובהיסטוריוגרפיה היהודית כפי שיוצג להלן בסקירת הספרות המחקרית .הפרויקט הפוקויאני,
טוענים דניאל בויארין ואליזבת קסטלי ,פותח פתח למחקר מקומי ממוקד ,מחקר הפורץ את הפרדיגמה
המינית-אתית היהודית-נוצרית ,מחקר הבודק את הנרטיבים השוליים של מוסריות מינית ייחודית יהודית
או נוצרית 6.המחקר כאן מקווה לתרום לגוף ידע זה.
בעבודה זו אינני שואף למחקר היסטורי המתמקד ביחסים ארוטיים בין גברים וגברים אחרים או
בין גברים ונערים .מיעוט המקורות העוסקים בסוגיות אלו בכתביהם של חסידי אשכנז הוא אחת הסיבות
לכך .הסיבה העיקרית היא שהפרדה מלאכותית שכזו נגועה לדעתי באנכרוניזם ומשליכה תפיסות מיניות
מודרניות מערביות על חברות העבר שמושגים כגון "הומו" או "הטרו" היו זרים להן .המחקר כאן הוא
מחקר היסטורי קווירי במהותו ,המתכחש לקטגוריות פן-היסטוריות כהומוסקסואליות או

הטרוסקסואלית .התמקדותי היא בהמשגת המיניות הגברית על ריבוי פניה כפי שזו משתקפת בעיקר בספר
חסידים ,וכמחקרים מגדריים/קוויריים אחרים מטרתי ,מעבר להבנה טובה יותר של החברה החסידית,
היא לאפשר יצירת נרטיב היסטורי שביכולתו לערער על מוסכמות חברתיות עכשוויות .או כפי שג'פרי
וויקס ניסח זאת ,עלינו להכיר בכוחם של הנרטיבים המבנים אותנו ולהכיר בעובדה שאין באפשרותנו
להשתחרר מההיסטוריות שלנו 7.תפקידנו ,אם נסכית לעצתו של וויקס ,הוא לקרוא תיגר על חוקי הברזל
והדטרמיניזם אשר בבסיס ההיסטוריות שלנו בעזרת יצירת נרטיבים חלופיים מהעבר ,אישיים
וקבוצתיים ,מהלך שיאפשר לנו לאחוז טוב יותר בהווה ולדמיין את העתיד אותו אנו רוצים להוריש
לדורות הבאים.

סקירת הספרות המחקרית
בראשית סקירה זו אציג את המחקר ההיסטורי-חברתי הדן בחסידות אשכנז וספר חסידים .לאחר מכן
אדון במחקרים והתיאוריות המתמקדים בקשרים הסבוכים הקיימים בין מיניות ומגדר כוח ושליטה

 ,Boyarin and Castelli (5111) 6ע' .313
 ,Weeks (2005) 7ע' .173

חברתית .בהמשך אתמקד בהיסטוריוגרפיה של המינויות והגברויות בימי הביניים 8,וכן אבחן את הצומת
המחקרית המפגישה את ההיסטוריוגרפיה היהודית והתיאוריה הקווירית .אסיים סקירה זו בהצגת הגוף
המחקרי אשר עניינו מיניות ומגדר בחסידות אשכנז.

א .חסידות אשכנז וספר חסידים לאור המחקר ההיסטורי חברתי
מה היו מאפייניה של החברה החסידית? מה גרם לצמיחתה? אלו גורמים השפיעו על גיבוש תפיסת עולמם
של חסידי אשכנז? ומה היה יחסם לחברי הקהילה היהודית הלא-חסידים ולחברה הנוצרית השלטת? אלו
הן חלק מהשאלות המעסיקות היסטוריונים חברתיים החוקרים את חסידות אשכנז ,והתשובות על לפחות
חלק משאלות אלו עדיין נמצאות במחלוקת .כך למשל ,ניכרת חוסר הסכמה בנוגע לסיבות שהביאו
לצמיחת חסידות אשכנז .חיים סולוביצ'יק עומד על כך שאין ביכולתנו להבין את צמיחת חסידות אשכנז
אלא כתגובה לעלייתם של בעלי התוספות בצפון צרפת על חשבון האליטה הגרמנית-יהודית אליה השתייכו
ר' יהודה וחסידיו .לאחר בחינת ההיבטים הפוליטיים ואורחות חייהם של חסידי אשכנז טוען איבן מרקוס
כי אין מספיק ראיות לביסוס סברתו זו של סולוביצ'יק .מרקוס מניח שלחסידות אשכנז הייתה ככל
הנראה מסורת היסטורית קדומה יותר 9.הנחתו זו של מרקוס מקבלת משנה תוקף במחקרו של רוברט חזן
השולל את הגישה הרווחת במחקר המצביעה על תחילת החסידות באמצע המאה השתיים עשרה ,בתקופת
ר' שמואל החסיד וכתגובה למאורעות תתנ"ו .חזן מצביע על פרוטו-חסידות שעדויות לה ניתן למצוא כבר
במאה האחת עשרה בכרוניקות מסעי הצלב הראשון.
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לפני למעלה משני עשורים יצאה לאור אסופת מאמרים ,דת וחברה במשנתם של חסידי אשכנז,
בעריכת מרקוס ,הכוללת את המחקרים המרכזיים שעסקו בחסידות אשכנז מאז ראשית המאה
העשרים 11.חשיבותה של אסופה זו היא בהתמקדותה בפן החברתי של חסידות אשכנז ובהראותה את
השינויים ההיסטוריוגרפים שחלו בתחום במרוצת המאה הקודמת .אנתולוגיה זו ,הבוחנת את כתבי חסידי
אשכנז לאור תיאוריות אנתרופולוגיות סוציולוגיות והיסטוריות של הדת ,הוסיפה נדבך ידע חשוב בכל
הנוגע לחייהם החברתיים/תרבותיים של מושא המחקר כאן.

 8המונחים מינויות וגברויות הם צורת הריבוי של מיניות וגבריות .חשיבותם של מונחים אלו הוא בהדגשתם שמיניות וגבריות
אינם מושגים מונוליתיים פן-היסטוריים אלא באים לביטוי בצורות מגוונות בחברות ובתרבויות שונות .בעוד המונח גברויות
חדר לא מכבר לשיח האקדמאי .ראו לדוגמה :קונל ( ,)5117גברויות .המונח מינויות עדיין לא נמצא בשימוש במחקר.
 9מרקוס ) ,(1999ע'  ,Soloveitchik (1976( ;55ע' .337
 ,Chazan (1985) 10במיוחד ע' .511
 11מרקוס (.)1777

חשוב מבין המאמרים המוקדמים הוא חיבורו של י"נ שמחוני" ,החסידות האשכנזית בימי
הביניים" .בניגוד לקו המחקרי המקובל שהציג קבוצת חסידים זו כתנועה עממית ,כדוגמת התנועה
החסידית במאה השמונה עשרה במזרח אירופה ,שמחוני היה הראשון לטעון שקבוצה זו הייתה קבוצת
עילית דתית ,סגפנית וקיצונית בדעותיה 12.מסקנתו זו של שמחוני לא זכתה לתשומת הלב הראויה לה
ותפיסת חסידות אשכנז כתנועה עממית רווחה במחקר .כך עולה ממאמרו של י' בער",המגמה הדתית-
החברתית של 'ספר חסידים'" ,וכך גם סבר ג' שלום כאשר הקדיש לחסידות אשכנז פרק בספרוMajor ,
.Trends in Jewish Mysticism
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היה זה בער שלראשונה הצביע על העובדה שספר חסידים הוא פרי עטו של מחבר מרכזי ,ר' יהודה
החסיד ולא כפי שסברו החוקרים עד אז ,כדוגמת מ' גידמן ,שהספר הוא מקבץ של דברי תורה והוראה

אשר התגבשו בקרב דורות אחדים של חכמי אשכנז 14.בער גם הדגיש את הרקע חברתי-דתי של ספר
חסידים ועמד על כך שספר זה משקף את מציאותם הריאלית של יהודי אשכנז .נקודה חשובה נוספת אותה
הדגיש בער היא שתועלת מרובה תצמח מבדיקה השוואתית לעולם הנוצרי בו חיו החסידים .כיום רוב
החוקרים בתחום מיישמים את מסקנתו זו של בער ,וכך גם במחקר הנוכחי .אך יש להיזהר בהשוואות
שכאלו .בער ,למשל ,הרחיק לכת בהקבילו את ר' יהודה החסיד לפרנציסקוס הקדוש מאסיסי.
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בנוסף לאסופת המאמרים בעריכת מרקוס ,ספרו של יוסף דן ,ר' יהודה החסיד ,מקדיש מקום
נרחב לקונטקסט החברתי-תרבותי של חסידי אשכנז ולתפיסתו החברתית הייחודית של ר' יהודה החסיד,
תפיסה אותה דחו חבריו ותלמידיו כאחד 16.עבור דן ,ספר חסידים הוא החיבור הימי-ביניימי המשקף
בצורה השלמה ביותר את חיי היומיום של היהודים באשכנז .מסקנה זו מאפשרת לנו לראות בשיח המיני-
גברי בספר זה כבבואה המשקפת לא רק את השקפת עולם המינית של חסידי אשכנז אלא גם את תפיסות
המיניות שרווחו בימי הביניים התיכוניים בחברה היהודית-אשכנזית בכללותה.
תרומה חשובה נוספת להבנת החברה החסידית תרמו חוקרי הפולקלור היהודי הימי-ביניימי ,עלי
יסיף ותמר אלכסנדר 17.יסיף הגיע למסקנה המסויגת שהסיפור האקסמפלארי בספר חסידים "נוצר ,קרוב
לוודאי ,על ידי ר' יהודה החסיד עצמו ,כדי לשרת את מטרותיו האידיאיות והחברתיות 18".אחת ממטרותיו
אלו הייתה גיבוש חברה חסידית כיתתית ,תת-תרבות שהיא חלק מהמרקם הקהילתי היהודי .מרקוס כבר
 12שמחוני ( ,)1777ע' .39
 13בער ( ,)1777ע'  ;91שלום ( ,)1777ע'  .131הפרק של שלום מופיע באסופת המאמרים הנזכרת לעיל.
 14גידמן (.)1719
 15דן ( ,)5111ע' .53-51
 16שם ,ע'  .11-39מרקוס כבר הצביע על נקודה זו :מרקוס ( ,)1777ע' .511
 17אלכסנדר (תשמ"ג); יסיף (תשמ"ח); ).Yasif (1992
 18יסיף (תשמ"ח) ,ע' .553

הצביע על הפן הכיתתי של חסידות אשכנז ,ומסקנתו זו היא בבסיס המחקר כאן (אחזור לנקודה זו
בהמשך).
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ב .מין ,מיניות ומגדר ,כוח ושליטה חברתית
המיניות בהגות הפוקויאנית מיוצרת על ידי השיח הדן בה ואינה קיימת מחוץ לשיח זה הכולל את
ההיתרים והאיסורים בכל הקשור למין ומיניות 20.אל לנו ,טוען פוקו ,לתאר את המיניות כדחף עיקש ,זר
מטבעו המורד בכוחות המנסים לרסנו ולרוב כושלים בניסיונם ,אלא כצומת של יחסי כוחות .או כפי
שמתארת זאת אילנה ארבל ,רשת של "נימים" או "עצבים" הפרוסה על החברה כולה ופועלת על גופו של
כל פרט בתוכה ,באופן שהופך אותו למועיל וצייתן 21.הגות זו קושרת יחדיו מערך של פרקטיקות
וטכנולוגיות ושופכת אור על דרכי פעולה ייחודיים של ידע וכוח הסובבים סביב ציר המין 22.אחד
השיעורים שעלינו ללמוד מהגישות למין ומהתנהגויות מיניות לאורך ההיסטוריה המערבית הוא שעלינו
לבזר את המיניות ממרכז ההתעניינות התרבותית ומהתמקדותה במתן פרוש לחוויה המינית.
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פוקו מצביע על שני מנגנוני שליטה חברתיים אותם הוא מכנה "המבט המפקח" ,שהוא מנגנון כוח
פסיכו-תיאולוגי שביכולתו להיות גם חיצוני וגם פנימי ,ו"הכוח הדיסציפלינארי" שהוא כוח היוצר צייתנות
ויצרנות שהאובייקט שלו הוא הגוף האנושי 24.שני מנגנונים אלו ,כפי שאראה בהמשך ,זוכים למקום
מרכזי בשיח המיני החסידי .אך בעוד פוקו מתייחס ליצרנות במובנה הכלכלי קפיטליסטי ,בהקשר של
מחקר זה יצרנות מקבלת משמעות של הולדת ילדים או כביטויה בשיח היהודי מסורתי ,מצוות "פרו
ורבו" .תובנה חשובה נוספת העולה מהגותו של פוקו מצביעה על המעבר מיחסים בין אישיים וממודל
החדירה ,כפי שאלו באים לביטוי ביוון העתיקה ,להתמקדות ביחסים בין הסובייקט לבין עצמו הבאים
לביטוי בבעיית הזקפה ,האוננות ,וקרי לילה .דיונים באוננות וקרי לילה קיימים אמנם כבר במקרא אך רק
מאז המאה החמישית לסה"נ סוגיות אלו הופכות למרכזיות בשיח המיני הגברי הנוצרי בד בבד עם
התגבשות התפיסה הנזירית הקסיאנית .מהלך זה יצר קשר גורדי בין מיניות ,סובייקטיביות ואמת,

19

על הפן הכיתתי של חסידות אשכנז ראו את מאמרו של מרקוס (" ,)1777הפוליטיקה ומערכת הערכים של חסידי אשכנז".
 20פוקו ( ,)5119ע'  .59-11ראו גם ;Halperin (1990) :בטלר ( ;)5113סדג'וויק ( ;)5113הלפרין (.)5113
 21ארבל ( ,)5111ע' .59
 ,Weeks (2005) 22ע' .171
 ,Halperin (1993) 23ע' .353
 .Foucault (1980) 24על המבט המפקח ראו ע'  ,115ובנוגע לכוח הדסיפלינארי ,ע'  119ואילך.

שהשפעתו ניכרת עד ימנו אנו .פוקו לצערנו מתייחס למגדר רק בעקיפין 25.חוקרים מעטים כיום יטילו ספק
בקביעתה של ג'ואן וולאך סקוט שמגדר הוא קטגוריה אנליטית מרכזית למחקר ההיסטורי.
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הזיקה ההדוקה בין כמה מן הצורות הבולטות ביותר של דיכוי מגדרי לבין "העובדות" לגבי הגוף
הנשי ותהליכי הרבייה הנשיים הביאה פמיניסטיות רדיקליות להטיל ספק בתועלת שבהתעקשות על
ההבחנה מין/מגדר 27.מסיבות אלו ,קטגוריה אנליטית כדוגמת המערכת אותה מכנה גייל רובין "מערכת
המין/מגדר" 28,המערכת ההופכת את המין הכרומוזומלי למגדר התרבותי הנתפס כדבר קבוע ובלתי ניתן
לערעור ,יכולה לעשות שימוש ב"מין/מגדר" רק על מנת לשרטט מרחב בעייתי ולא הבחנה חותכת .איב
סדג'וויק מעדיפה להכניס את כל אותו מרחב בעייתי של "מערכת המין/מגדר" ,לקטגוריה מגדר 29.לאור
זאת ,במחקר זה הקטגוריה מגדר כוללת את ההבחנות הפיזיות והתרבותיות בין הבריות .המיניות ,שהיא,
אליבא דסדג'וויק ,כל מה שקיים ביחסים מיניים מעבר לרבייה ,עשויה להתפרש כהפך הגמור ממה שנתפס
כמין כרומוזומלי ,ויותר מהמגדר ,היא מתאימה לאכלס את הקוטב של היחסי ,החברתי/הסימבולי ,של
מה שהוא בעצם מובנה ,משתנה ,ותלוי ייצוג .מגדר ומיניות מייצגים שני צירים אנליטיים שלדמיין אותם
כמובחנים זה מזה באותה מידה כמו מגדר ומעמד ,או מעמד וגזע עשוי להועיל .30תובנות אלו מהוות את
הבסיס האנליטי למחקר זה אך בניגוד לסדג'וויק ,אינני דוחק את פעולות הרבייה בין גבר ואישה (בניגוד
לפריון מלאכותי) מעבר לגדרות המיניות ורואה בהן היבט של המיניות הן הגברית והן הנשית ,וכפן מרכזי
בשיח המיני-גברי בספר חסידים.

ג .ההיסטוריוגרפיה של המיניויות והגברויות בימי הביניים
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חקר המינויות בימי הביניים מנסה לברר כיצד אנשים ונשים חשבו על מין ,מה נתפס כלגיטימי ומה לא,
כיצד נראו חייהם המיניים ואלו השלכות פוליטיות וחברתיות היו לתפיסות המיניות .חקר הגברויות בימי
הביניים ,אשר לו נקודות השקה רבות עם חקר המיניות ,בוחן את הבנית הגבריות בקרב קבוצות שונות של
גברים בתקופה זו מתוך פרספקטיבה ובעזרת תיאוריות מגדריות .גבריות אינה קטגוריה מגדרית
 25לביקורת פמיניסטית על פוקו ראו בין היתר את אסופת המאמרים ,Up Against Foucault :בעריכת Ramazanoglu
).(2003
.Scott (1986) 26
 27ראו לדוגמה :סדג'וויק ( ,)5113ע'  ;311-313בטלר (תשס"ח);333-335 ,
.Rubin (1975) 28
 29סדג'וויק ( ,)5113ע' .311
 30שם ,ע' .311
 31המונחים מינויות וגברויות הם צורת הריבוי של מיניות וגבריות .חשיבותם של מונחים אלו הוא בהדגשתם שמיניות וגבריות
אינם מושגים מונוליתיים פן היסטוריים אלא באים לביטוי בצורות מגוונות בחברות ובתרבויות שונות .את המונח מיניויות טבע
פוקו בתולדות המיניות  ,Iראו פוקו ( ,)5119ע'  .9המונח גברויות חדר לאחרונה לשיח האקדמאי .ראו :קונל ( ,)5117גברויות.

מונוליתית ,אלא מובנית ממקבץ של מגדרים המאורגנים בדרך זו או אחרת לקוהרנטיות תרבותית.
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מחקרי הגברויות מראים כיצד יחסים עם גברים אחרים כמו יחסים עם נשים תרמו להבניה זו המתבססת
על שליטה בגברים אחרים בעוד היחס לנשים הוא כאל אובייקטים או סחורות העוברות מיד ליד תוך
מאבק בין יחידים או קבוצות של גברים .אחת המסקנות העולות מחקר הגברויות ומיניויות בימי הביניים
היא שמיניות הייתה נושא מרכזי בתרבות האירופאית בתקופה זו ,נושא מדובר ,לא מוחבא או מושתק,
חלק מהחיים הבוגרים אליו התכוננו ואליו חינכו את הילדים.
גישות ימי-ביניימיות למיניות וגברויות היו מגוונות ,מורכבות ,ואף מנוגדות זו לזו .לעיתים
אידיאלים שונים של גבריות עוררו מתחים בקרב נערים שהתמודדו עם גיבוש זהותם הגברית הבוגרת.
למשל ,ההתנהגות החברתית אותה ניסתה המשפחה להקנות לנער המתבגר הייתה יכולה לעמוד בסתירה
להתנהגות שהכנסייה ציפתה מנערים מתבגרים ,או מנוגדת למערך התנהגויות שהיה נחלתן של קבוצות
האחווה אליהן השתייכו נערים רבים בתקופה ,התנהגות הכוללת בין היתר שתייה לשכרה ,יחסי מין מחוץ
למוסד הנישואים ומבעי אלימות.
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שדה מחקרי זה בודק כיצד מוצגות מיניויות ,בעיקר מיניויות גבריות,

בשיחים שונים כגון תיאולוגיה ,רפואה ,בספרות הלטינית-אובידינית ,בסוגת הרומאנסות ,ובספרות
הפבליו ( .)fabilauxקיימים פערים בין השיחים השונים ובמיוחד בין השיח התיאולוגי המנסה לנתב את
ביטויי המיניות לחדר מיטתם של הזוג הנשוי לבין השיחים האחרים בהם ביטויי המיניות פורצים את
מסגרת הנשואים 34.כמו כן נבדק הקשר בין טומאה ריטואלית ,מישטור מיני ,והיחס לעולם הדמוני בחברה
הנחקרת .את העצמת הפחדים הנובעים מטומאה ,ממיניות ,ומכוחן של נשים קושר המחקר להכפפת מוסד
הוידוי על כלל האוכלוסייה החל מהמאה השלוש עשרה.
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אחד הנושאים המרכזיים העולים בדיון המחקרי בגבריות ובמיניות גברית הוא סוגיית קרי הלילה
וההשלכות החברתיות הנלוות לפעולה לילית לא מודעת זו .תיאולוגים ניסו להקל על החרדה מחלומות
רטובים באמצעות המשגתם כחולשות גופניות או כתוצאה מהתערבות שדית .אך מהלך זה ,בעודו מנקה
את החולם מאשמה ,גרם לתפיסתו של הגוף הגברי כנשי ,תוך יצירת הקש בין פליטת הזרע ווסת 36.כמו כן
גוף מחקרי זה מצביע על האופן בו המשיגה החברה הנוצרית השלטת ,או ליתר דיוק הגברים בחברה
הנוצרית ,את הגבר היהודי ובמיוחד את גופו כנשי .אין זה כמובן אומר שהמשגה זו הייתה גם נחלתם של
הגברים היהודים עצמם.
 32אסופת המאמרים המרכזית בנושא הגברויות בימי הביניים היא Lees, Clare ed. (1994). Medieval Masculinities:
 ;Regarding Men in the Middle Agesכמו כן ראו.Cohen (1773) :
 ,Mazo Karrsa (2003) 33ע' .11
 34על ניתוח השיח המיני בחמשת שיחים אלו מושתת ספרו של ג'ון בולדווין.Baldwin (1994( ,The Language of Sex :
 ,Elliott (1999) 35ע' .53-55
.Elliott (1998); Brakke (2001); Brakke (2001a); Brakke (1995 36

קשר ישיר למחקר המיניויות והגברויות בימי הביניים אנו מוצאים במחקר ההיסטורי המתפתח
בעשורים האחרונים אשר במרכזו עומד הגוף האנושי הממוגדר  -בחייו ,במותו ,ובתקומתו באחרית
הימים .גישה מחקרית זו ,המתבססת רבות על עבודתה של קרולין ביינום ,מדגישה את הקשר הגורדי
המחבר בין המציאות המטריאלית ,החושית והחושנית ,ובין המשגת המציאות הרוחנית ,בין דבקות דתית
וגשמיות ,בין הגוף והסיגוף 37.להדגשתה של ביינום שלגוף האנושי היסטוריה משלו חשיבות רבה למחקר
המוצע כאן .אם הגוף הוא הכרחי לבריה ,אם הוא מרכזה של הגישה הדתית ושותף לכשלים המוסריים,
אזי הסמנים שהגוף מציג – מין ,גזע יופי וכדומה – חייבים להיות משמעותיים להמשגת ה"אני".
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התמקדותה של ביינום היא בעיקר בגופן ודתיותן של נשים אך תובנותיה מהוות כלי-עזר חשובים לפענוח
השיח הדן במיניותם ובגופם של חסידי אשכנז.
סקירה זו תלקה בחסר אם לא אזכיר את ספרו רב ההשפעה של ג'ון בוזוולChristianity, Social ,
 ,Tolerance and Homosexualityמחקר מהפכני העוסק במיניות גברית חד-מינית בחברה הנוצרית
מראשיתה ועד המאה הארבע עשרה 39.למרות התייחסותו המהותנית של בוזוול להומוסקסואליות
והתעקשותו האנכרוניסטית לכנות גברים שקיימו יחסי מין עם גברים אחרים בעת העתיקה ובימי הביניים
כ'גייז' ,אי אפשר להתעלם ממחקר זה וריבוי מקורותיו .מחקרו של בוזוול הוא חיוני לכל מי שעוסק
בהיסטוריה של מיניות גברית ולא רק למחקר היסטורי הומו-לסבי .לענייננו כאן ,חשיבות מיוחדת קיימת
לחלק השלישי המתמקד בימי הביניים (פרקים  ,)7-9הדנים בהשפעת תהליכי העיור על תפיסת המינויות,
על יחסה של הכנסייה למיניות בתקופה זו ,ועל הקשר בין היחס לחריגות מינית ולתפיסת היהודים
כחריגים חברתית.
בעשור האחרון פורסמו מספר עבודות השוזרות יחדיו תיאוריות קוויריות ופוסטמודרניות ומחקר
היסטורי ימי ביניימי 40.מחקרים אלו שואפים לערער על תפיסות מקובעות לגבי מיניות הטרונורמטיבית,
להאיר תופעות תרבותיות עכשוויות לאור תובנות העולות מהמחקר ההיסטורי הימי-ביניימי ,ולענות על
שאלות כמו :למה פרקטיקות וזהויות מיניות מסוימות הפכו לנורמטיביות בעוד אחרות נאסרו? וכיצד
קהילות ,אז והיום ,מבנות את עצמן ביחס לפעולות מיניות? מחקרים אלו הינם תרומה חשובה להבנתנו
את תפיסת המיניות הימי-ביניימית בעולם הנוצרי אך לא פחות חשוב הוא המהלך הפוליטי המדרבן מחקר
זה .תובנה חשובה נוספת העולה ממחקרים אלו היא שאחרות מינית בולטת יותר בשעת קונפליקט

. Bynum (2002) ;Bynum (1992) 37
 ,Bynum (2003) 38ע' .3
.Boswel (1980) 39
.Burger and Kruger (2001) ; Dinshaw (1999) ; Blackmore and Hutcheson (1999) 40

תרבותי .ייתכן ולמסקנה זו קיימות השלכות לגבי גיבוש תפיסת המיניות בחסידות אשכנז אותה אפשר
לראות כקבוצת מיעוט המתיימרת להציב אלטרנטיבה מינית לנורמה החברתית המקובלת.

ד .היסטוריוגרפיה יהודית והתיאוריה הקווירית
השפעתה של התיאוריה הקווירית לא פסחה על מדעי היהדות וההיסטוריוגרפיה היהודית .את ניצניה
הראשונים אפשר למצוא בהגותו של דניאל בויארין כבר בתחילת שנות התשעים של המאה העשרים,
ובמיוחד באנתולוגיית שראתה אור עשור לאחר מכן .Queer Theory and the Jewish Question,
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אסופת מאמרים זו בוחנת את הקשרים בין זהויות יהודיות וקוויריות ,בין הומופוביה ואנטישמיות ,ובין
התיאוריה הקווירית והדיון התיאורטי בזהות יהודית .חקירה זו שואפת להאיר את מורכבות ההסדרים
והתהליכים שהובילו להיווצרות הזהויות היהודיות וההומוסקסואליות המודרניות כשעקבות כל אחת
מהן מוטבעות ברעותה.
בויארין מסיק שבחברה הרבנית התקיימו שתי תפישות פסיכולוגיות נוגדות זו את זו .הגישה
הראשונה דואליסטית ,הדוגלת בקיומם של שני יצרים בסובייקט ,הטוב והרע ,הנלחמים זה בזה ,ולעומתה
הגישה השנייה הרואה את הבריות כבעלות טבע מוניסטי ,אמנם דיאלקטי במבנהו ,המצביעה על מקור
תשוקתי אחד לשני היצרים .אותו כוח המצוי בבריות ,הטומן בחובו את היכולת ליצור או להרוס ,הוא
אותו הכוח שאינו בר חלוקה וכשאחד מתחזק כך גם השני 43.גישתו של בויארין ,לכוח תשוקתי זה ומקומה
המרכזי של המיניות כביטוי לכוח זה ,תעזור לפענוח השיח המיני-גברי בספר חסידים ,בו כוח זה זוכה
למקום מרכזי.
הספרות הרבנית בין המאות השלישית והשישית היא יצירה תרבותית אשר בה זהויות חברתיות
נמצאות במשא ומתן מתמשך ,אך זהויות אלו אינן אינדיבידואליות אלא קולקטיביות .כפוקו ,שהצביע על
ההבדל בין העת העתיקה והתקופה המודרנית בפתרונות אותם מציע ארתמידורוס לחלומות ,שם פעולות
מיניות מהוות מפתח להבנת יחסי כוח חברתיים (בניגוד גמור לנטייה המודרנית המפרשת ביטוי של יחסי
כוח חברתיים בחלומות כמפתח להבנת מיניותו של הסובייקט) ,קוראת דינה שטיין את נרטיב התנגדותה
.Boyarin (1773) 41
.Boyarin, Itzkovitz, Pellegrini eds. (2003) 42
 ,Boyarin (1995) 43ע' .35

של שפחתו של רבי יהודה הנשיא כמסמלת את חשדנותם של חז"ל בנוגע ליכולתם לשליטה עצמית ,שליטה
על אחרים ושליטה על השפה .כפוקו ,הטוען שהשיח המיני בשלהי העת העתיקה השפיע על היווצרות
פרשנות חדשה של ה"אני" ,שטיין רואה התפתחות מקבילה במקורות הרבניים המאפשרים לנו הצצה
לתהליכים המורכבים של הבניית זהות חברתית הניצבת כנגד "אחר" חיצוני.
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ה .מין ,מיניות ומגדר בחסידות אשכנז
הראשון לחקור היבטים הקשורים למיניותם של חסידי אשכנז היה מנפורד הריס .בשנת  1717פרסם הריס
את מאמרו " "The Concept of Love in Sepher Hasidimבו הוא קושר בין הייצוגים של אהבת גבר
ואישה בספר חסידים לאלו המופיעים בשירת האהבה החצרונית ,שהשפעתה באשכנז בסוף המאה
השתיים עשרה וראשית המאה השלוש עשרה הייתה ניכרת.
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מחקר זה ,המתמקד בפן מאד מסוים

במיניותם של חלק מחסידי אשכנז ,רואה בספר חסידים נקודת מפגש בין מסורת יהודית פטריארכלית
סמי-פוריטנית ומסורת האבירים הרומנטית סמי-הדוניסטית טיפוסית למעמד החברתי הגבוה בחברה
הנוצרית בימי הביניים המאוחרים .מחקר חלוצי זה אינו מגדרי במהותו ואינו מתיימר ,כפי שאני שואף
בעבודה זו ,לבחון לעומק את מיניותם של החסידים או את השיח המיני הגברי שמטרתו לעצב מיניות
הגמונית שתכתיב לחסידי אשכנז התנהגות מינית נאותה.
בראשית שנות התשעים של המאה שעברה אנו עדים לפריצת דרך במחקר כאשר ג'ודית בסקין
בחנה לראשונה את ספר חסידים דרך פריזמה מגדרית .ביקורת מגדרית זו מצביעה על היחס האמביוולנטי
הקיים בהגותם של חסידי אשכנז לגבי נשים ,אהדה מחד גיסא ומיזוגניות מאידך גיסא .אמביוולנטיות זו
וחיפצון הנשים הנובע ממנה נבחנת בתוך ההקשר הרחב יותר של ההיסטוריה החברתית הימי-ביניימית,
מהלך המעשיר את הידע הקיים בנוגע לנורמות חברתיות יהודיות בכלל ,ולחיי המשפחה היהודית באשכנז
בתקופה זו בפרט .מחקר מגדרי זה מראה כיצד כמיהתם המיסטית של החסידים להשתחרר מעבותות
ההנאה הפיזית-גופנית אותם כופה המציאות החומרית ,מדרבנת אותם לשאוף אל מעבר לנורמה הרבנית
המקובלת תוך המרת תשוקתם לנשים בדבקות באל .כמו כן ,הביקורת המגדרית מצביעה על הפחד המקנן,
השכם וערב ,בליבו של החסיד מפיתוייה של האישה ,ועל הפיכתה של אשת החסיד למגן מפני היצר הגברי.
 ,Stein (2001) 44ע'  391ו.379-
.Harris (1959) 45

כך בשיח מיני גברי זה הופכת "האישה" לכלי שרת אשר באמצעותו ניתן להשיג את הזיווג הנכסף בין
החסיד ואלוהיו .אמונות נוצריות שהדגישו את גשמיותו האינהרנטית של הגוף האנושי ,את תפקידה
השלילי של האישה בנפילתו של האדם ,ואת העדפת מוסד הנזירות ,חיזקו את הרגשת האי נוחות אותה
חוו חסידי אשכנז מהסכנות האורבות בכל פינה מהמין השני.
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מסקנותיה של בסקין לא התקבלו על פניהן ועוררו ביקורת נגדית .גרוסמן ,לדוגמה ,שחקר לעומק
את מעמדן של הנשים היהודיות באירופה בימי הביניים ,מסכים עם בסקין שיחסם של חסידי אשכנז
לנשים היה אמביוולנטי ,אך לדעתו באיזון בין היחס השלילי לחיובי גובר האחרון על הראשון" .אך בכלל,
יחסם [של חסידי אשכנז] מבטא שיפור ניכר לעומת הקיים בספרות המוסר וההגות שקדמו להם" ,ויחס
חיובי זה נובע "מגישה תועלתית :דאגה לכבוד האישה תגביר את יחסי האהבה במשפחה ,ותמנע הרהורי
חטא ופגיעה בשלמות התא המשפחתי" 47.המחקר הנוכחי מאשש את מסקנותיה של בסקין .ביקורתה
המגדרית של בסקין אמנם נוגעת בסוגיות הקשורות למיניותו של החסיד אך מטרתה היא להצביע על
המשגתה השלילית של "האישה" בספר חסידים ואינה מתיימרת לבחינה מעמיקה של השיח המיני הגברי
העולה בין שורות הספר.
אל לנו לאפיין את המסורת היהודית כמאששת או כמדכאת ארוטיות ,טוען דויד ביאלה ,התמונה
מורכבת יותר ומשקפת מתחים וניגודים הפועלים בו זמנית ותורמים לעיצוב האישיות החברתית 48.בעוד
הפעולה המינית היא ביטוי פיזי למאוויים פסיכו-נפשיים ,פעולה המתבצעת בין הבריה ובין עצמה או בינה
ובין בריות אחרות ,מיניות היא האופן בו חברה מדמיינת פעולות אלו ,מגדירה אותן ,וממקמת
האינדיבידואל בהתאם להבנות אלו .עבודתו של ביאלה אמנם דנה במיניותם של חסידי אשכנז ,ברם
מחקר זה מקיף תקופת זמן של מאות שנים (מהמאה האחת עשרה ועד המאה השבע עשרה) ומכסה
אזורים גיאוגרפים נרחבים (צרפת ,גרמניה ומזרח אירופה) ובכך חולשתו .אין באפשרותו של מחקר מעין
זה לבחון לעומק את השיח המיני בחברה נתונה ולעמוד על ההבדלים בינה ובין קבוצות אחרות בתקופתה
או בינה ובין חברות שקדמו לה או שבאו לאחריה .ניתוח מיניותם של חסידי אשכנז ,למשל ,זכה לעמודים
ספורים בלבד בספרו של ביאלה.
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בעשור האחרון אנו עדים להתעניינות גוברת והולכות בקרב היסטוריוניות והיסטוריונים בפנים
מגדריים שונים המעצבים את החברה היהודית באשכנז בימי הביניים .מחקרים אלו ,המושתתים על

.Baskin (1994) ;Baskin (2006) 46
 47גרוסמן ( ,)5111ע' .71
 ,Biale (1997) 48ע' .1
 49שם ,ע' .91-95

מתודולוגיה השוואתית ותיאוריות מגדריות ,מאירים באור חדש חברה זו ,ובמיוחד את הנשים והחריגים
שבה .תפנית מחקרית זו מראה כיצד היחס ל"אחר" ,בין אם לנשים בין אם לחריגים אחרים ,משקף את
דפוסיה ,אמונותיה ,ודעותיה של החברה .בדיקת היחס לחריג נוגעת בסוגיות היסוד של ההגדרה העצמית
של החברה הנחקרת ,חושפת מתחים בין שכבותיה החברתיות השונות ,ומצביעה על הפער הקיים בין
האידיאל המוסרי/חברתי למציאות היומיומית בה גובשו אידיאלים אלו .גוף מחקרי זה מתמקד בהיבטים
שונים הקשורים לחייהן של נשים ,בתמורות שחלו במעמדן ובניסיונות להצר את צעדיהן ,במיקומם
החברתי של גברים ונשים בחברה הימי-ביניימית ,ובמתחים ובשינויים שחלו ביחסים הבין-מגדריים .רבות
ניתן ללמוד ממחקרים אלו על תפיסות מיניות שרווחו באשכנז בתקופה הנחקרת ,על חיי המשפחה
היהודית באשכנז ,ועל הדמיון והשוני בין חברת המיעוט היהודית ובין החברה הנוצרית השלטת בכל הנוגע
לסוגיות אלו.
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תודות למחקר ההיסטורי חברתי העוסק בחסידות אשכנז ,אנו מבינים טוב יותר את חיי היומיום
של חברת מיעוט יהודית זו ,את מורכבות היחסים בינה ובין שאר היהודים איתם חיו ובינה ובין החברה
הנוצרית השלטת ,ואת יחסי הכוחות המגדריים המבנים אותה .מחקר הבוחן את חסידות אשכנז לאור
התובנות העולות מחקר המיניות עדיין בראשית דרכו .נכון להיום ,אין בנמצא מחקר מקיף אשר במוקדו
ניצבת מיניותם של חסידי אשכנז ,כל שכן מחקר המתמקד בשיח המיני הגברי בחברה זו ובהשלכותיו
החברתיות .זהו המקום אותו הניחו לי קודמי להתגדר בו.

ו .מבנה המחקר ומתודולוגיה
המחקר ההיסטורי קווירי יהודי עוסק ברובו בעת החדשה ומיעוטו בתקופה הטרום מודרנית ,ולמעט
חוקרים ספורים ,בולט ביניהם ד' בויארין ,הממקדים את מחקרם ביהדות הרבנית בשלהי העת העתיקה
ותחילת ימי הביניים ,לא ידוע לי על חוקרים או חוקרות הקוראות קריאות קוויריות בטקסטים יהודיים
מימי הביניים ,או בוחנות דרך תובנות העולות מחקר המיניות חברות יהודיות אלו .שאיפתי במחקר
הנוכחי ,אם כן ,היא לצעוד בדרך לא סלולה זו ולקוות שאחרים יצטרפו למסע.
לרשות החוקרים עומדות שתי נוסחאות כתב יד של ספר חסידים :מהדורת בולוניה (ספר חסידים,
מהדורת ר' מרגליות ,ירושלים תשי"ז) ,ומהדורת פארמה ,אותה רואים החוקרים כמהימנה יותר ועליה
 50גרוסמן (תשס"ג); באומגרטן (תשס"ה); שהם-שטיינר (תשס"ח).

בעיקר מתבסס מחקר זה 51.על מנת למקם את תפיסת המיניות הגברית העולה מספר חסידים בשיח
החסידי הרחב יותר ,נעזרתי במקורות נוספים המשויכים לחסידות אשכנז ,ביניהם ספר הרקח וספר
מעשה הרקח לר' אלעזר מוורמייזא ) ,(1165–1230וכן אור זרוע ,ספרו של ר' יצחק בר' משה מווינה
( ,)1511-1191שיצא לאור בתרכ"ב ,כאשר שני החלקים הראשונים נדפסו בז'יטומיר ב 1915-וב,1971-
מתוך כתבי יד מאמשטרדם ,ושני החלקים האחרים נדפסו בירושלים בתשכ"ח ,על פי כתבי יד הנמצא
במוזיאון הבריטי .בנוסף לחשיבותם של פסקי ההלכה המופיעים באור זרוע לחקר החברות היהדות
האשכנזיות בשלהי ימי הביניים ,מחבר הספר ,ר' יצחק מווינה היה ,כמו אלעזר מוורמס ,תלמידו של ר'
יהודה החסיד .י' דן ,כפי שציינתי לעיל ,הצביע על העובדה "שבסוגיות עיקריות בתורת האלוהות ובתורת
המוסר [ר' יהודה החסיד] הלך בדרך משלו ,שונה מדרכיהם של מוריו ,של חבריו ושל תלמידיו" 52.השוואה
בין כתבי התלמידים לאלו של מורם תאפשר לנו לברר עד כמה השיח המיני הגברי בספר חסידים הוא
ייחודי ועד כמה הוא משקף תפיסה חברתית רחבה יותר.
מחקר זה מבוסס הן על מתודה השוואתית ,הממקמת את מושא המחקר בהקשרו התרבותי
הרחב ,והן על מתודה מגדרית-קווירית המאפשרת קריאה של השיח המיני כיציר חברתי תלוי מקום וזמן,
וככוח הפועל לעיצוב פני החברה .התמקדותי היא בשיח המיני הגברי ,דהיינו בשיח השואף לעצב נורמות
חברתיות תוך הכפפת גברים למיניות גברית הגמונית .הדגשת השיח כמיני-גברי מזכירה לקורא ששיח זה
עוצב בידי גברים ,ועבור גברים ,המשתייכים ברובם לאליטה הרבנית האשכנזית בשלהי ימי הביניים.
מיניות זו כוללות פעולות המוגדרות כמיניות בין הגבר ובין עצמו ,כמו מחשבות המעוררות תשוקה מינית
או אוננות .כמו כן מיניות זו כוללת ,כפי שמראה המבואה להלן ,פעולות בין הגבר ואובייקטים מיניים
אסורים כמו אשת איש ,אחותה של אשתו ,או חמותו:
אמר השלישי ,אני אהבתי אשה אחת והיא אשת איש ,ועזה כמות אהבה ,והלכתי עמה והבעל
הלך לארץ מרחק וגם אוהבת אותי ביותר ,ואחבקנה ואנשקנה ,ואמשש כל גופה ולא בעלתי ,וכל
הנישוקים וחיבוקים לא היה בעיני אלא כזכר בזכר וכנקבה בנקבה שלא היה יצרי על זה אלא
מתכוין הייתי כדי שיתגבר יצרי עלי ,והיה לבי כאש בנעורת וכאש בוערת לבעול ולא היה יצרי
מתגבר עליה ,אלא שהייתי מחבק וממשמש עליה ,וכן עשיתי ימים ושנים והיה בידי לעשות עמה
כל רצוני ,כי היינו שנינו דרים בבית והבעל הלך לארץ מרחקים ולא היה מוחה בידי כל מה
שחפצתי ,ואפילו לבעול נמנעתי בשביל הקב"ה שלא לבעול ,אבל חיבוקים ונישוקים לא מנעתי
ולא נהניתי מהם כי לא היה לבי כי אם לבעול ,וזה עשיתי כמה שנים לקבל ואבי עשה כן אלא
שאותה אשה היתה אשת איש וקטנה היתה ואבי עשה כן לחמותו ,או באחות אשתו בחיי אשתו,
 51ספר חסידים ,מהדורת י' ויסטינעצקי וי' פריימאן ,פרנקפורט תרפ"ד; ספר חסידים מהדורת פארמה  -ספר חסידים על פי
כתב יד פארמה  ,3591מהדורת פקסימיליה ,הוסיף מבוא א"י מרקוס ,ירושלים תשמ"ה.
 52דן (.11 ,)5111

אמר הבחור על זה אני שואלך אם צריך אני תשובה וכפרה על זה וגם אבי לשם שמים נתכוון (כ"י
פארמה ס' נג).
מעניין לראות שבנוסף לאותן קטגוריות של אובייקטים מיניים אסורים אותן ציינתי במבוא למובאה,
מוזכרים כאן גם מבעים ארוטיים (נעדרי חדירה גופנית) בין שני גברים (זכר בזכר) ושתי נשים (ונקבה
בנקבה) .תיאורים מיניים ,כגון אלו המופיעים במובאה ,מצויים לרוב בספר חסידים .מקורות אלו מהווים
את התשתית המחקרית לעבודה זו.
לסיום ההקדמה ,ברצוני לשוב לנקודה אותה הזכרתי לעיל והיא הפן הכיתתי של חסידות אשכנז
עליו עמד מרקוס .השאלה האם חסידות אשכנז אכן התקיימה במציאות הימי-ביניימית של המאות
השתיים עשרה ושלוש עשרה אינה שאלה מרכזית למחקר זה ,אם כי אני נוטה למסקנה שקבוצות של
חסידים אכן חיו בריאליה הימי ביניימית באשכנז .בין אם היא פרי דמיונו של המחבר או התקיימה
במציאות ההיסטורית ,קהילה (או קהילות) שכזו מתקיימת במרחבים הספרותיים של ספר חסידים והיא
מעצבת את השקפת עולמו של המחבר ,משפיעה על הנחיותיו לחסידיו.

פרק ראשון
"הלא יצר הרע טוב לאדם" :היצר והתשוקה ככלים הגמונים לעיצוב חברתי

מטרתי בעבודה זו ,כאמור לעיל ,היא לחקור את השיח המיני-הגברי בספר חסידים ולראות האם וכיצד
מהלך מעין זה עוזר לנו להבין טוב יותר את החברה החסידית המוצגת בחיבור זה .ניתוח שכזה מחייב
התייחסות למרכיב מרכזי בשיח המיני החסידי – המשגת היצר – ובחינה מדוקדקת של אותן נקודות
ההשקה הרבות המפגישות יצר ומיניות .מושגים אלו אינם מונחים חופפים .המשגת היצר בשיח החסידי
כוללת בנוסף להקשרים המיניים דיונים בתאווה לכבוד 53ולאוכל ,54רדיפת ממון ,55או רגשות כעס
וקנאה ,56נושאים בהם לא אדון אלא כאשר הם מופיעים בהקשרם למיניותו של החסיד .בשני הפרקים
הבאים אנסה לברר מה המשמעות של הקשר ההדוק הנרקם בין המשגת היצר והמשגת המיניות בשיח
החסידי ,וכיצד מפגש קוגניטיבי זה הופך לכלי נוסף לעיצוב פני החברה החסידית אשר בבסיס חזונו של ר'
יהודה החסיד.
מושג היצר בספר חסידים הוא רחב יריעה" :דברים שיצרו קשה עליו כגון לשון הרע ודברים
בטלים ולא לדבר שקר ולראות בנשים ולדבר חידושים וללכת בטיול על הכל יש יצר וכן שלא לישבע ושלא
להזכיר שם שמים לבטלה וכל כיוצא בהם שנוהג תדיר ויצרו תוקפו ואין יכולים לעמוד בהם" (כ"י פארמה
ס' תתקפו) .בשיח חסידי זה" ,על הכל יש יצר" ,אין אתר פנוי ממנו 57.הוא אורב בכל פינה ,מפתה ללא
לאות ובכל הזדמנות ,ומחכה בסבלנות אין קץ לנפילת החסיד ,כי הרי ,כפי שמדגיש ר' יהודה החסיד את
הכתוב בספר בראשית" ,יצר לב האדם רע מנעוריו" 58.אמנם היצר בהגות החסידית מומשג כפועל גם על
קטגוריות שאינן קשורות ישירות למיניות ,אך כפי שעולה מהמקורות ,המשגת היצר קשורה באופן הדוק
לתפיסת המיניות הגברית בחברה זו.
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 53כ"י פארמה ס' ב ,תתטו ,תתרט.
 54כ"י פארמה ס' תתתתשנג.
 55כ"י פארמה ס' תתטו.
 56כ"י פארמה ס' תתתתשסד.
 57כך גם מופע בקונטרס זכר עשה לנפלאותיו" :והכל הוא יצר הרע" .תא-שמע ( ,)5113ע' .171
 58כ"י פארמה ס' טו .המשגה זו מתבססת על הכתוב בספר בר' ח:כא ,וזכתה להתיחסות רבה בהגות החז"לית ,ראו למשל:
בבלי סוכה נב ע"א ,חגיגה טז ע"א ,קידושין ל ע"ב .ירושלמי ברכות כז ע"ב .בר"ר פרשה לד:י.
 59שיח אנדוצנטרי זה אינו מתעלם מפעולת היצר על האישה" :אבל לא יתכן לבחור ללמד לבנות ואפילו האב עומד שם ושומר
פן יתייחד לא יתיכן פן יצרו עליה או יצרה עליו " (כ"י פארמה ס' תתלה) .דוגמה נוספת אנו רואים בציטטה הבאה" :הסטן
מגלגל דברים בינו ובין האשה שיבאו יחדיו ויתיחדו יחדיו ויקח להם מפתח של אוצר החן והאהבה ורשפי החיבה ושלהבת
התאוה ויקשור בלב האיש והאשה ובערו שניהם יחדיו ואין מכבה ויבא השטן בלבו ובלבה וילמד להם יומם ולילה עורמות
ומזימות היאך לידבק יחדיו " (כ"י פארמה ס' שסא) .הסטן ,שהוא יצר הרע ,חודר ללב האישה כמו שהוא חודר לליבו של הגבר,
אך התמודדות נשים עם יצרן אינו מעניינו של שיח זה .בצומת בה נפגשים יצר ומיניות האישה היא בעיקר כלי פיתוי הנועד
להסית את הגבר מהגשמת שאיפותיו החסידיות.

קשר זה בין יצר ומיניות קיים ,לפחות לפי תפיסת עולמם של חסידי אשכנז ,מראשיתה של
האנושות ,מאז ימי גן עדן:
ויהיו שניהם ערומים האדם ואשתו ולא יתבוששו לא היה צריך לומר אלא ויהיו האדם ואשתו
ערומים או ויהיו שניהם ערומים אלא מגיד כשהיו שניהם משמשים היו משמשים לפני הנחש
לפיכך גרם שהנחש השיא לחוה לאכול עץ הדעת" (כ"י פארמה ס' תתרפח).
היצר הכניע את הזוג הראשון ,הם שימשו ,או בשפתנו הזדווגו ,ולא בצנעה הראויה לזוג המכונן הזה ,אלא
לפני הנחש ,ותוצאות מעשה זה היו הרות אסון – המוות והלידה הפכו לנחלת המין האנושי" .מאה
ושלשים שנה ",מספר לנו בעל ספר חסידים בהשראת הגמרא" ,היה יושב אדם הראשון במים עד חוטמו
להתכפר על שחטא בעץ הדעת שנגזרה גזירה על כל דורות [גזרת המוות ,א .ל ].ועוד גופו נתחמם בעבירה
ויתקרר ויתענה" (כ"י פארמה ס' יט) 60.גוף שהתחמם בעבירה  -דהיינו ,חסיד שגופו התחמם מעוצמת
תשוקתו לאישה ולא עלה בידו להימנע מהעבירה – צריך להתקרר ,להתענות .כבר הצביע אלכסנדר אבן-
חן ,וארחיב על כך בהמשך ,שהחטא המיני ,אליבא דמחבר ספר חסידים" ,הוא האויב המרכזי של החסיד
המבקש להתמסר לאהבת אלהים 61".בטרם אדון במקורות הרלבנטיים לדיון ,שומה עלי לסקור את
שקודמי כתבו בנוגע ליצר.

א .המשגת היצר במחקר העכשווי בהגות חז"ל ובספר חסידים
המשגותיהם של 'יצר הרע' ו'יצר הטוב' עוצבו במסורת היהודית במשך תקופה ארוכה אך בנוגע לתיארוך
ראשיתה של המשגה דיאלקטית זו החוקרים חלוקים בדעתם .בעוד ג"ה כהן-סטיוארט מצביע על ההגות
התנאית במאה השנייה לסה"נ כמקור מחצבתה של תפיסה זו ,יוהאן קוק מראה שניצניה ניכרים כבר
במאות השנייה והראשונה לפסה"נ בארץ ישראל ,למשל בספר בן סירא ,בתרגום השבעים לתהילים,
ובמגילות ים המלח 62.מכל מקום מרבית החוקרים מסכימים שהמשגה דיאלקטית זו העניקה לחז"ל
הסבר לתובנות אנתרופולוגיות ספציפיות לגבי מהותן הפנימית של הבריות.

 60את השראתו קיבל בעל ספר חסידים מהתלמוד בבלי עירובין יח ע"ב" :היה רבי מאיר אומר :אדם הראשון חסיד גדול היה,
כיון שראה שנקנסה מיתה על ידו ישב בתענית מאה ושלשים שנה ,ופירש מן האשה מאה ושלשים שנה ".אך קיימים הבדלים בין
ספר חסידים והגמרא .אדם הראשון המתואר בספר חסידים ,בשונה מהגמרא ,יושב עד חוטמו במים כחלק מתהליך כפרתו ,דבר
המשתלב יפה בתורת התשובה החסידית (ראו בהמשך הפרק) .כמו כן אין מוזכר בספר חסידים פרישתו של אדם הראשון
מאשתו במשך אותה תקופה ארוכה .ייתכן והשקפת עולמו ההיפר-פרונטליסטית של בעל ספר חסידים היא זו שמנעה ממנו
להדגיש פרט זה.
 61אבן-חן ( )5119ע'.91 ,
.Cook (2007) ;Cohen Stuart (1984) 62

בויארין מחדד את התמונה ומראה שבחברה הרבנית התקיימו שתי תפישות פסיכולוגיות נוגדות
זו לזו .הגישה הראשונה דואליסטית ,הדוגלת בקיומם של שני יצרים בסובייקט ,הטוב והרע ,הנלחמים זה
בזה ,ולעומתה ניצבת הגישה הרואה את היצור האנושי כבעל טבע מוניסטי במהותו אך דיאלקטי במבנהו,
ולפיה מקור מטאפיזי אחד לשני היצרים 63.אותו כוח המצוי בבריות ,הטומן בחובו את היכולות ליצור או
להרוס ,הוא אותו הכוח שאינו בר-חלוקה ,וכשאחד מתחזק מתגבר גם השני ,או בלשון הגמרא" :כל הגדול
מחבירו יצרו גדול הימנו 64".היצר ,אם כן ,הוא הכוח המעניק לבריה את חופש הבחירה ,או כדברי ביאלה:
"לבחור בין חטא והתנהגות ראויה – מידה אנושית ייחודית הכוללת בד בבד את הפוטנציאל ליצירה
ולהרס".
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בניגוד להמשגת היצר במקרא ,שם הוא נתפס לרוב כמחשבותיהן ,נטיותיהן ,או כטבען האנושי של
הבריות 66,חז"ל המשיגו את היצר כישות עצמאית דמונית המפתה את הבריות למגוון רחב של חטאים.
כמו כן ,בשונה מהשיח הנוצרי המרכזי שהתפתח בהשפעת ההגות האפלטונית ,בו נקשרים יצר הרע לגוף
ויצר הטוב לנפש (על ההקשר הנוצרי ארחיב בפרק הרביעי) ,אליבא דחז"ל מאבק זה אינו בין גוף ונפש .לא
הגוף הוא זה הזקוק לריסון ,אלא מלחמה מתמדת זו פועלת בשדות התשוקה הפנימיים בנפשן של הבריות.
מכל מקום ,בהקשרו המרכזי בשיח החז"לי המאוחר יצר הרע מתייחס במקרים רבים למיניות 67,או כפי
שמנסח זאת אביגדור שנאן" :מן המפורסמות היא שבדברי חז"ל משמש 'יצר הרע' פעמים רבות ככינוי
ליצר המין המפתה ,בצד משמעויות אחרות שהוקנו לביטוי זה ,כגון הפיתוי לעבודה זרה או לחטא אחר".
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'תשוקה מינית' ,שהיא אחד מהכלים המרכזיים באמתחתו של היצר ,מומשגת במחקר העכשווי
כקטגוריה נפרדת בתפיסת עולמם של חז"ל 69.אך לא כל החוקרים מאמצים גישה זו .ישי רוזן-צבי,
לדוגמה ,מעמיד בספק את קיומו של עולם מיניות אוטונומי בתרבות חז"ל ,וטוען שבהגות החז"לית יצר
המין לא הוכר ככזה ו'תשוקה מינית' ,קטגוריה כה מרכזית להמשגת המיניות בחברה המערבית
המודרנית ,זרה לעולמם של חז"ל 70.הדיון בתשוקה המינית מתרחש תמיד ,לטענת רוזן-צבי ,בהקשרם של
דיונים אחרים .בתפיסה התלמודית ,מדגיש רוזן-צבי ,משיכת האדם אל המין היא חלק בלתי נפרד
 .Boyarin (1995) 63רוזן-צבי מציג שלש הסתייגויות לגישתו של בויארין" :ראשית יש להבחין בין הרבדים השונים של ספרות
חז"ל ,ובייחוד בין האסכולות התנאיות השונות ,באשר לדרך השימוש במונחים . . .שנית ,הדגם הדואליסטי מופיע כאמור רק
בדרשה תנאית אחת ,וקשה לראות בו את מקורו של יצר הרע הרווח בדבי ר' ישמעאל .לבסוף ,דרשה יחידאית זו מלמדת כי אין
להעמיד את הדגם הדואליסטי כמוציאים זה את זה" .רוזן-צבי ( ,)5119ע' .91
 64תלמוד בבלי סוכה נב ע"א
 ,Biale (1997) 65ע' .33
 66ראו למשל ברא' ו ,ה" :וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום" וכן דברי הימים א כח ,ט" :אתה שלמה בני דע את אלהי אביך
ועבדהו בלב שלם ובנפש חפצה כי כל לבבות דורש יהוה וכל יצר מחשבות מבין אם תדרשנו ימצא לך ואם תעזבנו יזניחך לעד"
 ,Biale (1997) 67ע'  :33קידר ( ,)5119ע' .91
 68שנאן ( ,)5119ע' .39
.Biale (1997) ;Cohen (1989) ;Gordis (1967) 69
 70רוזן-צבי ( ,)1777ע' .11

ממשיכתו לאיסור ולחטא ,משיכה הנובעת מפיתויי יצר הרע ,שתוצאותיה הן ההתרחקות מהאל
וממצוותיו .אין ערעור שיצר הרע הוא מוסד תשתיתי בחשיבה החז"לית ,אך מאפייניו אינם דווקא מיניים.
התשוקה המינית אינה אלא התגלמות מסוימת של יצר הרע .אליבא דחז"ל ,לא ניתן להכחיד את היצר
אלא לנתבו למקום חיובי או לגייסו למען השגת הטוב הרצוי .המיניות ההגמונית מכוננת על ידי ומגינה
מפני האיסורים המקיפים אותה ,והמשיכה המינית המותרת בהגות החז"לית היא משיכתם של בני הזוג
הנשוי זו לזה .משיכה זו אינה שונה מהמשיכה הכללית לאיסור .מסקנותיו של רוזן-צבי תומכות
בתיאוריות הפוקויאניות המראות שבתרבויות הקלאסיות לא הכירו כלל ב'מיניות' כתחום נפרד ,כעולם
אוטונומי בפני עצמו .אקטים מיניים ,תשוקה והנאה מינית שימשו כלים מרכזיים לעיצוב היררכיה
חברתית והשלטת מרותה של ההגמוניה על החברה כולה.

71

קיימת מחלוקת חז"לית לגבי הזמן בו מתחיל היצר לפעול על הבריות .באבות דרבי נתן
ובפסיקתא דרב כהנא מומשג יצר הרע כקיים כבר בעובר ורק לאחר גיל קבלת מצוות ,ובזכותן ,נולד יצר
הטוב" :י"ג שנים גדול יצר הרע מיצר הטוב ,לפי שיצר הרע נולד ממעי אמו של אדם וגדל ובא עמו. . .
.לאחר י"ג שנה נולד יצר טוב" 72.בניגוד למסורת זו רבי יהודה הנשיא מציין ,בשם אנטונינוס קיסר רומי,
שהיצר מתחיל פעולתו רק משעת יציאת הוולד לאוויר העולם" :ואמר לו אנטונינוס לרבי :מאימתי יצר
הרע שולט באדם ,משעת יצירה או משעת יציאה? אמר לו :משעת יצירה .אמר לו :אם כן בועט במעי אמו
ויוצא! אלא :משעת יציאה .אמר רבי :דבר זה למדני אנטונינוס ,ומקרא מסייעו שנאמר (בראשית ד')
לפתח חטאת רבץ".
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היצר לפי תפיסת עולמם של חז"ל פועל בעיקר על גברים ,תפקידו לפתותם לדבר עבירה .הגבר
מתפתה כי האישה מפתה ,והאישה במובנים מסוימים מומשגת כהתגלמותו הפיזית של היצר .רוזן-צבי
מוסיף לטעון שבשיח החז"לי אף "התשוקות המיניות שבין בעל ואשתו אינן מפקיעות את הקטגוריה
הבסיסית של המיניות כחלק מן היצר הרע ,שכן אף הן ממוקמות ביחס לקטגוריה זו ונובעות ממנה".

74

בעוד האגדה מוצאת את יצר הרע בכל מקום ,ובמגוון רחב של הקשרים ,בקורפוס ההלכתי הוא מופיע
כמעט תמיד בהקשרו המיני" ,היצרא דעריות נתפס כשיאו של יצר הרע ,כעז שבפיתויים והחזק במשיכות

 71בויארין (.)1771
 72אבות דרבי נתן (פרק טז) ובפסיקתא דרב כהנא ב (פרק ג) .המשגה זו חוזרת שוב בקהלת רבה (פרשה ד:ט)" :טוב ילד מסכן
וחכם ממלך זקן וכסיל ,טוב ילד מסכן וחכם זה יצר טוב ,ולמה נקרא שמו ילד כי אין מזדווג לאדם אלא מבן י"ג שנה ולמעלה".
במאה השלש עשרה ,חוזר החכם הספרדי ר"י אבן שועיב על המשגה זו (דרשותיו פרשת חוקת ד"ה אם רוח)" :וקרא יצר הטוב
ילד שהוא מזדויג לאדם לאחר י"ג שנים".
 73סנהדרין צא ע"ב.
 74רוזן-צבי ( ,)1777ע' .11

האסורות 75".היצר לעולם לא מנוצח וכישלונו של האדם במאבקו עמו מכתיבה משטור חיצוני .דמות
היצר ,מסביר רוזן-צבי" ,היא דמותם של האנשים המעוצבים על ידיו ,של הממסדים המתפרנסים ממנו,
של הפרקטיקות המכוננות אותו ,של היחידים הנאבקים בו בגבורה ושל האחרים ש'אחרותם' נגזרת
מתוקף אי שיוכם אליו".

76

בעוד היצר נחקר לא מעט כמושג מפתח בתפיסת עולמם של חז"ל ,התייחסות המחקר לנושא זה

בהגות הימי-ביניימית ובמיוחד בהקשר של חסידי אשכנז לא זכתה לתשומת לב ראויה .בספרו ,תורת
הסוד של חסידות אשכנז ,בוחן י' דן בקצרה את המשגת היצר וקטגוריות הנלוות להמשגה זו כמו 'חופש
הבחירה' וה'ניסיון' 77.דן מסיק שלפי תפיסתו האנתרופוצנטרית של מחבר ספר חסידים תכלית בריאת
העולם היא ליצור את יצר הרע כדי להעמיד בניסיון את הבריות ,אשר עבורן ובזכות הצדיקים שבינן
מתקיים העולם .בניגוד לעולמות שקדמו לעולמנו ,עולמות אותם ברא האל והחריבם לאחר שלא נמצאו
בהם צדיקים שיצדיקו את קיומם ,כשברא את עולמנו הוסיף הבורא את יצר הטוב ליצר הרע ,על מנת
לאפשר לבריות לעמוד בניסיון ולאפשר את המשך קיומו של העולם .בספרו ר' יהודה החסיד שב דן לעסוק
ביצר .כאן נסב הדיון על הקשר בין היצר והמשמעות הדתית הניתנת למעשי הבריות .דן מצביע על
חשיבותו של הפן הרוחני-הרגשי בהגות החסידית הזורם לצד תפיסת עולם ההלכתית נורמטיבית ,ועל
המתח התמידי השורר בין ההגות החסידית הספיריטואלית והגישה ההלכתית הפורמאלית .כך כותב דן:
המחבר [של ס"ח] איננו מייחס ערך דתי לעצם עשייתן של המצוות או להימנעות מעברה.
המשמעות הדתית קיימת אך ורק בתהליך הרוחני המוביל את האדם לקיום המצווה או לעברה על
האיסור .משקלה ומשמעותה של העברה אינו נקבע על-פי טבעה  . . .אלא רק על פי מידתו
78
ועוצמתו של הפיתוי [של היצר] לעשותה.
על מתח זה בחייו של החסיד ,בין ההגות החסידית וההלכה הנורמטיבית ,הצביע כבר ג' שלום" :החסיד
מקבל עליו את מרותו של החוק הקיים על כל חומרתו בהתנהגותו החיצונית ,אך בעמקי לבבו אין הוא
מכיר בתוקפו המוחלט לגבי עצמו".
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נעדרת מדיונו של דן התייחסות לקשר ההדוק הקיים בהגות החסידית בין היצר ומיניות .דיון כזה,
אמנם מתומצת ,אנו מוצאים אצל ביאלה ,הבוחן את המשגת המיניות בחברות האשכנזיות לאורך תקופה

 75שם ,ע' .19
 76שם ,ע' .95
 77דן (.)1719
 78דן ( ,)5111ע' .91
 79שלום ( ,)1777ע' .133

של שבע מאות שנה ,מהמאה האחת עשרה ועד המאה השמנה עשרה 80.ביאלה מצביע על הידוק השליטה
בימי הביניים על מוסד הנישואין כניסיון להתגבר על הפיתויים המיניים שהיו נפוצים בחברות אלו,
פיתויים שנבעו הן מהמערך החברתי הפנים קהילתי והן מהאינטראקציה עם הקהילה הנוצרית השלטת.

81

בעוד ההגמוניה הרבנית התלמודית ניסתה לאכוף את מרותה רק על חבריה בני המעמד הסוציו-אקונומי
הגבוה ,באשכנז של ימי הביניים ,טוען ביאלה ,אנו עדים לניסיון להרחיב שליטה זו לכלל האוכלוסייה
היהודית .כך למשל ניכרת המגמה הגוברת בתקופה זו מצד המחותנים להגיע לידי הסכם עקרוני מחייב בין
בני הזוג עוד טרם פגישתם הראשונה ,זאת בסתירה להלכה התלמודית האוסרת על איש לקדש אישה ללא
ראייתה 82.בהמשך אעמוד על התנגדותו של בעל ספר חסידים למגמת שידוך זו המעודדת בני זוג להיכנע
ללחצים חברתיים ולהינשא אף אם לא ראו זה את זו קודם ליום חתונתם .לענייננו כאן חשוב להזכיר עניין
נוסף עליו עמד ביאלה והוא האופן בו התיאורים המיניים המופיעים בטקסטים החסידיים דווקא מעוררים
את תשוקותיו המיניות של הקורא ,אותן תשוקות עליהם הטקסט אוסר .המענה היחידי של החסיד
להתעוררות מינית מעין זו היא להפנות את אותן התשוקות המתעוררות בו כלפי אשתו.
התייחסות נוספת ליצר בשיח החסידי ניתן למצוא במאמרו של אלכסנדר אבן-חן" ,יצר
וסגפנות" 83.אבן-חן ,בדומה לג'ודית בסקין 84,מצביע על כך שבספר חסידים התייחסות רבה לפיתויים
המיניים העלולים להרחיק את החסיד מיראת האל ,הרבה מעבר למה שהיה מקובל בספרות הרבנית.
מודגשות בדיונו ההשפעות הנוצריות על ההגות החסידית ,במיוחד על ההמשגה התיאולוגית של החטא
הקדמון ותפקידה המרכזי של המיניות בחטא זה .בנוסף לכך ,אבן-חן דן בפרישות הפנימית לה שואף
החסיד ,אפילו בשעת משגל עם אשתו ,פרישות המושגת באמצעות התמרת האהבות והתאוות הארציות
באהבת האל .החסיד ,אם כך ,נקרא להתגבר על יצרו ,להכניעו ,אך לא לבטלו .הנקודה האחרונה עליה
עומד אבן-חן היא הצומת בה נפגשים היצר ,המיניות ,ותורת התשובה ,תורה מרכזית בהגות החסידית
שהשפעתה ניכרת זמן רב לאחר שחסידות אשכנז חדלה להתקיים באמצע המאה השלוש עשרה.

.Biale (1997) 80
 81שם .19-15 ,בנוגע לפיתויים הרבים שארבו לגברים אשכנזים בימי הביניים ראו גם ,Baskin (2006) :ע' .1
 82בנושא זה ראו את מאמרו של י' כץ (תש"ה) ,במיוחד ע' .37-39
 83אבן-חן (.)5119
.Baskin (2006) 84

ב" .יצר טוב ויצר הרע טוב לצדיק"
בדומה להמשגת היצר בהגות החז"לית ככוח מוניסטי-דיאלקטי ,כך בשיח החסידי היצר נתפס כמוניסטי,
ככוח מטאפיזי רב עוצמה הנובע ממקור אחד בלב הבריה 85ומתפצל לשני כיוונים עיקריים המנוגדים זה
לזה" :אילו היה יצר האדם יצר הטוב מתגבר עליו לעשות כמו שמתגבר עליו יצר לתאות הנאת בשרו
וכבודו אז היה מערים בכל עומק לעשות חפצי שמים  . . .כי טוב שאדם כופף את יצרו" (כ"י פארמה ס' ב).
ניתן לומר ש'יצר האדם' מתפצל ל'יצר טוב' מצד אחד וכנגדו ניצב 'יצר לתאות הנאת בשרו וכבודו'.
משתמע מכאן ש'הנאת בשרים' ו'רדיפת כבוד' הן שתי תתי-קטגוריות של 'יצר הרע' המנוגדות ל'יצר
הטוב' .נוצר כאן קשר קוגניטיבי בין יצר ומיניות המבוטאת כתאוות בשרים .כפי שאנו רואים היצר
בהמשגה זו הוא אחד ומתפצל לשני כוחות מרכזיים – יצר טוב ויצר רע – הנלחמים זה בזה ,ועל יצר הטוב
מוטלת המשימה הקשה להתגבר על יצר הרע למען יעשה החסיד "חפצי שמים" או את רצון הבורא.
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סופה של הציטטה מסבך קצת תמונה זאת מכיוון שהחסיד נקרא לכוף את יצרו" ,טוב שאדם
כופף את יצרו" .מכאן משתמע שהיצר משמש בשיח זה גם כקיצור לשוני למונח 'יצר הרע' אשר אותו
החסיד צריך לכופף או להכניע .אכן ,המושג 'יצר הטוב' הוא שולי בשיח זה ומופיע בכ"י פארמה בשלשה
סימנים בלבד ,תמיד לצידו של 'יצר הרע' ונעדר נוכחות עצמאית משלו 87.לעומת זאת ,המינוח 'יצר הרע'
מופיע בעשרים וארבעה סימנים שונים ,והמשגתו מפותחת למדי .ניתן לומר ללא היסוס שברוב המקרים
בהם מוזכר יצר בספר חסידים כוונת המחבר היא ליצר הרע" ,לפי שהקב"ה יודע שיש יצר רע שולט בכל"
(כ"י פארמה ס' יד) .כך עולה גם מהתפילה אותה נקרא החסיד להתפלל מידי יום ביומו" :רבונו של עולם
אתה יודע את יצרי ככתוב כי הוא ידע יצרנו זכור כי עפר אנחנו אל תתן יי' מאוויי יצרי הרע ואת מחשבות
אוון הסר ממני" (כ"י פארמה ס' יג) .כאן ניתן לראות כיצד המונח 'יצרי' בתחילת המובאה הופך בהמשכה
ל'יצרי הרע'.
התמונה ממשיכה להסתבך כאשר יצר הרע מומשג כטוב לאחדים בעוד לאחרים יצר הטוב הוא
דווקא רע" :הלא יצר הרע טוב לאדם שאילו לא היה יצר הרע שולט באדם מה שכר יקבל על הטובה עתה
שיצרו מתגבר עליו וכופפו בעבור הקב"ה ולרשעים יצר טוב רע להם אילו לא טעמו יצר טוב יכולין היו
לומר לא ידענו מה טיבו של יצר טוב" (כ"י פארמה ס' ב) .יצר הרע ויצר הטוב משמשים בשיח זה ככלי
 85ראו למשל" :ואין משלמין גמול האדם לטובה אלא לפי יצר לבבו" " (כ"י פארמה ס' נא)" .לפי שהקב"ה נותן לו בלב טובים
שלא לחטוא" (כ"י פארמה ס' ב)" .ואין משלמין גמול האדם לטובה אלא לפי יצר לבבו" (כ"י פארמה ס' מג).
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המשגת 'רצון הבורא' בשיח החסידי – דהיינו ,רצונו הנסתר של האל הנגלה אך ורק דרך הפרשנות החסידית ,המשגה
המדגישה את חוסר יכולתה של ההלכה להתייחס לרבדיה הפנימיים או הרוחניים של הבריה  -היוותה הוכחה לכך שהבריות,
ביחסן לעצמן ולאל ,ביחסן לעבודת האל ובריות אחרות ,ביחסן לשדים ולמתים ,למקומות ולחפצים ,זקוקות להכוונה ועזרה
צמודה שהקורפוס ההלכתי והאגדי לא סיפק .ראו ,Soloveitchik )1791( :ע' .355
 87כ"י פארמה סימנים ב ,תתתתרמח ,תתתתשנז.

אומדן לאבחנה בין 'אדם' המתגבר על יצרו ,שהוא לא אחר מזה הדבק בדרכי החסידות ,ו'רשעים',
שביכולתם להבחין בין טוב ורע ,ועדיין בוחרים ברע .ח' סולובייצ'יק כבר הראה שהמונח 'רשעים' בשיח
החסידי אינו מתאר אנשי חמס חסרי מוסר המונעים ממגמות אנטינומיות .רשעים אלו הם ברוב המקרים
המנהיגים הפוליטיים והדתיים של קהילות אשכנז וחכמי ההלכה שאכלסו את בתי דין וסרבו לקבל ,ואף
דחו בלגלוג ובשאט נפש ,את הדוקטרינה החסידית 88.המשגת היצר ,אם כך ,תורמת ליצירת מחיצות פנים
קהילתיות המבדילות בין החסידים לבין יהודים אחרים ועוזרת לחסיד לבצר את מעמדו האליטיסטי.
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מן המפורסמות היא שחז"ל ראו ביצר הרע כחיוני לבריות" :שאלולי יצר הרע לא בנה אדם בית
ולא נשא אשה ,ולא הוליד ולא נשא ונתן 90".אליבא דחז"ל קיומה של החברה האנושית כולה תלוי ישירות
בקיומו של יצר הרע ,אך חיוניותו איננה תמה בהולדת הדור הבא .תרומתו של יצר הרע היא גם לקיומה
של תרבות חומרית וכגורם המדרבן מהלכים חברתיים-כלכליים .גם בשיח החסידי מודגשת חיוניותו של
יצר הרע ,אך בשונה מחז"ל חשיבותו של יצר הרע בשיח החסידי היא תרומתו לשעתוק תפיסת עולם
פרונטליסטית" :אחד היה נואף ובאו קרוביו לבקש מן החכם שיעשה תקנה שלא יהיה נואף אמר החכם
הייתי נותן לו לאכול שלא יהיה לו תאוה רק איני רשאי שהרי אף לאשתו לא היה יכול ליזקק אע''פ שיש לו
בנים ואפילו אם יש לו בנים ואין לו אשה שהרי יכול לקחת לו אשה" (כ"י פארמה ס' עא) .בידי החכם
האפשרות להסיר תאווה מליבו של הנואף ,אך סירובו למהלך זה מדגיש את חיוניותה של התאווה או יצר
הרע לחסיד – היא זו הגורמת לו לחשוק באשתו ולהרבות צאצאיו 91.כמו כן המשגה זו כובלת את החסיד
במערכת יחסים עם יצרו שאין מוצא ממנה .מצד אחד היצר מעודד הולדת ילדים ,ומצד שני הוא אותו
היצר המעודד את החסיד לחיי ניאוף .כך הופכת "האישה" בשיח זה ,בדומה לתפיסה הכנסייתית ,כגורם
לפיתוי ובו בעת ככלי פריוני המציל את החסיד מחיי חטא וניאוף (בפרק הבא ארחיב בסוגיה זו).
למרות נוכחותו הדומיננטית של יצר הרע בהגות החסידית ,ליצר הטוב חשיבות מכרעת בשיח זה.
הוא זה המעניק למין האנושי את אופיו האידיוסינקראטי ,מאפשר לבריות את חופש הבחירה ,ומצביע על
מקומה הייחודי של הבריה האנושית במערך הקוסמולוגי .הסיפור הבא מצביע על אחד ההבדלים
המהותיים הקיימים בהגות החסידית בין מלאכים נטולי היצר ובין המין האנושי רווי היצר:
 ;Soloveitchik (1976) 88ראו גם :מרקוס (" ,)1777הפוליטיקה ומלחמת הערכים של חסידות אשכנז" ,ע'  ;599-513דן (,)5111
ע' .13-11
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סולובייצ'יק רואה בחסידי אשכנז קבוצת רפורמיסטים נוקשים ואליטיסטים שראו עצמם כחושפי הרצון האלוהי הנסתר,
ורצון זה כולל דרישות חדשות לקודים התנהגותיים ומחשבתיים .במילים אחרות ,השיח החסידי שאף לעצב מחדש הן את
האינדיבידואל והן את החברה לאור הגילויים המטאפיזיים שהיו נחלתם הבלעדית של החכמים בקרב חסידי אשכנז,
(.Soloveitchik (2002
 90בר"ר מהדורת אלבק ט:ז .ראו את מאמרה של שלומית ולר ( ,)5119ע'  ,Biale (1997( ;55ע' .33-33
 91ראו גם " :איש שלקח אשה וכשפו אותם שאין יכולי' ליזקק יחדיו ועסקו בשביל רפואות שנה ושנתים ושלש ולא הועיל להם
עון להם שהם יחדיו למה אמרה תורה לא יבא פצוע דכא וכרות שפכה בקהל יי' ולא הזכיר סריס חמה כי אינו נודע לבני אדם
אבל איסורא וכן מי שהוא מכושף שנה או שנתים ושלש שאינו יכול ליזקק לאשתו לכך יגרש את אשתו ויקח אחרת והיא תנשא
לאיש אחר ויהיו לזה בנים ולזאת כי לא תהו בראה לשבת יצרה" (כ"י פארמה ס' תתשסב).

מעשה שבאו בחורים מארץ מרחקים לפני רב אחד נתן להם חדרים וקבע להם כלי מלא מים אצל
מיטות של כל אחד מהם אמרו מה טיבן של מים אילו אמ' להם אין אתם מלאכים כשיתגבר
יצרכם עליכם  . . .הרי אין דבר שמבטל היצר כמו מים קרים תשבו במים עד שיכבה יצריכם (כ"י
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פארמה ס' תשצח).
בניגוד למלאכים נטולי היצר אין באפשרותם של הבחורים לחמוק מפיתוייו ,אך יש ביכולתם להתגבר
עליו ,באפשרותם לשבת במים ולכבותו 93.הסיפור אינו מפרט מה עלולים הבחורים לעשות כשיצרם יתגבר
עליהם – לאונן? לצאת ולחפש נשים? או אולי החשש שהיצר יביא אותם למיטת חבריהם? – ארחיב להלן
על השפעתו המיוחדת של היצר על בחורים צעירים ,כאן ברצוני להפנות את תשומת הלב לדיון במותר
הבריה מהמלאך.
מקומן הייחודי של הבריות האנושיות במערך הקוסמולוגי החסידי מתחדד בסימן הבא:
כשברא הקב''ה המלאכים זה צבאות עליונים ראה שאין יצר הרע שולט בהם וברא בהמה חיה
ועוף ורמש ודגים ויש להם יצר רע  . . .לכן ברא בני אדם ואמ' לשרי עליונים ותחתונים נעשה אדם
שיהיה לו לב עליונים ותחתונים  . . .אם לב עליונים [ש]הוא יצר טוב נוצח לב תחתונים [ש]הוא יצר
רע יותר משובח מעליונים" (כ"י פארמה ס' תתתתשנז).
בעוד המלאכים נבראו ללא יצר רע ,בין שאר הסיבות כי "אין נקבות בכל צבא המרום" 94שיפתו אותם,
ובחיות לא מצוי יצר הטוב ,הבריות ניחנו בשני היצרים גם יחד ,ועל יצר הטוב (לב עליונים) לנצח את יצר
הרע (לב תחתונים) .החסיד שעולה בידו להכניע את לב התחתונים שבו משובח יותר אפילו מהעליונים או
המלאכים בכבודם ובעצמם.
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מגמה זו ,המתבססת על המשגה חזל"ית 96,מופיעה גם בקונטרס זכר עשה לנפלאותיו המיוחס לר'
יהודה החסיד 97וממשיכה אצל תלמידו ר' אלעזר מוורמס (:)1531-1111
אלא הבורא לא ברא את העולם בעבור עצמו ,כי אין לו הנאה בעולם של הבל ,אלא [אמר][ :אם]
אני בורא עולם בלא יצר הרע ,אין תימה שיהיו טובים כמו מלאכי השרת :ואם אשים בבני אדם
98
יצר הרע חזק ,שמא לא יוכלו להתחזק על יצרם ,אף על פי כן אולי אמצא שני צדיקים בינהן.

 92ראו מקבילה בנוסח הוותיקן " :מעשה שבאו בחורים מארץ מרחקים לפני רב אחד נתן להם חדרים וקבע להם כלי מלא מים
אצל המטות של כל אחד ואחד מהם אמרו לו מה טיבה של מים הללו אמ' להם אין אתם מלאכים כי שתגבר היצ' עליכם תשבו
במים עד שיכבה יצריכם כי אין דבר שמבטל היצר הרע כמו המים קרים" (כ"י וותיקן  591ס' .)11
 93על הקשר בין מים ,יצר ,ולימוד תורה ראו להלן.
 94כ"י פארמה ס' תתתתשנז.
 95המשגה זו חוזרת על עצמה בקונטרס זכר עשה לנפלאותיו" :ודע שהצדיקים חביבין מן העליונים ,לפי שיצר הרע בהם".
מופיע אצל תא-שמע ( ,)5113ע' .199
 96בראשית רבה פרשה מח יא" :אין יצר הרע שולט במלאכים הוא דעתיה דר' חייא" .ראו גם רש"י לבר' יח:ה.
 97קונטרס זה מודפס אצל תא-שמע ( ,)5113ע' .519-193
 98חכמת הנפש דף י' ע"ב-ע"ג.

הבורא ברא יצר רע חזק בבריות ובודדים יכולים להכניעו ,אך אפשרות הימצאותם של שני צדיקים
שיעמדו בניסיונותיו הקשים של יצר הרע מחייבת את האל לברוא את העולם ולאפשר לצדיקים אלו את
קיומם .כך גם בקונטרס זכר עשה לנפלאותיו" :בשביל מעט הנמשכים אחר יצר טוב ברא עולם ,לברור
מכמה אלפים הנמשך אחריו ,ולהם יגלה יחודו ורזיו 99".המשגה זו של 'יצר טוב' כמנת חלקן של צדיקים
יחידי סגולה ,שהם לא אחרים מאשר החסידים ,תורמת לביצור תפיסה עצמית/קבוצתית אליטיסטית
המעניקה לחסידים ולהם בלבד את היכולת לפרש נכונה את דברי האל .חשוב לזכור שבהמשגתם של
חסידי אשכנז ,כפי שכבר ציין י' דן ,העולם בו אנו חיים אינו משקף את מהותו וטובו של האל ,להיפך,
שלטונו של יצר הרע בעולם מעניק לעולמנו אופי לא-אלוהי ברור.
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ניתן לומר שהיצר חיוני לחסיד הן לצורך הולדת הדור הבא והן ככלי המאפשר לו להתקרב
לאלוהיו .אך באיזה שלב בחייו של החסיד מתחיל לפעול היצר? האם המשגת ספר חסידים דומה לזו
המופיעה באבות דרבי נתן ובפסיקתא דרב כהנא שם מומשג יצר הרע כקיים כבר בעובר ורק לאחר גיל
קבלת מצוות ,ובזכותן ,נולד יצר הטוב? או שמא ,כטענתו של רבי יהודה הנשיא ,היצר מתחיל פעולתו רק
משעת יציאת הוולד לאוויר העולם?

ג" .על קטן אין תאוה"?
בשיח חסידי זה ,כפי שיתבהר להלן ,נתפסת פעולתו של היצר כתלוית גיל .למשל ,פעולתו רבה במיוחד
בקרב בחורים צעירים ,אך המשגת אופן פעולתו בתקופת הילדות אינה מונוליתית ,היא קשורה ישירות לפן
מרכזי בתורת החסידיות' ,דין שמיים' ,ומצביעה בעקיפין על המתח הקיים בין ההגות החסידית וההלכה
הנורמטיבית בתקופה זו .כך לדוגמה מומשגת פעולתו של היצר בתקופות שונות בחייו של החסיד" :וג'
עתים של התחלות עד שיביא שתי שערות ועד י''ד שאין בו יצר אשה ועד שלוקח אשה וכשלוקח אשה עד
שיהיה לו בנים" (כ"י פארמה ס' תתכ) .הביטוי "עד שיביא שתי שערות" מקורו בהגות חז"ל והוא מסמל
את שלב המעבר מילדות לבגרות מינית 101.תקופה זו מסתיימת בגיל ארבע עשרה 102ומוגדרת כנטולת יצר
 99תא-שמע ( ,)5113ע' .199
 100דן ( ,)5111ע' .91
 101ראו למשל תלמוד בבלי נזיר כט ע"ב" :מעשה ברבי חנינא שהדירו אביו בנזיר ,והביאו לפני רבן גמליאל ,והיה רבן גמליאל
בודקו לידע אם הביא שתי שערות אם לא הביא רבי יוסי אומר :לידע אם הגיע לעונת נדרים אם לאו אמר לו :רבי ,אל תצטער
לבודקני ,אם קטן אני אהיה בשביל אבא ,אם גדול אני אהיה בשביל עצמי עמד רבן גמליאל ונשקו על ראשו".
 102מעניין לראות שגיל המעבר בהקשר זה הוא ארבע עשרה ולא שלש עשרה כנהוג במסורת היהודית לדורותיה .עבור הבנים,
גיל זה ציין בחברה הנוצרית בימי הביניים את סיום תקופת הילדות השנייה שהתחלתה בגיל שבע ,תקופה אותה כינו אנשי

מיני" ,שאין בו יצר אשה" .המשגה זו ,הרואה בילדים כחסרי יצר מיני או 'יצר אשה' ,חוזרת על עצמה
במקומות נוספים בספר חסידים כדוגמת ההצהרה הנחרצת כי "על קטן אין תאוה" (כ"י פארמה ס'
תתרפד).
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השלב הבא בפעולתו של היצר כולל תקופה ,קצרה ככל הניתן ,בין גיל ארבע עשרה ועד יום
הנשואים .זהו השלב הקשה והמסוכן ביותר בחיי החסיד בו היצר פועל במלוא המרץ וללא אפיק נורמטיבי
– דהיינו אשתו של החסיד – אליו יוכל לנתב את תאוותיו המיניות" .אם ילך בלא אשה חוטא" (כ"י
פארמה ס' תתשמד) .זאת הסיבה המרכזית שבעל ספר חסידים מורה לקצר שלב זה בחיים ככל האפשר:
"קח לך אשה בקטנותך וכן לבניך" (כ"י פארמה ס' תתרפד) .בנוסף לכך ,היצר גורר אחריו צער ,צער
שהבחור הצעיר אולי לא ער לו ,צער שאמור להעיב על החסיד הבוגר בהסתכלו אחורה לימי בחרותו
ולדרבנו להשיא את בניו מהר ככל הניתן" :אדם שהוא בחור וחפץ לקחת אשה יחשוב אז כמה הרהורים
וכמה צער הוא סובל ויחשוב [ ]...כשיהו בניו מגיעין לפירקן שישיאם כי צער לפנוי שהולך בלא אשה
ופעמים אין יכולת בידו לכך יתפלל שיזמן לו הקב"ה זיווגן בעיתם לכל צרכם ותקנתם" (כ"י פארמה ס'
תתשנ) 104.השלב השלישי והאחרון ראשיתו לאחר הנשואים וסיומו בלידת הילדים ,וגם תקופה זו כדאי
שלא תאריך ימים וכך יזכה החסיד לטיפול הולם בערוב ימיו" :כן בני הנעורים שאם יוליד בנערותו כשהוא
זקן אז הם גדולים הוא יושב ובניו עושים צרכיו" (כ"י פארמה ס' תתרפד).
בסתירה למה שזה עתה ראינו ,קיימת המשגה נוספת בשיח החסידי הרואה ביצר המיני כפועל גם
בגילאים צעירים יותר ,תלוי כמובן ביכולות הקוגניטיביות של הילד:
כתיב איש בחטאו יומתו וכתיב הנפש החוטאת היא תמות וכן מצינו בער ואונן שלא היו אלא בני
ח' שנים כשנשאו תמר כדאמרינן בסדר עולם וכתיב ויהי ער בכר יהודה רע בעיני יי' וימיתהו יי'
וכתיב באונן וימת גם אותו אע"פ שלא באו לכלל י"ג שנים נענשו הרי בין גדול בין קטן אין תלוי
בשנים אלא בדיעה ובמחשבה כי יש פחות מי''ג ערום בדעת לרעה ולטובה על זה נאמר כי כל
לבבות דורש יי' וכל יצר מחשבות מבין וזהו שנאמ' הנפש החוטאת היא תמות וכתיב כי יצר לב
האדם רע מנעוריו וכתוב כי הילדות הבל ושלמה לא היה יותר מי"ב שנים או י"א כשאמ' לו דוד
ועבדהו בכל לב כי כל לבבות דורש יי' ואם תעזבהו יזניחך לעולם  . . .אבל אדם אפילו [קטן] מי"ג
שנה מענישין אותו מן השמים (כ"י פרמה ס' טז).

התקופה  .pueritia -עבור הבנות תקופה זו הסתי ימה בגיל שתיים עשרה .עבור המערכת המשפטית החילונית זהו הגיל בו
הנערים והנערות התחילו לשאת באחריות פלילית למעשיהם .שחר ( ,)1771ע'  ,Baldwin (1994) ;39-35ע'  .39אנו כן יודעים
שקטס בר המצווה בבית הכנסת לא התקבע בקהילות אשכנז עד המאה הארבע עשרה .ראו ,Goodich (1998) :ע' .93
 103המשגה זו חוזרת על עצמה בכ"י פארמה בס' תתשיט.
 104בנושא קידושי קטנות באשכנז בימי הביניים ראו :ארליך ( ,)5117במיוחד פרק רביעי ע'  11ואילך.

לא הגיל הוא הקובע את אחריות הילד למעשיו אלא המחשבה והמודעות שהתלוו לפעולה הם אבני הבוחן.
"אין תלוי בשנים אלא בדיעה ובמחשבה כי יש פחות מי''ג ערום בדעת לרעה ולטובה" 105.אפשר אולי לישב
סתירה זאת בנוגע לתחילת זמן פעולתו של היצר באבחנה בין רבדיו הקדומים יותר של השיח ,כתביו של ר'
שמואל החסיד ,שם מודגשת אחריותו של הילד (המודע למעשיו) לעומת הרובד המאוחר יותר ,פרי עטו של
בנו ר' יהודה החסיד ,המסתייג מתפיסה זו .אך במקום אחר ,השייך לרובד המאוחר יותר ,אנו שוב עדים
לגישה המטילה אחריות על הילד למעשיו תוך שימוש באותו סיפור תנ"כי שמופיע ברובד הקדום יותר:
"הרי משמים מענישין קטן הואיל ודעתו כגדול כער ואונן" (כ"י פרמה ס' ריז) .קיימת לפחות דוגמה אחת
נוספת להמשגה זו ברובד המאוחר ,אך הפעם החטא אינו מיני אלא גניבה ,פן אחר של היצר:
אחד בא לפני חכם אמ' לו זוכר אני כשהייתי קטן הייתי גונב לבני אדם וגם הייתי חוטא בשאר
חטאים אמר שמא איני צריך תשובה כי כשהייתי חוטא לא הייתי בן י"ג שנים ויום אחד וכיון
שהייתי קטן למה אני צריך תשובה ולשלם אמ' לו כל עונות שאתה זוכר וכל אשר גנבתה אתה
צריך לשלם (כ"י פרמה ס' רטז).
גם כאן אנו רואים שלא גיל המעבר מעולם הילדות לעולם המבוגרים הוא הקובע אם על החסיד לכפר על
עברו.
בניגוד לגישה הסלחנית לילדים אותה נוקטת ההלכה הנורמטיבית ,המסירה אחריות מקטן על
מעשיו ואף מנקה את האב מאחריות למעשי ילדיו 106,בהגות החסידית חטאים שבוצעו בילדות חייבים
תשובה כי "יש פחות מי''ג ערום בדעת לרעה ולטובה" .למרות שברובד המאוחר יותר בשיח החסידי אין
התעלמות מתמימות ליבם של ילדים" ,כי הילדים לבם כלב גדולים בחלום סבורים שהכל אמת" (כ"י

פארמה ס' תתכ) ,עדיין חוזרת על עצמה המשגת היצר כפועל מרגע הלידה ,ובמהדורת בולוניה של ספר
חסידים מוצג היצר כפועל על העובר כבר ברחם אמו 107.אולי אמביוולנטיות זו לגבי המשגת הילדות
משקפת את השינוי התפיסתי שחל בחברה הנוצרית לאור החשיפה להגות האריסטוטלית-גאלנית הרואה
בילדים יותר כיצורים תמימים ונטולי חטא מאשר כחוטאים כבר בהגיחם מרחם אימם 108.ייתכן וחוסר
העקביות ברובד המאוחר נובעת מנטייתו של ר' יהודה החסיד לאמץ בהססנות את התפיסות
הפסיכולוגיות החדשות ובד בבד לשמר את ההמשגות הישנות שנחל מאבותיו .מכל מקום ,מהלך זה,
 105סולבייצ'יק כבר עמד על המגמה החסידית המקנה אחריות לנער על מעשיו לא לפי גילו אלא לפי יכולותיו
האינטלקטואליות .ראו ,Soloveitchik (1976) :ע'  .353דיון דומה אנו מוצאים בקרב הוגים נוצרים במאה השלש עשרה בנוגע
לסקרמנט האישוש לאחר טבילת התינוק .היו שסברו שאין להעניקו לילד טרם מלאו לו שבע שנים .לעומתם ,הפילוסוף ראמון
לול ( ,) Ramon Llullגרס שהילדים זכאים לסקרמנט זה בהגיעם לגיל בו הם מבינים את המשמעות הכרוכה במעשה זה .ראו
שחר ( ,)1771ע' .33
106
ראו רמב"ם הל' שבת כ"ד ,יא" :קטן שעשה בשבת דבר שהוא משום שבות כגון שתלש מעציץ שאינו נקוב או טלטל
בכרמלית אין בית דין מצווין להפרישו ,וכן אם הניחו אביו אין ממחין בידו".
 107ספר חסידים דפוס בולוניה  1193ס' .1133
 108שחר ( ,)1771ע' .33

המדגיש את אחריות הילד למעשיו ,מחדד את המתח בין התורה החסידית וההלכה הנורמטיבית ,מעודד
את החסיד להסתייג מפוסקי ההלכה המקובלים ,וממריץ את קבלת מרותם של חכמי החסידות .מגמה זו,
ניתן לומר ,תורמת ליצירת חיץ חברתי בין החסידים ושאר חברי וחברות הקהילה ומדרבנת הורים לחינוך
קפדני יותר מהמקובל בחברה היהודית תוך פקיחת עין מתמדת על מעשי ילדיהם.
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על מנת להקל על החסיד להשליט את מרותו על ילדיו ,שיח זה קורא להצר את חופש פעולת
הנערים הצעירים ולכולאם ,כמו את הנשים ,במרחב הפרטי" :כבודן של נשים ונערים להחבא שנאמ' ראוני
נערים ונחבאו 110וכתיב כל כבודה בת מלך פנימה" (כ"י פארמה ס' תתרפד) 111.מעניין לראות שבשיח
החז"לי מנוכס המשפט מספר איוב" ,ראוני נערים ונחבאו" ,על מנת לקבע היררכיה חברתית וקודים
התנהגותיים בין קטנים וגדולים או בין תלמידים ורבותיהם ולא כהוראה כללית להגבלת פעולות נערים
למרחב הפרטי ,שהיא ככל הידוע לי המשגה מקורית של ההגות החסידית 112.מגמה זו המצרה את צעדיהם
של הנערים הצעירים טרם חתונתם למרחב הפרטי מקבלת משנה תוקף כשהיא מלווה בהוראה הקוראת
לבידודו של הנער מהשפעתם המזיקה של נערים אחרים" :שאם לאדם בנים גדולים אל יניחם לאכול בבית
אחר שלא ימשכו לבם להיות זוללים וסובאים  . . .בנים קטנים כל זמן שהם בלא אשה יכולים להיות בלא
חבירים" (כ"י פארמה ס' תתרפד).
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לסיכום ניתן לומר שבשיח החסידי ההמשגה המכירה בתמימותו וטהרתו של הילד נדחקת הצידה
לטובת התפיסה המדגישה ש"על קטן יש תאווה" .לכן נקרא החסיד לשמור על ילדיו מפתויי העולם ככל
הניתן ולהשיאם מהר ככל האפשר .תאווה מינית זו היא רק בראשית דרכה ,היצר מתעתע בילד הקטן אך
עדיין הוא לא מהתל בו במלוא עוצמתו .זה קורה בשלב החיים הבא – תקופת הבחרות ,מה שאנו מכנים
גיל ההתבגרות – ולשם נפנה כעת את תשומת לבנו.
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את השפעת מעשי הילדים על הוריהם ניתן למצוא בסימנים הבאים :כ"י פארמה ס' רעג; כ"י פארמה ס' ש; כ"י פארמה ס'
תתצד .בהגות החסידית מעשי ילדים משפיעים על הוריהם וגם ההיפך הוא הנכון ,התנהגות ההורים משפיעה ,לעיתים שנים
רבות לאחר מעשה ,על חיי צאצאיהם :כ"י פארמה ס' תתתתשנג; כ"י פארמה ס' רמ.
 110איוב כט ,ח.
 111על היצר ככלי פטריארכאלי לכליאת נשים בביתם ראו גם את הסימן הבא" :לא יתכן לאשה שתהא לפתח שלא יתאוו אליה
ויראוה וכתיב לפתח חטאת רובץ" (כ"י פארמה ס' תתרפד).
 112דוגמה להגות החז"לית ניתן לראות בירושלמי (ברכות יג ע"א)" :זעירא לא שאל בשלמיה דרבה דאינון מקיימין ראוני נערים
ונחבאו".
 113כך גם עולה מהסימן הבא" :שמא ילמוד ממעשיו וגם מחבירים רעים כי הרבה קשה למי שלבו חפץ בדרך טובה כשרואה בני
גילו בעיר שהולכים בדרך לא טוב ואם לא יעשה כהם יביישוהו לכך אם יוכל להיות בעיר אחרת טוב" (כ"י פארמה ס' תתתרפד).

ד" .וזכור את בוראך בימי בחורותיך"
כפי שמתבהר ,קיימות בספר שתי גישות סותרות לגבי הזמן בו מתחילה פעולתו של היצר המיני ,אך אין
ספק שהיצר בשיח זה מומשג כפועל בעוצמה רבה יותר בתקופת הבחרות והשפעתו הולכת ופוחתת ככל
שהשנים חולפות:
שלשה מיני יצר הרע הם השנים בין בזקן בין בבחור אילו הן האדם מתאוה לראות ואף אם יחפוץ
לעצם עיניו לראות לא יוכל ויראה בעל כרחו והשני לב אדם בוער כתנור אחריה ולא יוכל להסיחנה
מדעתו אילו נוהגין בין בזקן בין בבחור והשלישי נוהג רק בבחור שמתאוה שתתקשה אמתו (כ"י
פארמה ס' מה).
קיימות כאן שתי תת-קטגוריות שונות של היצר הפועלות על הבריות לאורך חייהן .הראשונה היא
התשוקה לראות את האובייקט הנחשק (בין אם ראייה זו היא פיזית בין אם היא בעיני רוחו) ,והשנייה
היא תשוקתו הלוהטת של הלב לאובייקט החשק ,תשוקה שאינה נותנת מנוח ולו לרגע קט .בנוסף לשתי
תת-קטגוריות אלו ,בחורים צעירים חשופים לתת-קטגוריה נוספת של היצר :תשוקה מתמדת לקישוי
אברם .נדמה כי לתאווה גופנית זו אין מושא תשוקה ספציפי ,לא המחשבה על אישה מסוימת (או כל
אובייקט מיני אחר) היא המטרידה את מנוחתו של הבחור צעיר ,אלא רצונו הוא לא אחר מאשר הדחף
לחוש שוב ושוב את זקפתו .זאת ככל הנראה אחת הסיבות שספר חסידים מתריע את קוראיו מכל נגיעה
באבר מינם ,פעולה המשולה לרצח" :כל האוחז באמה ומשתין או משים ידו על טיבורו ולמטה כאילו
מביא מבול לעולם וכאילו שופך דמים" (כ"יפארמה ס' יט) 114.מעניין לראות שבעוד בשיח החסידי האיסור
לגעת באבר המין הוא גורף ,ללא אבחנת גיל או מצב משפחתי ,בתפיסת עולמם ההיפר-הלכתית של בעלי
התוספות 115איסור זה מתייחס רק לבחורים רווקים ולא לגברים נשואים" :כל האוחז באמה ומשתין
כאילו מביא מבול לעולם ומפליג התם כאן בבחור כאן בנשוי בנשוי שרי אע"פ שאין אשתו עמו".
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 114המשגה זו מקורה גמרא (בבלי נידה יג ע"א)" :ר"א אומר :כל האוחז באמה ומשתין כאילו מביא מבול לעולם!" המשגת
שפיכת זרע לבטלה כשפיכת דמים או רצח מופיעה במסכת כלה" :רבי אליעזר בן יעקב אומר כל המוציא שכבת זרע לבטלה
כאילו הורג את הנפש שנאמר (ישעיה נז) שוחטי הילדים אל תקרי שוחטי אלא סוחטי ".ברצוני כאן להודות ד"ר אלישבע
באומגרטן שהזכירה לי שכנגד הביטוי "מביא מבול לעולם" ניצב הביטוי "מביא גאולה לעולם" .במסכת כלה מופיעים שני
הביטויים האלה יחדיו .בראשית המסכת כתוב" :הקורא פסוק משיר השירים ועשאו כמין זמר וכן הקורא פסוק מדברי תורה
בבית המשתאות שלא בזמנו מביא מבול לעולם" ,והמסכת מסתיימת בביטוי הידוע" :וכל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה
לעולם  ".כאן המבול אינו תוצאה של שפיכת זרע לבטלה (פעולה זו במסכת כלה כפי שראינו משולה לרצח) ,ברם ההקשרים
המיניים ברורים .מיניות לא רצויה ,או פעולות המעודדות מיניות א-נורמטיבית זו ,כמו לזמר פסוקים משיר השירים (שעל
הארוטיות שבו אין צורך להרחיב) או לצטט דברי תורה בבית המשתה רוויי היין והזימה ,עשויים לערער על התא המשפחתי
ואיתו על הסדר החברתי ,להביא מבול וחורבן על החברה כולה .כנגד המבול והחורבן או כנגד מבעי מיניות א-נורמטיבית ניצבת
המסורת – הנמסרת מדור לדור בשם אומרם ,אמרות שעמדו במבחן הזמן ושרדו את חיצי הביקורת ההגמונית – ובה טמונה
הגאולה.
 115סולבייצ'יק הצביע על המתח ששרר בין ההגות החסידות ותפיסת עולמם של בעלי התוספות .לדעת סולובייצ'יק ,חסידות
אשכנז היא קריאת תיגר על עולמם ההיפר-הילכתי של בעלי התוספות שכבש לבבות רבים באשכנז בתקופה זו,
(.Soloveitchik (1791
 116תוספות לנידה יג ע"א .תפיסה זו של בעלי התוספות מסתמכת על הגות חז"לית כדוגמת זו המופיעה במסכת כלה רבתי (פרק
ב)[ " :ברייתא] כל המקשה עצמו חייב מיתה[ :גמ'] אמר רב אשי כל המקשה עצמו יהא בנדוי ולימא אסור משום דמגרי יצר הרע

לשתי התשוקות המאתגרות את החסיד לאורך חייו' ,התאווה לראות' ו'הלב הבוער' ,מתווספת
תת-קטגוריה נוספת:
ג' יצרים על האשה יצר לראות וליראות יצר של הרהור של תאוה וחימוד של חימום ויצר של לב
בוער ולא יכבה שהלב חושב כל שעה אחר האשה ומשתגע אחריה עד שיהיה אצלה וזה קשה
מכולם יש שנעשה על ידי כשפים ואפילו לא ראה אותה בעולם ומה שאמרו חכמים אין היצר שולט
אלא במה שעיניו רואות 117זה יצר של חימוד חימום התאוה אבל יצר שהלב בוער אחר אשה בלא
ראייה ועניין זה כאדם המשתגע  . . .וכל היום בתוך לבו ואפילו ישמע דברים ממנה לבו שמח או
יראה עבד ושפחה מאותו בית ישמח והדבר על ידי כישוף ויש בלא כישוף (כ"י פארמה ס' מג).
קשה לקבוע אם המחבר מייחס את שלשת ה"יצרים על האשה" לגברים בוגרים בלבד או גם לבחורים
צעירים ,אך לאור הציטטה הקודמת ניתן להניח שקטגוריזציה זו מחדדת את המשגת היצר המיני ,או יצר
'על אשה' ,בכלל אוכלוסיית הגברים ,צעירים ומבוגרים כאחד ,ומוסיפה לשתי תתי-הקטגוריות המוזכרות
לעיל תת-קטגוריה נוספת – "יצר של הרהור של תאוה וחימוד של חימום" .דיון בדם חימוד נעדר מספר
חסידים ,והמונח 'חימוד' מופיע בספר (כ"י פארמה) בארבעה סימנים בלבד (מג ,מד ,מט ,שסא) ,תמיד בהקשר
לתשוקתו המינית של הגבר לאישה .ממש כמו דם חימוד שמתייחס תמיד לתשוקתה והתרגשותה של הילדה לקראת
משגלה הראשון ,החימוד בספר חסידים מתייחס לכמיהתו של הגבר למשגל.
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כמדומני ,שלש תת-קטגוריות אלו מצביעות על שלש דרגות קושי בהן פועל היצר המיני ,כאשר
"יצר לראות וליראות" הוא הקל מבין השלשה ,אחריו נמצא "יצר של חימוד חימום התאוה" ,והקשה
מכולם הוא "יצר של לב בוער ולא יכבה" .שתי הקטגוריות הראשונות קשורות לחוש הראייה וההבדל
ביניהן ניכר בקטגוריה השנייה שם נוסף ההרהור על הראייה .לעומת זאת הקטגוריה השלישית היא פעולה
פסיכו-נפשית הפועלת בהעדר הראייה והיא משולה לאדם שהשתגע" ,יצר שהלב בוער אחר אשה בלא
ראייה ועניין זה כאדם המשתגע" .על קטגוריה זו מוסיף המחבר" :ועל יצר שלישי אהבת לבו אוהב אשה
ביותר ואינו חושש באשה אחרת ולא באהבת בנים ובנות בעבור אהבת האשה זאת" (כ"י פארמה ס' מד).
יצר שלישי זה עניינו אהבת אישה שאינה אשתו של החסיד ,אישה המסיטה את מחשבתו מילדיו ומאשתו
אנפשיה ש"מ אסור ליגע בערוה כדתניא כל הנוגע באמה ומשתין מים כאילו מביא מבול לעולם מ"ט נגיעה מביאה לידי חימום
וחימום לידי יצר החשק תאנא גבול יש לה מעטרה ולמעלה מותר מעטרה ולמטה אסור בד"א בפנוי אבל בנשוי לא חיישי'".
 117בבלי סוטה ח ע"א ":רבא :גמירי ,דאין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואות".
 118שוב תודתי נתונה לד"ר אלישבע באומגרטן שהפנתה את תשומת ליבי לקשר בין המונח 'חימוד' בספר חסידים והדיון
ההלכתי ב'דם חימוד' – דהיינו :אישה שהציעו לה נישואין והסכימה ,אפילו שהייתה טהורה מנידותה ,חששו חכמים שמא
תראה דם בעקבות התרגשותה מהבקשה (ראו בבלי סוטה כ ע"ב ,ו-סו ע"א ,ואת פירושו של רש"י לסוטה סו ע"א) .רובו של דיון
הלכתי זה נסב סביב השאלה ,האם קיים חשש לדם חימוד אצל קטנה .לדעת הרשב"ם ,למשל ,החשש להופעת הדם נובע
מציפיית הקטנה ליום הבעילה הקרב ובא .לכן החשש לחימוד רק מתחיל ביום התביעה ,אבל הוא הולך ומתגבר עד היום שלפני
הבעילה (שיטת הרשב"ם מופיעה במרדכי ס' תשמ) .הראבי"ה פוסק שהחשש לדם חימוד הוא רק ביום התביעה ,לא לפניו ולא
לאחריו .שהרי אם כל בתולה שלא נישאה חוששים שמא היא חימדה ,אזי אין אשה בתולה שטהורה לטהרות .מכל מקום
הראבי"ה קורא להחמיר על הטבילה לפני הכניסה לחופה .לדעת אור זרוע (ח"א הלכות נידה סימן שמא) כל מה שאמר הרשב"ם
שצריכה לבדוק בכל יום מהשבעה ימים זה רק לכתחילה ,אבל בדיעבד אפילו בדקה רק ביום ראשון או שביעי עלו לה הימים
לספירת שבעת הימים .אין זה המקום להיכנס לעומקו של דיון הלכתי מורכב זה ,דיון כזה ניתן למצוא במאמרו של הרב כלילי
(תשס"ח) .ייתכן וגם בסוגיה זו ניתן להצביע על השינוי התפיסתי שחל במאה השתיים עשרה בנוגע לתפיסת הילדות ,אך נדרשת
לכך בדיקה מעמיקה.

שלו (שכאן היא מוצגת כאישה האחרת) ,והאהבה או תשוקה עזה זו הבוערת בלב החסיד מומשגת כערעור
ליציבות התא המשפחתי החסידי .חשוב לציין שהרהור אחר אישה אינו מחשבה חולפת שההתמודדות
איתה היא כלאחר יד .הרהור זה הוא אחד משני הרהורים המטרידים את החסיד ללא הפוגה" ,כי בב'
הירהורין אדם יום וליל הירהור אשה והרהור ממון ובשבילם נותן נפשו" (כ"י פארמה ס' תתטו).
המשגה זו הרואה בתשוקה המינית לנשים כמוליכה את החסיד לאבד עצמו לדעת מושפעת ,ככל
הנראה ,מספרות האהבה החצרונית שכבשה את דמיונם של רבים באשכנז בסוף המאה השתיים עשרה
וראשית המאה השלש עשרה 119.בין אם המשגה זו מקורה במסורת האבירים הרומנטית הסמי-הדוניסטית
או בין אם מקורה אחר ,היא מציגה נשים כסכנה תמידית המאיימת על שפיותו ואף על חייו של החסיד.
האיסור 'לראות פני אישה' שב וחוזר בספר חסידים ,רק הפעם בצירוף שני אלמנטים נוספים בהם
אסור להסתכל" :שלשה פנים אסורים לראות פני ע''ז פני אשה ופני רשע" (כ"י פארמה ס' נה) .כבר הגמרא
הזהירה מלהסתכל בדמותו של אדם רשע 120,מלצפות בנשים 121,ומלהפנות מבט לעבר עבודה זרה 122,אך
כמדומני קיבוצם יחדיו של שלושת אלמנטים אלו הוא חידוש חסידי שהשפעתו ניכרת אף בראשית המאה
העשרים 123.המשגה מיזוגנית זו יוצרת הקבלה קוגניטיבית בין נשים ,רוע ,ועבודה זרה .כמו 'עבודה זרה'
כך 'האישה' מומשגת כזרה ,כמו עבודה זרה המערערת על יציבותה של המסגרת היהודית הנורמטיבית כך
גם ב'אישה' טמון הפוטנציאל ההרסני העלול למוטט את אושיות החברה החסידית ,והיצר – באמצעות
הרהוריו המטרידים – הוא הכוח המניע כאן .אי לכך אין זה מפתיע לראות ש"מידות המעלות הם אדם
עוצר מחשבותיו ונלחם עם הרהוריו" (כ"י פארמה ס' תתתתשסד) .זוהי עדות נוספת לדמיון הרב הקיים
בין השיח החסידי וההגות הנוצרית שהושפעה מחידושיו של פיטר אבלר ( )Peter Abelard 1195-1135ובני
סיעתו והדגשתם את חשיבותה של הכוונה הנלווית לעשיית החטא ,אך ארחיב על כך בפרק הרביעי.
היצר המיני או 'יצר על אשה' טמן בחובו פוטנציאל הרסני ,והמפגש התדיר והאקראי עם נשים
בחברות אשכנזיות אלו – ברחובות העיירה ,במפגשים קהילתיים או בשוק – לא הקל על חייו של החסיד.
ספר חסידים שב ומתריע ממקרים אלו .כך למשל ,מראה אישה המשמח את הלב ,גם אם אירע ללא כוונה
תחילה ,כה מאיים על שלוות ליבו של החסיד (או על מידת חסידותו) שהיא מצריכה סיבה מטאפיזית
הממריצה חקירה פנימית ,פסיכו-נפשית ,מעמיקה" :זה שנזדמן לו אשה בקרן זוית או פגעה בו ולא נתכוון
לראותה וראה אותה יפה ושמח הוא על שראה אותה וחושב בלבו מאחר שבלא כוונתי ראיתיה אין לי עון .
 119ראו בפרק הרביעי.
 120בבלי מגילה כח ע"א.
 121בבלי נדרים כ ע"א.
 122בבלי שבת קמט ע"א.
 123המשגה זו פותחת את ספרו של המגיד ר' אליקום געציל לוויטאן מביאליסטוק מחזה עיניים (דפוס וורשה תרס"ב).

 . .והיה לו לחשוב שמא חטאתי שנזדמנה לי לראותה" (כ"י פארמה ס' נד) .כמו חרב פיפיות ,המשגה זו,
המתיימרת להגן על החסיד מפתויי נשים ולקרבו לכבוד האלוהי ,מאלצת אותו בו זמנית לחשוב ללא הרף
על נשים ולחשוש ללא לאות מהכוח הדמוני החבוי בכל אישה באשר היא" .ואם נזהר מלראות באשה יראה
את הכבוד שנאמ' מלך ביופיו תחזינה עיניך" (כ"י פארמה ס' נט) .למרות זאת ,לאיסור לראות את פניהן
של נשים קיים סייג אחד חשוב ,וזאת כאשר מדובר בראיית אישה המיועדת להיות אשתו של החסיד:
"כתיב ואעבור עליך ואראך 124אדם שרוצה לקחת לו אשה ורוצים לו יש לו לעבור שם לראותה ושהיא
תראה אותו והוא יראה אותה שאם לא יישר בעיניה לא יקחנה ואם יקחנה בלא ראות שמא ישנא אותה
ויקוה ויתאוה למיתתה" (כ"י פארמה ס' תתשמג) .הסיבה להיתר זה ,המאפשר באופן היוצא מן הכלל
לחזות בפני אישה (שאינה עדיין אשתו) ,היא החשש שיתעוררו בחסיד רגשות שנאה לאשתו העתידית ואף
"יתאוה למיתתה" ,במקום למצוא בה אפיק נורמטיבי לפורקן יצרו.
בנוסף לגישה הרואה בהרהור אחר נשים ככוח הרסני יותר מראייתן ,קיימת הסברה שהימנעות
מראייה פיזית מזכה את החסיד בשכר גדול:
אחד אהב אשה אחת ושאל אם מותר לראותה שהגידו לו למה אתה אוהב אותה והלא אינה יפה
כל כך אם היתה מביט בה לא היה לבך רודף אחריה ואסרו לו כי מביאה לידי קושי ערוה ולידי
קרי אם יראנה ועוד זכות ושכר גדול יש לו שנפשו לכל מחשבותיו עליה ואעפ''כ עוצם עיניו מראות
ברע (כ"י פארמה ס' תתשלד).
ככל הנראה ,האישה המוזכרת כאן אינה מיועדת להיות אשתו של החסיד ,כי אחרת לא מובן מדוע נאסר
עליו לראותה .גם תיאורה בסוף הציטטה כ"רע" מחזקת סברה זו .לא ברור מדוע נאסרה ראיית האישה כי
ראייה זו הייתה מסיטה את מחשבתו ממנה ,הרי היא אינה "יפה כל כך" ,וזאת המטרה אליה שואף
החסיד .ייתכן והסיבה לאיסור היא שראייה זו תגרום לחסיד זקפה ושפיכת זרע לבטלה ,שני מעשים
שלרוב צריך להימנע מהם למעט כשמדובר בהצלת החסיד ממעשים הנחשבים חמורים אף יותר כמו למשל
קיום יחסי מין עם אשת איש או עם אשתו בשעת ווסתה" .מעשה באחד ששאל מי שיצרו מתגבר עליו וירא
פן יחטא לשכב עם אשת איש או עם אשתו נידה או עם שאר עריות האסורות לו ,אם יוכל להוציא זרעו כדי
שלא יחטא ,והשיב יש לו באותה שעה להוציא שאם אי אפשר מותר שיוציא שכבת זרעו ואל יחטא באשה"
(כ"י פארמה ס' נ).
כפי שמתבהר ,בתפיסת עולמם של חסידי אשכנז סיכויו היחידי של הבחור הצעיר ,רווי היצר,
להינצל מהפיתויים המיניים הנקרים בדרכו או המקננים בליבו הוא בלקיחת אישה כבר בראשית תקופת
ָא ָש ַבע ָל ְך וָָאבֹוא ִב ְב ִרית א ָֹת ְך
ָת ְך ו ֶ
ָא ַכ ֶסה ֶע ְרו ֵ
ָפי ָע ַליִ ְך ו ֲ
ָא ְפרֹׂש ְכנ ִ
ָא ְר ֵא ְך וְ ִהנֵה ִע ֵת ְך ֵעת ד ִֹדים ו ֶ
ָא ֱעבֹר ָע ַליִ ְך ו ֶ
 124יחזקאל טז ,ח" :ו ֶ
י־לי":
ַת ְהיִ ִ
נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ הֹוִ ה ו ִ

בחרותו ,וחשוב שיינשא לאישה המיועדת לו בכדי להימנע מהסכנה הטמונה בלקיחת אחרת 125.אך גם בזה
אין די .שיח מיני-גברי זה מנסה לכפות את מרותו גם בחדרי חדרים בשעת המשגל בין החסיד ואשתו תוך
הסטת מחשבתו של החסיד מהנאות גופו שלו וממחשבות על אשתו (איתה הוא מזדווג) לאהבת האל:
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"שהנפש מלאה אהבה [לקב"ה] ואותה קשורה בשמחה ואותה השמחה מברחת מעל לבבו נעימות הגוף
ותענוג העולם ואותה השמחה כך עזה ומתגברת על לבבו שאפי' בחור שהיו ימים רבים שלא בא לאשתו ויש
תאוה מרובה ובשעה שזרעו יורה כחץ נהנה כנגד תגבורת תוקף שמחת אהבה יי'" (כ"י פארמה ס' תתטו).
הנאתו הגופנית של הבחור שטוף התאווה ,הנאה הנובעת מקיום יחסי מין לאחר זמן רב של חוסר פעילות
מינית ,או הנאה הנגרמת מפליטת הזרע שהצטבר במשך ימים רבים בגופו ,חייבת לפנות את מקומה
לאהבת האל" .הרי בעת תשמיש ובעת יציאת הזרע הנאת הגוף כך יברא בעניין זה הקב"ה גילה ושמחה
גדולה בלב האדם ובגופו שיהנה" (כ"י פארמה ס' טו) .חשוב לזכור שאהבת האל בהקשר זה היא הכמיהה
לצאצאים או מילוי חובתו הדתית של הגבר המצווה על פריה ורביה .מכל מקום ,היצר כה הרסני בתקופת
הבחרות שהדרך היחידה להינצל ממנו היא 'להמית את הלב' וכך לנסות לגדוע את היצר באיבו במקור
מחצבתו" :ומיתה ישים על לבו כשייצרו מתגבר עליו וכן הוא אומר וזכור את בוראך בימי בחורותיך" (כ"י
פארמה ס' מא) .אך המתת לב כנגד התגברות היצר היא אידיאל נשגב שאפילו הצדיקים שבין החסידים
יכולים רק לשאוף אליו ,כדוגמת אותו הצדיק שחדל מחימוד אישה והשטן ,דהיינו היצר ,תעתע בו
קשות.
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 125ראו :כ"י פארמה ס' תתשלא.
 126בסקין ואבן-חן כבר ציינו שעבור חסידי אשכנז תשוקת הגבר לאשתו הייתה תמיד משנית לתשוקתו המיסטית לאל .ראו:
) ,Baskin (2006ע'  .1אבן-חן ( ,)5119ע'  95ואילך.
 127ראו כ"י פארמה ס' שסא.

פרק שני
"הלא יצר הרע טוב לאדם" – מה בין המשגת היצר וביצור תפיסת עולם אנדרוצנטרית-
פטריארכאלית

בפרק זה אעמוד על סוגיות נוספות המפגישות את המשגות היצר והמיניות בשיח החסידי .אבחן בהרחבה
את הקשר בין היצר השטן ומידת הדין ,אדון בפחד הרב הניכר בשיח זה מהיצר המיני" ,שיצר אחר נשים
אם יתירו יבא לפרצה גדולה" ,ואסיים בדרכים אותן מציע השיח החסידי להתמודד עם פיתוייו הבלתי
נלאים של היצר .אך קודם לכן ברצוני לעמוד על נקודה מרכזית בשיח החסידי בכלל ובשיח המיני הגברי
בספר חסידים בפרט והיא תפקידו המכריע של ה"ניסיון".

א" .וצריך להתפלל שלא יעמידנו בנסיון"
הניסיון ,כפי שמראים החוקרים 128,הוא אחת מאבני היסוד עליה מושתת ההגות החסידית כולה –
"והקב"ה ברא את העולם לנסותם" (כ"י פארמה ס' תתתרמח) .הניסיון מומשג כמרכיב מרכזי בתורת
התיאודיצאה החסידית כאשר הוא ממלא את החלל המחשבתי המתהווה בשעה שלא ניתן להצביע על
חטא או עוון לייסורים אותם חווה החסיד .או בלשון ספר חסידים" :כך יחשוב האדם [הסובל] שמא עון
עשיתי ואם פישפש ולא מצא שמא לידי נסיון מביאו הקב"ה לידע אם יחזיק בתומו כבתחילה  . . .לפי
כשרוצה הקב"ה לעשות טובה לאדם באתה מידת הדין ואומרת תנסהו" (כ"י פארמה ס' שסא).
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סבל,

פגעים ,מחלות או גזרות לפי תפיסה ימי-ביניימית זו הם תוצאה של עונש על חטא ,ואם לא ניתן להצביע על
חטא מסוים כגורם לייסורים ,הסבל מומשג כנובע מהניסיון אשר דרכו בוחן האל את חסידיו ,והעמידה
בניסיון מאפשרת לאל להשפיע את טובו על נאמניו .התמימות הראשונית המוזכרת כאן" ,אם יחזיק
בתומו כבתחילה" ,היא מצבה של הנשמה טרם היטמאותה בגוף האנושי ,כי הרי כבר מיום הלידה
(ובמקרים מסוימים אף קודם לכן) הבריות הומשגו ככפופות לגחמותיו של היצר .מסקנה זו מקבלת משנה
תוקף במקום אחר בספר" :כתיב מי יודע אם רוח בני האדם העולה היא למעלה וכתיב והרוח תשוב אל
האלהים אשר נתנה אם הרוח שבני אדם קורין להם נשמה אם יתכן לה לומר שאם תפול מגבוה לא יזיק
לה" (כ"י פארמה ס' תתשמג) .המשגה זו ,של תמימות מטאפיזית ראשונית ,חיונית לשיח החסידי כי
בלעדיה נותר החסיד כחומר ביד היצר מנוע מלדבוק ביוצרו .כמו כן אנו רואים כאן הקבלה בין 'מידת

 128דן ( ,)1719ע'  ;537-539שלום ( ,)1777ע'  ;133דן ( ,)5111ע'  93ואילך.
 129ראו גם כ"י פארמה ס' תתתשיג.

הדין' והיצר (ועל כך בהמשך) ,כרגע ברצוני להפנות את תשומת הלב לקשר הקוגניטיבי הנרקם בין ניסיון,
יצר ויראה.
לפי תפיסת עולמם של חסידי אשכנז כל ניסיון ושכרו בצידו" ,שכל נסיון שבאין לאדם כדי שיזכה
ויקבל עליהם שכר טוב כדרך הנסיון" (כ"י פארמה ס' לב) .אך השכר הוא "כדרך הנסיון" ,דהיינו ,פונקציה
ישירה של הקושי איתו מתמודד החסיד בעומדו בפני הניסיון בו מעמידו האל .התמודדות החסיד עם
הניסיון הופכת בהמשגה זו כלי מדד ליראת האל ,והיראה הנכספת היא יראה לשמה ,יראה תמימה ,יראה
שאינה נובעת לא מהתשוקה לשכר ולא מהחשש לתגמול .כדברי המחבר" :שורש יראת יי' כשאדם מתאוה
לדבר ועוזב את יצרו בשביל יראתו ולא שירא מפורענות או בשביל הנאת העולם הזה או מפורענות העולם
הבא אלא ירא פן לא יהיה תמיד תמים וזהו כי עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה באהבת הקב"ה" (כ"י
פארמה ס' תתריז) .השאיפה החסידית להיות "תמיד תמים" מכריחה את החסיד התעסקות רבה ,ואולי
אף כפייתית ,ביראת האל ,מהלך המשליט פחד תמידי בלב החסיד שמא הוא אינו תמים דיו " ,וכן הוא
אומר אשרי אדם מפחד תמיד שלא יחטא" (כ"י פארמה ס' יג) 130.הניסיון בשיח זה מומשג ככלי אותו שולף
האל מאמתחתו ברצותו להיטיב עם העומדים בפני פיתוייו" .שיש צדיקים הרבה שאין הקב"ה מנסה
אותם בניסיונות גדולות וחזקות פן לא יוכלו לעמוד בהם וגם לא יוכלו לומר תן לנו חלק טוב כמו לעומדים
בנסיון" (כ"י פארמה ס' תתתשיז) .האל ,הבוחן לב וכליות 131,מתאים את הניסיון ליכולתה של הבריה
לעמוד בפניו .למרות השכר לו זוכים העומדים בניסיון אין מחבר ספר חסידים מעודד את חסידיו לבקש,
להתפלל או לקוות לניסיונות אלו כי בסופו של דבר גובר החשש שמא החסיד ייפול בפח" ,וצריך להתפלל
שלא יעמידנו בנסיון ואפילו אם יעמוד בנסיון אחד בנסיון אחר לא יעמוד" (כ"י פארמה ס' תתתשיז).
בהגות החסידית ,כפי שכבר ציינתי ,המשמעות הדתית נובעת מהתהליך הרוחני המדרבן את
הבריות לקיים את המצוות או לעבור על האסור .עוצמתו של הפיתוי ,או של יצר הרע ,לעבור עבירה היא
המעניקה את המשמעות למעשה .ככל שיצר הרע חזק יותר ,חומרת העבירה קטנה יותר ,מכיוון שיכולתה
של הבריה לעמוד בניסיון קטנה יותר .כך גם שכרה של המצווה רב יותר ככל שהפיתוי גדול יותר .יצר הרע
הוא זה המעניק את המשמעות הדתית לפעולותיה של הבריה .כך למשל:

 130המשגה מכוננת זו הקושרת יחדיו ניסיון-יצר-יראה אינה פרי הגותו של ר' יהודה החסיד ,את ניצניה ניתן למצוא כבר אצל
אביו ר' שמואל החסיד .דברים אלו מיוחסים לר' שמואל החסיד" :אם עמדת בנסיון גדול אל תאמן בעצמך לומר הואיל ולא
חטאתי בזה הגדול לא אחטא יותר לפי שאין יצר הרע של היום שוה לשל אתמול" (כ"י פארמה ס' יג) ,ועל כך הוא מוסיף בסימן
הבא " לפי שהקב"ה יודע שיש יצר רע שולט בכל לכך גזר לכל דבר שיהא מורא עליו וצורכיו בעמל כדי שיתפלל להקב"ה ויכוין
לבו אליו להכין לו צורכיו ותאותו ולהצילו מן החזק ממנו ולהודות לו כל תשועתו ועל טובותיו וחסדיו" (כ"י פארמה ס' יד).
לדעת החוקרים שתי המחברות הראשונות בכ"י פארמה של ספר חסידים" ,מחברת היראה" ו"מחברת התשובה" ,הן פרי הגותו
של שמואל החסיד ,אביו של ר' יהודה החסיד .לדיון בנושא ראו :דן (.59 ,)5111
 131ראו למשל כ,י פארמה ס' מג" :ואין משלמין גמול האדם לטובה אלא לפי יצר לבבו שנאמ' כי האדם יראה לעינים והאלהים
יראה ללבב לכך במה שיראה בעיניך קלה אם יצרך מתגבר עליה כמו בחמורה יש לך פרעון ושכר לפי ההנאה ולפי הצער שנאמ'
בוחן כליות ולב לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו".

מי שעושה זכות גדול וקשה בעיניו לעשותו וכופה את יצרו עד שעושה עדיף מן האיש שאין יצרו
תוקפו מלעשותו ואיש שעושה זכות מועט ויצרו מאד תוקפו מלעשותו וכופף את יצרו עדיף ממי
שהוא עושה זכות גדול ואין יצרו תוקפו למונעו ומי שעושה עון גדול ויצרו תוקפו גרוע ממנו אדם
שעושה עון מועט ואין יצרו תוקפו (כ "י פארמה ס' טו).
דוגמה נוספת להמשגה רווחת זו אנו מוצאים כבר בתחילת הספר:
כי טוב שאדם כופף את יצרו ממאה מצות שאין יצרו תקפו ומסיתו ודוחקו עליהם  . . .לפיכך טוב
לעשות אותו דבר שיצר הרע מתגבר עליו ומכניע את יצרו עבור הקב"ה משאר המצות שאין היצר
חושש בהן שלא תאמר הרי המצות שקולות קלה כחמורה עון גדול נושא על מאה מצות שאין היצר
מקטרג והוא עובר עליהם יותר מעל המצות שהיצר מקטרג (כ"י פארמה ס' ב).
חיי החסיד ,לפי תפיסה זו ,הם מלחמת התשה הניטשת במרחבי נפשו .שוב ושוב עולה השאלה :מי יתגבר
על מי ,החסיד על יצרו או היצר על מטרתו? בכל כוחו מנסה היצר לפתות את החסיד ,וכל עוד היצר אינו
בר-הכנעה הוא הולך ומתעצם הולך ומתגבר ואינו נותן מנוח עד שמשיג את מבוקשו.
משימתו המרכזית של החסיד היא להתגבר על יצרו ,להכניעו ,פעם אחר פעם עליו לכפות את
מרותו להשיבו למקומו בכל מקום ובכל זמן שהוא מרים את ראשו ומשלח את ארסו:
כפוף את יצרך ולמד ליראה את יי' אז תבין יראת יי' כיצד חשוב כל מיני יצר הלבבות יש עבירה
שחייבה עליו תורה לאו או עשה ועל עבירה קלה יצרך מתגבר יותר מעבירה חמורה דע לך ששכרך
גדול על עבירה קלה יותר מעבירה חמורה (כ"י פארמה ס' מג).
המלחמה היא ,כפי שראינו ,לא רק בפעולה עצמה אלא אף בהרהור הקודם לה:
אדם שבאה לידו עבירה ויצרו תוקפו ומצא שעה ומקום לעשות וצופה באשה שחפץ או הולכת
ערומה ומביט בגופה כדי שיהא לו יצר תאוה לפתות לבה שאם לא היה מביט בה לא היתה הולכת
כן ובכל יום עוצר רוחו שבידו לעשות חפצו בה תשובה ממדין ונקרב את קרבן יי' אמרו אם מידי
עבירה יצאנו מידי הירהור לא יצאנו (כ"י פארמה ס' נא).
המשגה זו אינה חידוש חסידי .היא מתבססת על דברי חז"ל 132,ובפרק הרביעי אראה שהיא מופיעה גם
בספרי הווידוי הנוצריים הקדומים במאה השישית .אך בעוד בהגות חז"ל המשגה זו נדחקת לשולי השיח
ואינה זוכה לפיתוח והרחבה ,מה גם שהיא מתייחסת לחטא קולקטיבי של העם ולא להרהוריו של היחיד,
בשיח החסידי היא זוכה למקום מרכזי במלחמתו של החסיד ביצרו .חשוב להדגיש כי מלחמה זו מטרתה

132מסכת כלה" :א"ל משה לישראל שמא חזרתם לקלקלכם הראשון אמרו לו (שם) לא נפקד ממנו איש אמר להם א"כ כפרה זו
למה אמרו לו אם מידי עבירה יצאנו מידי הרהור לא יצאנו טבעת למה לפי שכל המסתכל באשה בכוונה כאילו בא עליה מכאן
אמרו חכמים כל הנוגע באצבע קטנה של אשה כאילו נוגע באותו מקום" בבלי שבת סד ע"ב" :אמר להן :אם כן ,כפרה למה?
אמרו לו :אם מידי עבירה יצאנו מידי הרהור לא יצאנו .מיד ונקרב את קרבן ה' .תנא דבי רבי ישמעאל ,מפני מה הוצרכו ישראל
שבאותו הדור כפרה מפני שזנו עיניהם מן הערוה .אמר רב ששת :מפני מה מנה הכתוב תכשיטין שבחוץ עם תכשיטין שבפנים
לומר לך :כל המסתכל באצבע קטנה של אשה כאילו מסתכל במקום התורפה".

המוצהרת היא "עבור הקב"ה" לשאת חן בעיני האל ולזכות בחסדיו ,ואל זה אוהב לראות את חסידיו
נאבקים בניסיונות הרבים והקשים בהם הוא מעמידם ,ואל זה רווה נחת שאהובו החסיד הכפוף לו מצליח
לכפוף את יצרו ולרצות את אדונו .כפי שמתבהר ,בשיח חסידי זה המאבק ביצר הרע הוא התכתשות בלתי
נלאית ,התמודדות כה קשה שאפילו התורה נתפסת כערה לקושי זה ,ממש כמו האל עצמו" :והקב"ה אינו
מביא הכל בנסיון מפני שמרחם על כל מעשיו" (כ"י פארמה ס' שסא) .כעת הזמן לשוב לאותו צדיק שחדל
מחימוד אישה ,המוזכר בפרק הקודם ,לבחון את דרכי פעולתו של השטן שהוא בשיח זה לא אחר מאשר
היצר או מידת הדין ,ולברר מה הקשר בין האישה והשטן.

ב .היצר ,מידת הדין ,והשטן
להקבלה בין יצר הרע ,השטן ,ומלאך המוות אנו עדים כבר בגמרא" :הוא שטן הוא יצר הרע הוא מלאך
המות" (בבלי בבא בתרא טז ע"א) .הקבלה זו המשיכה להתקיים בהגות היהודית בימי הביניים,
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והמשגה זו לא פסחה גם על ספר חסידים ,רק שכאן המונח "מלאך המוות" מתחלף במושג רחב יותר -
"מידת הדין":
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לפי כשרוצה הקב"ה לעשות טובה לאדם באתה מידת הדין ואומרת תנסהו  . . .ואילו היה הקב"ה
מנסה את הצדיק אומר לסטן באיזה דבר תנסהו אומר הוא רבונו של עולם תתנהו בידי ואחקור
איזה דבר שקשה לו לעשות או שלא לעשות ביותר ואנסהו ואל תעזור וכי עבד יוכל למשוך כנגד
רבו והקב"ה אומר הנו בידך לכל אשר תחפוץ תנסהו והסטן מבין הדבר לחטא כיצד אם יש אדם
צדיק וחדל מחימוד אשה ומכין לו אותה אשה שחומרה [צ"ל שחומדה] והיא חומדתו ועתה הוא
רחוק ממנה והיא ממנו ואפילו היה בידם לחטוא נמנעים מחמת הבושה כי היאך יכול לדבר עמה
מאותם דברים והיא עמו לפיכך הסטן מגלגל דברים בינו ובין האשה שיבאו יחדיו ויתיחדו יחדיו
ויקח להם מפתח של אוצר החן והאהבה ורשפי החיבה ושלהבת התאוה ויקשור בלב האיש
והאשה ובערו שניהם יחדיו ואין מכבה ויבא השטן בלבו ובלבה וילמד להם יומם ולילה עורמות
ומזימות היאך לידבק יחדיו בלא בשת ופגימה ואם תאמר אם רוצה להביא האיש בנסיון מה
חטאה האשה אלא שום דבר נתחייבה האשה לחטוא קישטה את עצמה להראות את יופיה למי
שהיא אסורה להם כבתו של ר' חנניא בן תרדיון לכך הושיבוה בקובה של זונות וכן זאת עשתה
שום דבר שהביאוה לידי מעשה זה  . . .יסוד היראה נסיון עיקר יראת יי' ניכרת בעת נסיון וכמו
שכתבנו ביצר של נשים כך בכל מיני יצרים והקב"ה אינו מביא הכל בנסיון מפני שמרחם על כל
 133רש"י לשבת פט ע"א" :בא השטן  -הוא יצר הרע המחטיא את האדם" ,ובפירושו למסכת עירובין (כו ע"א)" :שטן  -מלאך
המות".
 134ראו את פירושי הרוקח לסידור התפילה ([סט] אנא מלך רחום וחנון ע' שפז) :על כן הוא [הקב"ה] מלא רחמים כדי שירחם
ולא ישמע למידת הדין ,שאם היה שומע אין אדם חי בעולם ,כי אדם אשר יעשה טוב ולא יחטא".

מעשיו אלא כשמדבר לעשות טובה הרבה לאדם אז השטן שהוא מידת הדין אומר לא יתכן לעשות
לו טובה עד שיעמוד בניסיון (כ"י פארמה ס' שסא).
בשיח החסידי השטן ,מידת הדין ,והיצר הינם שלשה ייצוגים של אותה ישות מטאפיזית שעל פניה מטרתה
היא העמדת הבריות בניסיון והאדרת שמו של הבורא בקרב הבריות 135.הקבלה בין שלשת ייצוגים אלו
ניכרת גם בדור השלישי של חסידות אשכנז אצל הרוקח ,ר' אלעזר מוורמס ,תלמידו של ר' יהודה החסיד.
הרוקח ,בהתבססו על הגמרא ,מתאר את האופן שבה ישות שטנית זו משתלטת על הבריות" :ואל ישלוט בי
יצר הרע שלא יטעני ,כך קבלנו מרבותינו יצר הרע דומה לזבוב כדאיתא בפרק הרואה 136,ויושב במפתחות
הלב כדכתיב :זבובי מות ,פי' יצר הרע הוא מלאך המות והוא שטן .ובכל יום מתחדש על האדם דבריו
ומבקש להמיתו  . . .מה עושה נכנס דרך הפה ומקטין עצמו כזבוב ויועצו לחטוא ליוצרו 137".השטן אליבא
דחסידי אשכנז אינו כוח מטאפיזי המורד באל כמקובל בקרב הוגים נוצרים רבים 138,ואף לא הסיטרא
אחרא הקבלי ,המייצג את צידה האחר של הקדושה .בדומה להמשגת חז"ל ,עבור חסידי אשכנז השטן הוא
משרתו של האל ,הוא זה המאפשר לבורא להשפיע את טובו על הבריות ,ואין הוא פועל באופן עצמאי ללא
רשותו של האל" 139:רבונו של עולם תתנהו בידי ואחקור איזה דבר שקשה לו לעשות או שלא לעשות ביותר
ואנסהו ואל תעזור וכי עבד יוכל למשוך כנגד רבו".
השטן ,נמרץ וערמומי ,חודר ללבבות הבריות מסית לדבר עבירה ומצית את אש התאווה .בתחילה
הוא "מגלגל דברים בינו ובין האשה שיבאו יחדיו ויתיחדו יחדיו" ,או במילים אחרות הוא דואג ששניהם
יפגשו פנים אל פנים במקום מבודד מהבריות על מנת להקל על זממו להפילם ברשת החטא .לאחר מכן הוא
נותן "להם מפתח של אוצר החן והאהבה ורשפי החיבה ושלהבת התאוה ויקשור בלב האיש והאשה ובערו
שניהם יחדיו ואין מכבה ".כאן אנו עדים להסלמה הרגשית לה גורם השטן בלב האיש והאישה כאשר חן
ואהבה מציתים את רשפי החיבה המוליכים לשלהבת התאווה .החסיד המתפתה לחזות בהבל החן ושקר
היופי
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סופו לבעור בשלהבת התאווה שאין לה מכבה .פעולתו הקדחתנית של השטן ממשיכה ביתר שאת,

"ויבא השטן בלבו ובלבה וילמד להם יומם ולילה עורמות ומזימות היאך לידבק יחדיו בלא בשת ופגימה".
דבקות זו ,המוליכה לחטא ,עומדת בהנגדה לדבקות הבשרים אותה מעודד שיח מיני זה ,דבקות באישה
המותרת" :יתפלל כל חסיד על זאת שידבק באשה טובה" (כ"י פארמה ס' שסב).
 135עדות נוספת להמשגה זו אנו מוצאים בקונטרס זכר עשה לנפלאותיו" :ומה שכתוב (תהלים פו ,יא) יחד לבבי ליראה את
שמך ,זהו כשהאדם חפץ במצותיו ,אז מבקש מהבורא להצילו מיצר הרע [ ]...חוץ מן הפעם המביאו לידי נסיון ,שאומר שטן
ותעזבו בידי ".תא-שמע ( ,)5113ע' .171
 136בבלי בברכות סא ע"א " :אמר רב :יצר הרע דומה לזבוב ,ויושב בין שני מפתחי הלב ,שנאמר (קהלת י') זבובי מות יבאיש
יביע שמן רוקח".
 137פירושי סידור התפילה [ז] יהי רצון – ברכת הגומל חסדים טובים ע' יד.
 138בפרק הרביעי נראה שהמשגת השטן בכתביו של פייר אבלר אינו כה שונה מהמשגת השטן בשיח החסידי.
 139בנוגע להמשגת השטן בספרות התלמודית ראו :קוסמן ( ,)5115ע' .111-111
 " 140אל יקנא לבך בחטאים כי אם ביראת יי' כל היום אל תהי חכם בעיניך ירא את יי' וסור מרע ירא את יי' בני ומלך ועם
שונים אל תתערב שקר החן והבל היופי אשה יראת יי' היא תתהלל" (כ"י פארמה ס' ט).

במובאה בראשית פרק זה ראינו שלמרות שהשטן מומשג כחודר הן ללבו של האיש והן לליבה של
האישה ומפתה את שניהם לדבר עבירה' ,הניסיון' הוא מנת חלקו של החסיד בלבד" :ואם תאמר אם רוצה
להביא האיש בנסיון מה חטאה האשה אלא שום דבר נתחייבה האשה לחטוא קישטה את עצמה להראות
את יופיה למי שהיא אסורה להם כבתו של ר' חנניא בן תרדיון לכך הושיבוה בקובה של זונות 141וכן זאת
עשתה שום דבר שהביאוה לידי מעשה זה' ".הניסיון' ,כפי שראינו ,הוא הכלי המרכזי אשר באמצעותו
מנסה היצר –או השטן – להשליט את מרותו על החסיד ,ובזכות העמידה בניסיון זוכה החסיד לחן וחסד
בעיני חבר מרעיו ובעיני הבורא .אך בד בבד 'הניסיון' משמש בשיח מיזוגני אנדרוצנטרי זה להדרת נשים
מאחד הפנים המרכזיים בהגות החסידית.
בשיח החסידי ההתמודדות עם הניסיון אינו מנת חלקן של נשים ,היא לחסידים בלבד 142.האישה
אינה עומדת בניסיון" ,ואם תאמר אם רוצה להביא האיש בנסיון מה חטאה האשה" ,בניסיון עומד האיש
בלבד ,האישה פשוט חוטאת ,וכל שנותר הוא לברר מה היה חטאה .ממש כמו בתו של חנניא בן תרדיון

שהושלכה לקובה של זונות רק משום שהליכתה שלהבה את יצרם של גדולי רומי ,כך האישה בספר
חסידים לא חטאה ,למעט מה שנתפס בשיח זה כנטייתה האינהרנטית להתקשט ולפתות גברים .חשוב
להדגיש שהאישה כאן אינה השטן ,השטן הוא ישות נפרדת המפתה הן את האיש והן את האישה ,אך נוצר
קשר קוגניטיבי בין שני היצורים המפתים ללא הרף את החסיד .קשר ברור בין השטן ונשים אנו רואים
אצל הרוקח" :זהו שאין ס' עד ויסגור בשר תחתינה ,שנכנס סטן עמה" 143.המשגה זו ,השואבת את
השראתה ממדרש בראשית רבה,
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מופיעה גם בדפוס בולוניה של ספר חסידים 145.בשיח החסידי האישה

היא אינה השטן אך היא דומה לו ומתנהגת כמוהו.

141בבלי עבודה זרה יח ע"א" :ועל בתו לישב בקובה של זונות ,דאמר ר' יוחנן :פעם אחת היתה בתו מהלכת לפני גדולי רומי,
אמרו :כמה נאות פסיעותיה של ריבה זו ,מיד דקדקה בפסיעותיה " .בתו זו של חנניא בן תרדיון שהושלכה לקובה של זונות היא
אחותה של ברוריה אשתו של ר' מאיר המוכרת יותר .חוקרים וחוקרות לא מעטים עסקו בסיפורה של ברוריה וחלקם אף
התמקדו בפן המגדרי שבו .אציין כאן את ד' בויארין שהצביע על הניגודיות הקיימת בהמשגת שתי האחיות – בעוד ברוריה
המערערת על המבנה החברתי הפטריארכאלי מסמלת את האישה הלמדנית הפורצת את גדרות המיניות הנורמטיבית ,אחותה
מייצגת את האידיאל הנשי בשיח הרבני ,האישה הצנועה והחסודה המשמרת את גופה לבעלה ,הנמנעת הן מפריצת גבולות
המיניות ההגמונית והן מלימוד תורה .ראו ,Boyarin (1993) :ע'  .171-171במקום אחר דן בויארין במורכבות הייצוגים
המגדריים שבסיפור תלמודי זה ומראה כיצד הסיפור משמש בידי חכמי התלמוד לקריאת תיגר על תפיסת הגבריות השלטת
בחברה הרומית ,מהלך המדגיש את הקרבה הרעיונית בין הוגים יהודים ונוצרים בשלהי העת העתיקה .הן במקורות היהודיים
והן בנוצריים ,טוען בויארין ,האידיאל הגברי התקבע באמצעות זהות עצמית הנובעת מהיפוך מגדרי (,)cross-gender identity
דהיינו הזדהות ההוגים עם דימוי האישה הבתולה .ראו.75-19 ,Boyarin (1999) :
 142בסקין כבר ציינה שהשיח החסידי אינו דן בדרכי התשובה לגבי נשים .עבור מחבר ספר חסידים נשים הן לרוב הגורמות
לחטאיו המיניים של החסיד אך אין הן עצמן מוצגות כחוטאות .ראו ,Baskin (2006) :ע' .5
 143פרוש סידור תפילה לרוקח [קלד] שופרות ע' תרצ.
 144בר"ר יז ,ו" :ויקח אחד מצלעותיו ,רבי שמואל בר נחמן אמר מן סטרוהי ,היך מה דאת אמר (שמות כז) ולצלע המשכן,
ושמואל אמר עילעא חדא מבין ב' צלעותיו נטל ,תחתיה אין כתיב כאן ,אלא תחתנה ,א"ר חנינא בריה דר' אידי מתחלת הספר
ועד כאן אין כתיב סמ"ך כיון שנבראת נברא שטן עמה".
145
"וזהו שאמר בבראשית רבא שאין סמך עד ויסגור בשר תחתינ' שנכנס סטן עמה לכך התחי' בפסוק בסמך של מלכיות
וזכרונות ושופרות בס' להגן עליהם מן השטן" (דפוס בולוניה  1139ס' .)517

שוב בדומה להמשגת השטן בהגות החז"לית ,למשל במדרש ויק"ר (כא ,ד)" :שכל ימות השנה
הסטן מצוי לקטרג וביום הכיפורים אין השטן מצוי לקטרג",
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כדמות שמפתה את האדם לחטוא ואחר

כך מקטרגת עליו בפני האל 147,כך גם בשיח החסידי .דוגמה לכך אנו מוצאים בסימן הבא בו מנכס מחבר
ספר חסידים את הסיפור התלמודי המתאר את שהותם הממושכת במערה של ר' שמעון בר-יוחאי ובנו ר'
אלעזר בבורחם מחמת הרומאים:
והוא ובנו בצער במערה ומקבלין באהבה הצער ולא היו ראויין לאותו צער וקיבל מאהבה י"ג שנים
ואותו זכות מהנה לכל העולם כגון ייסורין דר' אלעזר וכל העולם היו נהנין לפי כשהשטן מקטרג
ואומר רבונו של עולם ראויין לפורענות וכשהצדיק בצער או בייסורין שלא כדין אומר הקב"ה הרי
הצדיק לוקה שלא כדין שנאמ' יש נספה בלא משפט ואז אין למידת הדין להביא פורענות לעולם
(כ"י פארמה ס' תתרנב).
השטן מוצג כאן כמקטרג על הבריות וכחפץ לגומלן במיני פורעניות בשל מעשיהם הרעים .אך בנוסף
להצגת השטן כישות המקטרגת על הבריות מטרתו של המחבר היא להעניק הסבר לייסורי הצדיק שאין
להם סיבה נראית לעין.
ייסורי הצדיק (שלא בחטא מקורם) תפקידם לשמור על שאר הבריות מהפורעניות המגיעות להן
מחמת מעשיהן .המשגה זו שוב יוצרת חיץ בין 'הצדיק' המיוסר ,הסר למרות האל והתורה החסידית ,ובין
אלו המביאים פורעניות לעולם ,דהיינו חברי וחברות הקהילה שאינם סרים למרות החסידית .המשגה זו
גם מאפשרת לחסיד להסב את הרגשת העוינות החברתית שהייתה לרוב נחלתו (מעצם בחירתו בדרך
החסידות) בהרגשת התרוממות רוחנית ואחריות חברתית ,ולהדמות לאיוב המקראי כאות ומופת
לאחרים:
שנאמ' למען ענותך ולמען נסותך להטיבך באחריתך ונכון זה מעניין איוב שהעיד בו הכתוב כי הוא
תם וישר ירא אלהים וסר מרע והתחיל להביא עליו אילו הייסורין קשים וחזקים ועיקר סיבתו
היתה מדברי השטן וביאר הכתוב כי לא היה מחויב בצרות ובייסורין שבאו עליו אלא הקב"ה
התחילן כדי שיגמלוהו טובה עליהם ולמען יראו כל השומעים והרואים אותו קושי ייסורין
ומתקנים דרכיהם (כ"י פארמה ס' ג).
לפני שאסיים דיון זה בבחינת דרכי התמודדות עם היצר אותן מציע בעל ספר חסידים לחסידיו,
ברצוני להתמקד ביחסו הדו-ערכי של שיח זה לנשים ,בהמשגת היחסים בין החסיד ואשתו – שהיא כפי

 146בבלי קידושין פא ע"א" :ר' עקיבא הוה מתלוצץ בעוברי עבירה ,יומא חד אידמי ליה שטן כאיתתא בריש דיקלא ,נקטיה
לדיקלא וקסליק ואזיל".
 147ראו גם בבלי יומא כ ע"א":שטן ביומא דכיפורי לית ליה רשותא לאסטוני ".בתלמוד הירושלמי (ברכות ו ע"א)" :וכל מי
שהוא תוכף לנטילת ידים ברכה אין השטן מקטרג באותה סעודה .וכל מי שהוא תוכף גאולה לתפילה אין השטן מקטרג באותו
היום ".אצל רש"י בפירושו לסנהדרין כו ע"ב" :מפני השטן  -שהוא מקטרג ,ואמר :תסתפק לעליונים ולא ימסרו הלוחות ביד
משה ".כך גם אצל בעלי התוספות ממשיכה גישה זו (תוספות לברכות מ ע"א) ":השטן מקטרג עליהם וברית מלח מגין עליהם".

שכבר ציינתי ,האפיק הנורמטיבי היחידי לפורקן יצרו – ולברר מה הן ההשלכות החברתיות של המשגות
אלו.

ג" .שיצר אחר נשים אם יתירו יבא לפרצה גדולה"
הזכרתי בראשית החלק זה את המשגתו המפותחת של יצר הרע בהגות החסידית .כך לדוגמה אנו עדים
לחלוקתו של יצר הרע לשלוש קטגוריות שונות" ,שלשה מיני יצר הרע הם השנים בין בזקן בין בבחור" (כ"י
פארמה ס' מה) ,ובמקום אחר" ,שלשה יצרים רעים הם הלוחצים את האדם על דברי אשה" (כ"י פארמה

ס' מג) .ההמשגה המפורטת לה זוכה יצר הרע בהגות זו מופיעה בעיקר בהקשרה לשיח המיני-הגברי .ספר
חסידים מספק לנו הסבר למגמה זו" :לפי שיצר אחר נשים אם יתירו יבא לפרצה גדולה" (כ"י פארמה ס'
קנז).
'יצר אחר נשים' הוא הקשה מכולם ,תוצאותיו הרות אסון וגוררות "פרצה גדולה" בחומות
המבצרות את תפיסת עולמם האנדרוצנטרית פטריארכאלית של חסידי אשכנז .בהמשגה דיאלקטית זו
האישה מוצגת ,מחד גיסא כ"אחר" המשדל(ת) לדבר עבירה ,כפרוצה המפתה לפריצת גדרות הנורמטיביות,
ומאידך גיסא ,כל עוד היא כבולה לגבר בשלשלות מוסד הנישואין הפטריארכאלי ,האישה היא היחידה
בעולם הגשמי שיכולה להציל אותו מהחטא ,ועל מנת להינצל מיסורי החטא רשאי החסיד לעשות באשתו
ככל העולה על רוחו" 148.והכתוב לא אסר לאדם אשתו בכל עניין שחפץ ליהנות ממנה פן יתן עינו באחרת"
(כ"י פארמה ס' תתשיא) 149.המשגה זו ,שמקורה בגמרא 150,ניכרת גם אצל ר' אלעזר מוורמס" :כל מה
שאדם רוצה לעשות באשתו עושה כדי שלא יתן עיניו באחרת" 151.אך קיים הבדל משמעותי בין השיח
התלמודי לחסידי .אמנם בשני הדיונים מופיעה ההוראה" ,כל מה שאדם רוצה לעשות באשתו עושה" ,אך
 148בנוגע להמשגה האמביוולנטית לגבי נשים הקיימת בשיח החסידי ראו.Baskin (2006) :
 149במקום אחר בספר חסידים חוזרת התרה גורפת זו המאפשרת לחסיד לעשות באשתו ככל העולה בדעתו" :וכתיב והיו לבשר
אחד ובחיקו תשכב וכתיב ובאשת חיקו וכתיב ובאיש חיקה אלא כשמספר בתענוגי האיש הוצרך לומר אשת חיקו כפי רצונו
וחפצו ותאותו" (כ"י פארמה ס' תתרפו) .המשגה דומה ניתן למצוא אצל הרמב"ם (איסורי ביאה כא ,ט)" :אשתו של אדם
מותרת היא לו ,לפיכך כל מה שאדם רוצה לעשות באשתו עושה ,בועל בכל עת שירצה ומנשק בכל אבר ואבר שירצה[ ,ובא עליה
כדרכ ה ושלא כדרכה] ובלבד שלא יוציא שכבת זרע לבטלה ואע"פ כן מדת חסידות שלא יקל אדם את ראשו לכך ושיקדש עצמו
בשעת תשמי ש כמו שביארנו בהלכות דעות ,ולא יסיר מדרך העולם ומנהגו שאין דבר זה אלא כדי לפרות ולרבות".
 " 150אמר רבי יוחנן בן דהבאי ,ד' דברים סחו לי מלאכי השרת :חיגרין מפני מה הויין? מפני שהופכים את שולחנם ,אילמים
מפני מה הויין? מפני שמנשקים על אותו מקום ,חרשים מפני מה הו יין? מפני שמספרים בשעת תשמיש ,סומין מפני מה הויין?
מפני שמסתכלים באותו מקום .ורמינהו ,שאלו את אימא שלום :מפני מה בניך יפיפין ביותר? אמרה להן :אינו מספר עמי לא
בתחלת הלילה ולא בסוף הלילה אלא בחצות הלילה ,וכשהוא מספר מגלה טפח ומכסה טפח ,ודומה עליו כמי שכפאו שד
ואמרתי לו :מה טעם? ואמר לי :כדי שלא אתן את עיני באשה אחרת ,ונמצאו בניו באין לידי ממזרות! לא קשיא :הא במילי
דתשמיש ,הא במילי אחרנייתא .א"ר יוחנן :זו דברי יוחנן בן דהבאי ,אבל אמרו חכמים! אין הלכה כיוחנן בן דהבאי ,אלא כל
מה שאדם רוצה לעשות באשתו עושה משל לבשר הבא מבית הטבח ,רצה לאכלו במלח אוכלו ,צלי אוכלו ,מבושל אוכלו ,שלוק
אוכלו וכן דג הבא מבית הצייד" (בבלי נדרים כ ע"א-ע"ב).
 151ספר הרקח ,הלכות חסידות ,ע' כג.

בעוד הגמרא – הדנה בתנוחות המיניות המותרות בין איש ואשתו והשפעת תנוחות אלו על הילדים
שייוולדו כתוצאה מההתנהגות המינית של הזוג – עניינה המרכזי היא השלטת מרותו של הגבר על אשתו
ללא קשר לגחמותיו של היצר.
בשיח החסידי הסיבה המאפשרת לגבר לנהוג באשתו "בכל עניין שחפץ ליהנות ממנה" ,היא "כדי
שלא יתן עיניו באחרת" .דהיינו ,מטרת השיח החסידי היא להעניק לחסיד כלים שיעזרו לו בהתמודדותו
עם יצרו .אך בד בבד ,השיח החסידי מדגיש את ההמשגה הדיכוטומית המציגה מצד אחד את 'האישה
האחרת' ,המפתה והדמונית ,האישה שהיא בת "חוה ששפכה דמו של אדם הראשון" (כ"י פארמה ס'
תתשעט) ,ומנגד את 'אשתו' ,בה הוא יכול להשתמש ככל העולה על רוחו .מעניין לראות שהביטוי" ,כדי
שלא יתן עיניו באחרת" ,מופיע בדיון תלמודי זה בסיפור אקסמפלרי שמטרתו הפרחת הטענה שדיבור
בשעת משגל גורם להולדת בנים חרשים .בסיפור זה אימא שלום מתארת כיצד בעלה ,ר' אליעזר ,מדבר
איתה בשעת המשגל ואת האופן בו מתנהל האקט המיני" :שאלו את אימא שלום :מפני מה בניך יפיפין
ביותר? אמרה להן :אינו מספר עמי לא בתחלת הלילה ולא בסוף הלילה אלא בחצות הלילה ,וכשהוא
מספר מגלה טפח ומכסה טפח ,ודומה עליו כמי שכפאו שד ואמרתי לו :מה טעם? ואמר לי :כדי שלא אתן
את עיני באשה אחרת ,ונמצאו בניו באין לידי ממזרות" 152.אין זה המקום לרדת לעומקו של סיפור זה,
לענייננו חשוב לשים לב שהסיבה אותה נותן ר' אליעזר להתנהגותו המינית המוזרה – אינה החשש מיצרו –
אלא רצונו לחסוך מבניו את גורל הממזרות.

153

על מנת למנוע מחשבות חתרניות או הרהורים אסורים ,ובתקווה להדוף את ניסיונותיו הנשנים של
היצר לבקוע "פרצה גדולה" העלולה למוטט את חומות המיניות הפרונטליסטית הנורמטיבית ואיתן את
המערך החברתי הפטריארכאלי כולו ,מעודד השיח החסידי ,בניגוד לאזהרות הגמרא ,לקיים יחסי מין
לאורך תקופת הריונה של האישה:
ויש לאיש לעשות כמו שכתוב במסכת כלה והיה מן הדין לאסור מלשמש כשאשתו מעוברת או בחדשים
שקשים לוולד אלא שמא הוא או האשה יהרהרו אחר האסור להם מוטב שלא יהרהר ושלא יאסר דבר שאי
איפשר והחכם יתן את הדין שאין שם על לב איזה דבר יתן הכתוב מפני היצר ומפני שאי איפשר בעניין
אחר (כ"י פארמה ס' תתשיא).

154

 152שם.
 153שטיינזלץ מסביר" ,שיש כאן כעין ממזרות מצד הנפש אם חושב בשעת משגל על אשה אחרת".
 154כך קבעת הגמרא (בבלי יבמות יב ע"ב) " :שלש נשים משמשות במוך :קטנה ,מעוברת ,ומניקה קטנה שמא תתעבר ושמא
תמות ,מעוברת שמא תעשה עוברה סנדל ,מניקה שמא תגמול בנה וימות ".כך מסביר רש"י בפרושו" :סנדל  -ולד שאין לו צורת
פנים וקיימא לן במסכת נדה (דף כה) אין סנדל שאין עמו ולד משל לאדם שסטר את חבירו והחזיר צורתו לאחוריו דכשהיא
מעוברת וחוזרת ומתעברת דוחק האחד את חבירו ופוחת צורתו".

בתקופה בה חיו חסידי אשכנז קשה היה לוודא הריון לפני שחלפו שלשה חודשים" ,שהרי בג' חדשים
הראשונים אין ידוע בברור שהיא מעוברת לכך יבא עליה אע''פ שכבר מעוברת" (כ"י פארמה ס'
תתשמד) 155,וזאת אחת הסיבות שבעל ספר חסידים מתיר קיום מגע מיני גם בתקופה זו .הסיבה הנוספת,
ואולי המרכזית ,היא לעזור לחסיד להתגבר על יצרו .לא מוזכר במפורש מדוע מותר לחסיד לקיים יחסי
מין עם אשתו המעוברת לאחר שלשת החודשים הראשונים ,אך יתכן שכאן מסתמך המחבר על חז"ל
שהחזיקו בדעה שלאחר שלשת החודשים הראשונים התשמיש יפה לולד ,ולכן אין כאן חשש מהשחתת זרע
לבטלה" 156.תנו רבנן :שלשה חדשים הראשונים תשמיש קשה לאשה וגם קשה לולד ,אמצעיים קשה לאשה
ויפה לולד ,אחרונים יפה לאשה ויפה לולד".

157

אנו עדים כאן למהלכו החתרני של מחבר ספר חסידים הקורא לחכם להתעלם מדברי תורה,
"והחכם יתן את הדין שאין שם על לב איזה דבר יתן הכתוב" (כ"י פארמה ס' תתשיא) .בהמשגה החסידית
התורה הכתובה חסה על הבריות ומתירה מעשים אותם אוסרת השקפת עולמם של חסידי אשכנז מכיוון
שהתורה הכתובה ערה לעוצמת הפיתוי הגלום ביצר ויודעת שרק (חסידים) מעטים יכולים לעמוד בפניו.
במקום אחר בספר ,והפעם בצורה שאינה משתמעת לשני פנים ,אנו שוב עדים להמשגה זו" :יש דברים
שהתירה תורה ליתובי [לישוב] היצר ואע''פ שאינו טוב" (כ"י פארמה ס' תתשמג) .תפיסה זו מציגה את
התורה כמעין אם רחומה המתחשבת בקשיי ילדיה ,אך בתפיסה זו קיים גם פן חתרני .מוסריותה של
התורה אינה עומדת בסטנדרטים החסידיים ,התורה מאפשרת פעולות מסוימות שהן אליבא דחסידי
אשכנז רעות במהותן הגוררות עונשים משמיים" .יש דברים שהתירתם התורה ואם יעשה אותם האדם
יבא לדין עליהם שיש לו לאדם לחשוב שלא התירתם התורה אלא כנגד היצר כגון יפת תואר" (כ"י פרמה ס'
תתש) .לפי המשגה זו של 'דין שמיים' ,החסיד נקרא להקרבה עצמית ולהתנהגות אלטרואיסטית החורגים
מגבולותיהם של דיני תורה כמפורשים בידי חכמי ההלכה לדורותיהם .מהלך זה ,גם אם אין זו מטרתו,
מערער את מעמדה של ההלכה הנורמטיבית ושל נציגיה הרשמיים.
האנטגוניזם הסמוי בין שתי תפיסות אלו ,ההלכתית והחסידית ,שב ועולה בספר חסידים 158.כך
למשל:
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באבות דרבי נתן אנו מוצאים (א:ח)" :בזמן שהאשה מתעברת פני' מכוערות ומוריקות כל ג' חדשים הראשונים".
 156ראו את מאמרו של דניאל מלאך" ,רפואת נשים ותמותת תינוקות ב'ספר חסידים'" ,מלאך (.)1771
 157בבלי נידה לא ע"א.
 158בספרו  Piety and Societyעוסק מרקוס רבות במתח זה ,Marcus (1981) ,למשל ,ע'  11ואילך .ראו גם :שלום ( ,)1777ע'
 ;133דן ( ,)5111ע' .91

שנים שיבאו לדין לפני החכם ואם אותם שנים בעלי ריב ומדון הם החכם יעשה דין תורה אע"פ
שנראה לו בדיני שמים להפך אבל אם אותם שנים טובים ויראי שמים ונשמעים לעצת החכם יעשה
דיני שמים אע"פ שבדיני תורה להפך (כ"י פארמה ס' תתתקפא).
זאת גם הסיבה שהשיח החסידי מדגיש את החשיבות הרבה הקיימת בלימוד תורה שאינו מונע ממניעים
הלכתיים" :מי שעוסק בתורה לשמה לא נתכוון להיות הלכה כמותו יקבל שכר כמי שהלכה כמותו" (כ"י
פארמה ס' תשנו).
הדגשת המניעים הרוחניים והרגשיים לקיום המצוות או לאי קיומן אינו מעודד את החסידים
למהלכים אנטינומיים ,החובות ההלכתיות אינן מוטלת בספק .ההלכה היא זו הקובעת מה על החסיד
לעשות או לא לעשות" ,אך הערך הדתי ",כפי שמציין י' דן" ,אינו נקבע על ידי עצם המעשה ,חומרתו
ותוצאותיו ,אלא על פי התהליך הרוחני שהביא לעשייתו 159".למרות שלמחבר ספר חסידים אין יומרות
אנטינומיות מוצהרות ,אנו שוב רואים כיצד תפיסת עולמו מערערת על מעמדם של חכמי ההלכה ,שוללת
מההלכה וממוריה הענקת משמעות דתית למעשי הבריות ואת קביעת השכר והעונש למעשים אלו .מעל
לכל ,תפיסה זו מעניקה סמכות דתית עליונה לפרשנים החסידיים .כך מתבטלת ההבחנה ההלכתית
המקובלת בין מצווה "קלה" ו"חמורה" ,וכנגד מודגשת הכוונה שבעצם המעשה ,או המהלכים הנפשיים
שפעלו מאחורי המעשה (או ההימנעות ממנו) .ככל שהמעשה מנוגד לרצונה ולאופייה של הבריה כך שכרה
רב יותר .כדברי ספר חסידים" :כי טוב שאדם כופף את יצרו ממאה מצות שאין יצרו תקפו ומסיתו ודוחקו
עליהם" (כ"י פרמה ס' ב).
עד כה ראינו את החשיבות הרבה אותה מקנה השיח החסידי להכנעת היצר" ,כי טוב שאדם כופף
את יצרו" ,אך כיצד עליו לעשות זאת מעבר לקיום יחסי מין עם אשתו בחודשים הראשונים להריונה
ויכולתו לעשות באשתו ככל העולה על רוחו? ומה אפשר ללמוד מהמשגת דרכי הפעולה אותן מציע שיח זה
לחסיד בניסיונו הסיזיפי לכוף את יצרו? דיון בשאלות אלו יחתמו את הדיון ביצר.

ד" .כלל גדול ותקנה גדולה ליצר"
אחת הדרכים המוזכרות בספר חסידים להתמודדות עם היצר ,כפי שכבר ראינו בסיפורם של אותם
הבחורים שהתארחו בביתו של רב בארץ רחוקה וגילו קערות מלאות במים ליד מיטתם ,היא ישיבה במים
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קרים" :הרי אין דבר שמבטל היצר כמו מים קרים תשבו במים עד שיכבה יצריכם" (כ"י פארמה ס'
תשצח) .במקום אחר בספר אנו שוב עדים להמשגה זו" ,ויכבה יצרו במים ויצר נקרא אש" (כ"י פארמה ס'
תתתתרנו) .את היצר הבוער בלב ניתן לצנן בישיבה במים קרים ,אך גם בחינה עצמית יומית ,הכרה
בחטאים ,קבלת עונש ותחושת הצער המלווה להכרה זו עשויים להועיל" :וישים על לבבו מה שעשה בכל
יום שנאמ' כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד ויתחרט בבכיה שנאמ' פלגי מים ירדו עיני על לא שמרו
תורתך ויקבל עליו צער נגד יצר זה שהיה לו כנגדו יקבל העונש וכן אמרו רבותינו גלות מכפרת חצי עון"
(כ"י פארמה ס' לח) .שוב חוזר כאן מוטיב המים כמענה ליצר" ,פלגי מים ירדו עיני" ,רק שהפעם המים
נובעים מבפנים ,מנפשו הדווה של החסיד.
בנוסף למוטיב המים כהגנה מפני היצר אנו רואים כאן דרך נוספת להתמודדות והיא הגלות.
המשגה זו מתחדדת בסימן הבא:
כלל גדול ותקנה גדולה לג' יצרים להיות בעיר רחוק משם שאין שיירות מצויות לבא משם ותקנה
לראייה  . . .אל יהא מצוי אצל נשים וירחיק הליכתו מהם ויעצור רוחו מראות אותם כשהן אצלו
כי עיקר מניח מפני הבשת להתקרב להן ומדבר מאותן דברים אבל ראייה שאף אחרים עושים
ורגילים לראות בנשים ומזה יעצור רוחו (כ"י פארמה ס' מג).
קבלת גלות מרצון למקום מרוחק מאובייקט התשוקה עוזרת לחסיד להתמודד עם יצרו ,ולמרות הקשיים
הרבים הנלווים למהלך מעין זה ,שמשמעותו היא נטישת הקהילה היהודית ומעבר אל בין הגויים והסכנה
התמידית מאכילת לחמם או מחילול השבת 160,מהלך זה עדיין לוקה בחסר .גם במקום מושבו החדש קיים
החשש שהיצר לא ירפה מהחסיד המיוסר .אי לכך נקרא החסיד להסיט עיניו מלראות כל אישה באשר
היא .שוב אנו רואים את ההשלכות החברתיות הגלומות בהמשגת היצר בשיח החסידי המעודד גם הפרדה
מגדרית וגם הפרדה בין החסידים ,הנמנעים מלהישיר מבטם לנשים ,ואחרים "[ה]רגילים לראות בנשים".

כלי מרכזי נוסף בהתמודדות עם היצר הוא השלטת פחד תמידי בליבו של החסיד .כדברי בעל ספר
חסידים" ,אשרי אדם מפחד תמיד שלא יחטא" (כ"י פארמה ס' יג) 161,וכן" ,כשאדם מתאוה לדבר ועוזב
את יצרו בשביל יראתו" (פארמה ס' תתריז) .החסיד נקרא לפחד מעצמו ,ממעשיו וממחשבותיו ,ולירא את
אלוהיו .לא רק ממעשיו שלו עליו לחשוש אלא גם ממעשיהם ומחשבותיהם של ילדיו" :ויותר צריך להיות
נזהר מדעת בניו ובנותיו פן יחטאו למי שבראם ויותר צריך להיות מפחד פן יחטאו במעשיהם ובגופם

 160ראו כ"י פארמה ס' קעו.
 161ראו גם" :אשרי אדם מפחד תמיד כגון שירא לעשות עולה ליהודי ולגוי וירא לתת ולשאת עם יהודי וגוי שאינם הגונים
שיגלגלוהו לידי שבועה ושלא יגלגל שבועה" (כ"י פארמה ס' תתתתעה).

ובהרהור לבם" (כ"י פארמה ס' שא) .במהלך העומד כביכול בסתירה להמשגה זו ,החסיד נקרא לעבוד את
האל מאהבה ולא מיראה או פחד:
מלך עולמים אם מפחדך עושין זכיות ומיראתך שיריאים מפורענות בעולם הזה שלא ימית אותם
ואת בניהם או שלא ילקו בייסורין או שלא ידלדלו או שלא תבא עליהם התוכחות והאלות ויראים
מגיהינם או שלא תטיב להם בגן עדן או בעולם הזה לכך מן הדין אין להם שכר בשביל מה שעושין
שאם אדם יכול לתת להם ולהצילם מגיהינם וממה שהיו מתייראים ממך היו עושים כן אבל
כשאדם עובד את האלהים מאהבה על מנת שלא לקבל פרס אפילו מידת הדין שהוא השטן מליץ
טוב עליו (כ"י פארמה ס' טו).
למרות שהמחבר קורא לעבוד את האל מתוך אהבה ולא מפחד או יראה ,עדיין הוראה זו מתקיימת בשיח
אשר הפחד שולט בו .שיח זה מנסה להשליט פחד בלב החסיד באמצעות המשגת העונש לו זוכים אלו אשר
מעשיהם נובעים מפחד – "אין להם שכר בשביל מה שעושין" .אנו שוב עדים לשיח דו-משמעי זה כאשר
צרות ופחד מומשגות כמנת חלקו של זה הגורם לאחרים לפחד ,ואפילו אם הוא צדיק" :למה בא לצרה אם
הוא צדיק למה בא לידי פחד אלא שהביא אדם לידי צער 162ופחד או הולכים למקום שהיו מתפחדים" (כ"י
פארמה ס' תרצ) .בנוסף להמשגת הפחד ככלי המאפשר התמודדות עם היצר ,השלטת פחד תמידי זה
תורמת ליצירת גבולות קהילתיים ברורים בין חסידים ו"חוטאים" .במילים אחרות ,הפחד עוזר לחסיד
להימנע ממעשים שעלולים לגרום לו לחצות את הגבולות החברתיים המפרידים בין קהילת החסידים
ושאר היהודים אשר במחיצתם הם חיו ובין החסידים והחברה הנוצרית השלטת .המשגת הפחד ,אם כן,
שומרת על החסיד מפיתויי היצר ובו-זמנית מבצרת גבולות חברתיים ברורים.
דרך נוספת להתמודדות עם היצר היא דרך האוכל .כמקובל בתקופתו ,השיח החסידי מכיר
באוכלים מסוימים כמעוררי תאווה מינית וכמגבירים את יכולת הפריון בעוד אחרים המבטלים תאווה
זאת:
מי שאינו יכול בטוב ליזקק עם אשתו לא יחקור אחר דברים האסורים לאכול כגון הדג שיש לו ה'
אצבעות ושאר דברים האסורים אל יאכל אלא דברים המותרים כגון יבשל עדשים ולא ימלח כי
המלח מבטל התאוה אבל שומים צלויים וחם לאוכלם מרבה הזרע ודג מליח הרינגש מבטלין
התאוה  . . .וגם קטניות מבטלין התאוה וכרישין חיין אבל עדשים מבושלי' מרבים הזרע (כ"י
163
פארמה ס' תתשסא).

 162בעניין האיסור לצער בריות אחרות ואף בהמות" :כל מעשה גרמות שאדם גורם צער לחבירו נענש עליו ואף אם יעשה צער
לבהמה על חנם כמו שמשים עליה משאוי יותר מאשר יכולה לשאת ומכה אותה ואינו יכול ללכת עתיד ליתן את הדין שהרי צער
בעלי חיים" (כ"י פארמה ס' קלח).
 163כבר במאה השנייה לספה"נ ציין הרופא הרומאי גאלן רשימת מאכלים מגבירי זרע ובניהן ניתן למצוא :פקעות ,חומוס,
שעועית ,תמנון ,זרעי פשתה ורוקט .ראו ) ,Shaw (1998ע' .19

הקפדה על מאכלים נכונים ,ישיבה במים קרים ,גלות פיזית ,הימנעות מראיית נשים ,והשלטת פחד בלב
הם הכלים אותם מציע השיח החסידי להתמודדות עם גחמותיו של היצר ,אך קיים כלי מרכזי נוסף והוא
'לימוד תורה' – "לפי שהתורה חפיצה בתקנת העולם" (כ"י פארמה ס' לח).
המשגת התורה ולימודה כמים המכבים את רשפי היצר מופיעה בגמרא במסורת המשויכת לבית
מדרשו של ר' ישמעאל" :אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש .אם אבן הוא נימוח ,אם ברזל הוא
מתפוצץ .אם אבן הוא נימוח ,דכתיב (ישעיהו נה) הוי כל צמא לכו למים ,וכתיב (איוב יד) אבנים שחקו
מים 164".כך מפרש זאת רש"י" :מנוול זה  -יצר הרע .לכו למים  -נמשלה תורה למים ,וכתיב אבנים שחקו
מים ".כמו מים שביכולתם לשחוק אבנים בכוחה של התורה לשחוק את מעללי היצר הקשים כאבן.
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בשיח החסידי ,בדומה למים הקרים המצננים את החסיד היוקד בתשוקתו ,כך גם התורה מומשגת ככלי
מרכזי לכיבוי הלהבות אותן מבעיר היצר בלבו וגופו של החסיד" .מה מים מכבין את האש אף תלמוד תורה
מכבה את היצר  . . .וימעט יצרו בתלמוד של תורה ויכבה יצרו במים" (כ"י פארמה ס' תתתתרנו) .בעוד
חז"ל רואים בהוויית בית המדרש כמענה מספק לפעלולי היצר ,בשיח החסידי 'תלמוד תורה' ממעיט את
היצר ,אך רק הישיבה במים מצליחה לכבותו .במילים אחרות ,כשהיצר מתלקח תלמוד תורה אינו מהווה
תחליף לישיבה במים ,שתי הפעולות נחוצות לחסיד על מנת להתגבר על מעללי יצרו.
המשגת לימוד תורה כמכבה את היצר מנתבת את החסיד לעולם הומו-סוציאלי ,לסביבה גברית
למדנית שתפקידה לנטרל את "יצר אשה" המעיב על מידת החסידות ,סביבה בה אין חשש מראייה
אקראית של נשים ,והרי כבר ראינו לעיל שהחסיד ה"נזהר מלראות באשה יראה את הכבוד שנאמ' מלך
ביופיו תחזינה עיניך" (כ"י פארמה ס' נט) .כפי שמתבהר" ,לראות אשה" עומד בניגוד לראיית "יופיו של
המלך" .גם כאן השיח החסידי מעודד הפרדה מגדרית ,פיזית ומחשבתית כאחד .במקום אחר מצביע מחבר
ספר חסידים על הקשר בין השכינה והיצר ולאופן בו לימוד תורה מעודד הפרדה מגדרית" :אין שכינה
שורה אלא על המתגבר על יצרו וארון לפני ולפנים לומר שצריך להיות צנוע שלא יצא לחוץ  . . .וכמו שיש
שני כרובים המסככים על התורה כך צריכין שנים שנים לדבר בהן שנאמ' אז נדברו יראי יי' איש אל
רעהו" (כ"י פארמה ס' תתתתרלו).

166

 164בבלי סוכה נב ע"ב.
 165המשגה זו מזכירה את הסיפור המפורסם באבות דרבי נתן על החלטתו של ר' עקיבא להתחיל בתלמוד תורה למרות גילו
המבוגר " :פעם אחת היה עומד על פי הבאר אמר מי חקק אבן זו אמרו לא המים שתדיר [נופלים] עליה בכל יום אמרו [לו]
עקיבא אי אתה קורא אבנים שחקו מים .מיד היה רבי עקיבא דן קל וחומר בעצמו מה רך פסל את הקשה דברי תורה שקשה
כברזל על אחת כמה וכמה שיחקקו את לבי שהוא בשר ודם .מיד חזר ללמוד תורה" (אבות דרבי נתן ו:ב).
 166המשגת זוגיות הומו-סוציאלית חוזרת על עצמה " :למה שנים כרובים והדיבור בין שני כרובים להורות שיעסקו שנים בתורה
יחדיו" (כ"י פארמה ס' תשפ).

השיח החסידי מעודד את נאמניו להתנתקות חברתית" ,להיות צנוע שלא יצא לחוץ" ,ועל מנת
לרדת לעומקם של דברי התורה נקרא החסיד ליצור זוגיות הומו-סוציאלית עם חסיד אחר" ,צריכין שנים
שנים לדבר בהן" .זוגיות הומו-סוציאלית זו משולה לשני הכרובים הניצבים על ארון הברית .במקום אחר
בספר חסידים ,על מנת לעודד את החסיד לקיים יחסי מין עם אשתו בחושך ,מומשלים הכרובים לחתן
וכלה" :יהא חדר לאיש ולאשתו ולא נר ואורה בעת הצורך שהרי אין נקבות בכל צבא המרום שהרי כתיב
בני אלהים ושני כרובי' כנגד חתן וכלה וכתיב כי בועליך עושייך"( 167כ"י פארמה ס' תתרפז) .כאן באה
לביטוי השאיפה להעתקת עולמם של הכרובים לעולם הארצי ואף להתעלות מעליו" ,מי שעוצר את יצרו
מראות בנשים  . . .ואינו מדבר דברים בטלים וסובל כעסו ואינו מתגאה ועוסק בתורה ובמעשים טובים
יהיה לפנים ממלאכי הישרת [צ"ל ,השרת]" (כ"י פארמה ס' תתקפ).
אפשר לראות בדברים אלו כמיהה חסידית לעולם הומו-סוציאלי המושתת על טהרת המין הגברי,
עולם הדומה לעולמם של הנזירים הנוצריים 168,עולם של'נקבות' או נשים אין דריסת רגל בו .שיח זה ,אם
כן ,מעדיף שיחסי המין בין החסיד ואשתו יתרחשו בעלטה .מהלך המונע מהחסיד מלראות את פני אשתו
בשעת המשגל ומעודדו לדמותה למלאך או בן-אלהים" ,ולא נר ואורה בעת הצורך שהרי אין נקבות בכל
צבא המרום שהרי כתיב בני אלהים" .דהיינו החסיד נקרא לקיום יחסי מין עם אשתו אך בדמיונו לראותה
כזכר .בהמשך המובאה אנו עדים למהלך קוגניטיבי מגדרי מפתיע בו הכרובים ,שהם שני זכרים ("שהרי
אין נקבות בצבא מרום") כמו שני החסידים החוברים יחדיו ,מומשגים כחתן וכלה .ניתן לפרש מהלך זה
כמעודד זוגות של חסידים ליצור מערכות יחסים ייחודיות ,משמעותיות וארוכות טווח הדומות ליחסי חתן
וכלה ובו בעת מזכיר המחבר שמערכת יחסים שכזו שונה במהותה מזו של חתן וכלה שמטרתה המרכזית
מילוי מצוותו של החסיד לפרות ולרבות.
אך עדיין קיים החשש שהפרדה מגדרית זו תהווה רועץ להשקפת עולמם הפרונטליסטית של
חסידי אשכנז השבים ומדגישים עד "כמה הקפידה תורה על פריה ורביה" (כ"י פארמה ס' תתשיט) .אי
לזאת ,על מנת לבצר השקפת עולם פרונטליסטית ולמנוע התנזרות מוחלטת (אותה עודד השיח הדתי
הנוצרי) ,המשגה זו של הפרדה מגדרית קוגניטיבית המותירה את החסיד בעולם הומו-סוציאלי נטול דמות
נשית חייבת להתמתן .זאת אולי אחת הסיבות שמעת לעת מוחלף דימוי האל הזכרי בייצוגו הנשי –
השכינה – ולעיתים הדימויים הזכריים והנקביים מתערבבים זה בזה לישות אלוהית אחת:
ועיקר חוזק החסידות שאע''פ שמתלוציצין בו אין מניח חסידותו כוונתו לשמים ואינו צופה בנשים
והכל צופין חוץ ממנו ואז יזכה לרב טוב הצפון ועינו תשבע בזיו השכינה מלך ביופיו תחזינה עיניך
 167ישעיהו נד:ה
 168לדיון בכמיהה החסידית לעולם הנזירי ראו פרק רביעי.

כל מי שאינו מסתכל בנשים ואפילו כעורה ולא בבתולה  . . .וכל שאינו זיו יצרו מן הערוה יזכה
לראות זיו שכינה לעתיד לבא (כ"י פארמה ס' תתקעח).
האלוהות מוצגת כאן כיצור אנדרוגיני' ,זיו השכינה' ו'יופיו של המלך' אחד הם .המשגה זו חוזרת על
עצמה" ,ולא תהנה מזיו אשה יפה בין פנוייה בין אשת איש ותהנה מזיו שכינה" (כ"י פארמה ס' מז) ,והנאה
זו היא כה עזה" ,ומתוך זיו שכינה יהיו עליצים ואין חקר לאותה הנאה" (כ"י פארמה ס' טו) .הסבת המבט
מנשים בשר ודם מזכה את החסיד בראיית האישה האלוהית ,השכינה ,ומאפשרת ניתוב "יצר אשה"
לאהבת האלוהות ,להנאה מינית צרופה ,מבלי לפגוע בתפיסת עולמם הפרונטליסטית של החסידים.
הבחירה המונחת בידיו של החסיד היא בין 'ערוה' בעולם הזה ו'זיו השכינה' בעולם הבא.
'ערוה' ,בין אם היא ערוות נשים או ערוותו שלו ,קושרת את החסיד לעולם הפיזי הנחות רווי
התאווה ,עולם (היצורים) התחתונים ,עולם שממנו עליו להתנתק תוך סירוס מחשבתי של אבר מינו:
למה כת' ביני ובינך בברית מילה לפי שצריך האדם להסיר ממנו הרהור עבירה כאילו אין לו ערוה
שנאמ' רוח האדם העולה היא למעלה כל היום אין להרהר אלא מרצון מעלה והרי יהא בלא
הירהור כעליני' שאין ביניהם תאוה רק לאשתו יבא לקיים פריה ורביה בצינעא" (כ"י פארמה ס'
תתרטו).
הסירוס הוא מחשבתי בלבד" ,כאילו אין לו ערוה" ,בכדי לעזור לחסיד להתגבר על יצרו באמצעות
התנתקות מחשבתית מהערווה (ערוותו שלו ,ערוות אשתו ,וערוות נשים אחרות) ועדיין להשתמש בערוותו
וערוות אשתו על מנת לקיים את מצוות פרו ורבו.
הכמיהה בשיח החסידי לעולם הומו-סוציאלי ,ליצירת מערכות זוגיות הומו-סוציאליות תוך
התנזרות מינית ,חוזרת על עצמה גם בסימן הבא:
כתיב ונתתי להם בביתי ובחומותי יד ושם טוב מבנים ומבנות שם עולם אתן לו אשר לא יכרת
כתיב להם וכתיב לו לפי שדיבר יד ושם טוב יש שזוכה לשני עולמות יש צדיקים שהם עשו יחדיו
זכיות כגון חבירים שמתייעצים יחדיו לעשות המצות או רחוקים ומעשיהם שוים ונשמרים מן
העבירה הרי אילו לומדים יחדיו לפני הכבוד (כ"י פארמה ס' תתרנב).
סימן זה נפתח בפסוק מנבואת ישעיהו "ונתתי להם  . . .לא יכרת" (נו:ה) .בפסוק בספר ישעיהו הקודם לזה
המצוטט כאן אנו למדים שנבואה זו מהללת את הסריסים שומרי השבת" :כי כה אמר יהוה לסריסים
אשר ישמרו את שבתותי ובחרו באשר חפצתי ומחזיקים בבריתי" (נו:ד) .סריסים אלו זוכים למקום של
כבוד בביתו של האל ול"שם טוב" יותר מבנים ומבנות .אפשר לראות בקריאה זו של הנביא כמעודדת חיי
נזירות וכקוראת תגר על תפיסת עולם פרונטליסטית .אותם גברים שיתנזרו מפריה ורביה ושיקדישו את
חייהם לאל – יעשו את חפצו ,יחזיקו בבריתו ,וישמרו את שבתותיו – הם אלו הזוכים לשם עולם אשר לא

יכרת .מחבר ספר חסידים מנכס פסוק זה על מנת לעודד מערכות יחסים הומו-סוציאליות" ,כגון חבירים
שמתייעצים יחדיו" ,שלומדים יחדיו ,ואף אם הם רחוקים זה מזה חברותם והשפעותיה ההדדיות נשמרות.
זוגיות הומו-סוציאלית זו נועדה לעזור לחסיד להישמר מיצרו ,אך זוגיות זו נועדה גם לשמר את גבולותיה
של הנורמה החסידית כאשר החסידים נקראים לשמור זה את זה "מן העבירה" .מפתיע לגלות שלמרות
הדרישה להפרדה מגדרית נוקשה וניתובו של החסיד לעולם הומו-סוציאלי ,השיח המיני הגברי החסידי
מתעלם כמעט כליל מיחסים הומו-ארוטיים.
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בנוסף להמשלת התורה (או דברי תורה) למים המכבים את היצר ,גישה המדרבנת יצירת מערכות
יחסים הומו-סוציאליות שנועדו בין היתר לביצור הנורמה החסידית ,המשגת דברי תורה כמים תורמת גם
לקיבוע ההיררכיה החברתית החסידית ולביסוס סמכותו של החכם כמנהיג חברתי הניצב במרכז הקהילה
החסידית" .המים דברי תורה הבריכה הוא החכם" (כ"י פארמה ס' תשמב) .באמצעות החכם ,אשר למרותו
כפופים החסידים ,מרווים הם את צימאונם הרוחני וממנו הם למדים כיצד עליהם לנהוג" .מה שאומ'
מכסה פשעיו לא יצלח זוהי שנשען על בינתו אלא טוב לו שיגיד לחכם צנוע שיאמר לו איזו תשובה ינחנו
בדרך העולם הבא וידע החכם למי יורה תשובה ומאין וכיצד להורות" (כ"י פארמה ס' לח).
קיימת המשגה נוספת בשיח החסידי הממשילה את התורה לתבלין המטהר את הלב מטעמו הרע
של היצר" :ואם אדם בבית המרחץ או במקום הטנופת [בית שימוש] והאשה עוברת לפניו יהרהר בדברי
תורה ואל יהרהר אחר אשה כי דברי תורה ניתנו לטהר הלב ותבלין ליצר הרע" (כ"י פארמה ס' לח).

170

בית

המרחץ ,הממוקם במרחב הציבורי ומאפשר אינטראקציה מגדרית ,מומשג כאזור סכנה ,מקום המעורר
את התשוקה וממלא את הלב ביצר הרע ,פוטנציאל לחטא ופריצת הגבולות המיניים הרצויים .זאת הסיבה
שבעל ספר חסידים מתריע" :במקום שיש נואפים בבית המקוה לא יתן אדם לאשתו ללכת לבית הטבילה
אלא אם כן ילך עמה" (כ"י פארמה ס' תתשפ) .סביר להניח שמדובר כאן בבית מרחץ ציבורי ללא הפרדה
מגדרית ששימש גם כמקווה ליהודי העיירה .בכל אופן ,ההוראה להגות בדברי תורה "בבית המרחץ או
במקום הטנופת" חורגת מתפיסת חז"ל האוסרת על תפילה או הרהורים בדברי תורה במקומות אלו.
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בניגוד להמשגה החז"לית ,בה מומשגים מרחבים חברתיים המאפשרים פורקן ליצר הרע (לכל הפחות
 169אחת ההתייחסות הבודדות ליחסים הומו-ארוטיים בספר חסידים דנה בשאלה מדוע השוכב והנשכב זוכים לאותו העונש,
דבר העומד בסתירה לתפיסת המיניות הימי-ביניימית המקובלת הרואה בשוכב ,או בגבר החודר ,כנהנה היחידי מהאקט המיני:
" ולמה השוכב עם הזכר והנשכב דינם שוה זה נהנה וזה אינו נהנה אלא כנגד דיעות בני אדם שיאמרו אם חטא שוכב הלא נהנה
אבל הנשכב לא נהנה וחוטא יומת" (כ"י פארמה ס'  .)1597התייחסות נוספת אנו רואים בכ"י  JTS Boeskyשם מזהיר המחבר
לא לאפשר לילדים לבלות עם ילדי הגויים מחשש למשכב זכר" :לכך נאמר ברך יי' ונודע בגוים יי' זרעם שאין מתחתנים בהם
וצאצאיהם בתוך העמים שאין הולכים במחולות שלהם וגזרו שלא יהא מצויין אצל קטני' האומות משום משכב זכור ואין
אוכלין מאכלם ולא משקם כל רואיהם יכירום שאין מספרין קומי ובלורית ואין לובשין מלבוש נכיר ומתעטפים בציצית כי הם
זרע ברך יי' (כ"י  JTS Boeskyס' .)537
 170ראו תלמוד בבלי (קידושין ל ע"ב)" :הקב"ה אמר להם לישראל :בני ,בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין ,ואם אתם
עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו".
 171ראו למשל בבלי ברכות כד ע"א.

פורקן מחשבתי אם לא פיזי) ,עבור מחבר ספר חסידים אין מקום גיאוגרפי או פסיכולוגי בו ניתן להתעלם
מ -או להשתעשע עם יצר הרע ,אין מקום מפלט מעיניו הפקוחות של האל .המשגה זו חוזרת על עצמה
באופן שאינו משתמע לשתי פנים" :וכן קדוש במקום מרחץ שעומדים ערומים לא יתכן שיבא שם [החסיד,
א.ל] ואין מקום ריק ממנו [מהאל ,א.ל]" (כ"י פארמה ס' תתתתרנד) .האל נמצא בכל מקום גם בבית
המרחץ בו הגוף העירום חשוף לתשוקה ויצר הרע ,ופוטנציאל הפיתוי הגלום בגוף העירום (ואין מדובר רק
בגופן של בריות אחרות אלא גם בגופו של הסובייקט עצמו) הוא כה אימננטי ש"אפילו בחדרי חדרים לא
יהיה ערום" (כ"י פארמה ס' תתרס).
תפיסת התורה כתבלין ליצר מצויה כבר בגמרא" :הקב"ה אמר להם לישראל :בני ,בראתי יצר
הרע ובראתי לו תורה תבלין ,ואם אתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו" 172.בדומה לגמרא ,התורה
בשיח החסידי מומשגת כתבלין ליצר הרע אך מעבר לזה אין הסבר כיצד מנגנון זה פועל או מה
הרציונליזציה מאחורי המשלה זו .התבלין – או התורה – אינו אמור לחזק את טעם התבשיל (או ההרהור)
או לעדנו ,אלא תפקידו הוא לבטל כליל את טעמו של היצר ,לשנות את טעם התבשיל מטעם מר לטעם
הערב לחיך ההגמוניה החסידית .כן אפשר לראות כיצד הרהור ב'דברי תורה' משמש בהגות החסידית ככלי
הגנה אותו יכול החסיד לשלוף בכל עת במרחב הציבורי" ,בבית המרחץ או מקום טנופת" ,שם תמיד קיים
החשש ממפגש אקראי עם נשים ובעקבותיהן עם היצר.
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ה .סיכום :המשגת היצר ככלי לביצור תפיסת עולם אנדרוצנטרית-פטריארכאלית

יצר הרע מומשג בשיח החסידי כרודן רב עוצמה שאינו מרפה ,ישות חסרת מנוחה המנסה שוב ושוב להפיל
את החסיד ברשתותיה הרבות הפרוסות בכל פינה ופינה .תפיסה זו מדרבנת את החסיד לבחינה עצמית
מתמדת ,ורק עמידתו בניסיונותיו הסיזיפיים של היצר תוכיח את מידת חסידותו ומעלתו הרוחנית .היצר
נתפס כפועל בעוצמה רבה בקרב בחורים צעירים ולכן נקרא החסיד לשאת אישה או לחתן את ילדיו
מוקדם ככל האפשר .כמו כן ,המשגת פעולתו של היצר בתקופת הילדות קשורה ישירות לפן מרכזי בתורת
החסידיות' ,דין שמיים' ,ומצביעה בעקיפין על המתח הקיים בין ההגות החסידית וההלכה הנורמטיבית.
ה'יצר' משמש בשיח זה כלי לעיצוב מיניות הגמונית המעודדת את החסיד למימוש תאוותיו המיניות עם
172

בבלי קידושין ל ע"ב .אנו עדים להמשגה זו גם אצל רש"י" :ברא לו תורה -הן תבלין שהיא מבטלת את הרהורי עבירה"
(פירוש רש"י לבבלי בבא בתרא טז ע"א) ,וגם בילקוט השמעוני (תורה פרשת עקב רמז תתע)" :כך הקב"ה אמר להם לישראל בני
בראתי יצה"ר ובראתי לו תורה תבלין ואם אתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו  . . .ואם כחו של יצה"ר גדול כחה של
תורה יותר גדול כאמור הלא כה דברי כאשר שהתורה מבטלת כחו ,ואם כן גם זה איננו טענה ואמתלא כלל".
 173המשגה דומה מופיעה אצל הרמב"ם (הלכות איסורי ביאה פרק כב ,כא)" :אמרו יפנה עצמו ומחשבתו לדברי תורה וירחיב
דעתו בחכמה שאין מחשבת עריות מתגברת אלא בלב פנוי מן החכמה".

אשתו בלבד ,ובו בעת מנתבת אותו לחיקה של תורה ולעבודת האל ,או ליתר דיוק לפרוש החסידי של
התורה ולמוסריות החסידית של עבודת הקודש .המשגת היצר תורמת לראיית נשים ככלי עזר לגברים
השואפים לרמת חסידות גבוהה יותר תוך שימורה ושעתוקה של חברה פטריארכאלית פרונטליסטית .כמו
כן ,המשגת היצר עוזרת ליצירת מחיצות חברתיות המבדילות בין החסידים לבין יהודים אחרים ובין
החסידים והחברה הנוצרית השלטת ועוזרת לחסיד לבצר תפיסה עצמית אליטיסטית.
ראינו גם את הקשר הקוגניטיבי הנרקם בין ניסיון ,יצר ויראה ,וכיצד היצר הוא זה המעניק את
המשמעות הדתית לפעולותיה של הבריה' .יצר אחר נשים' הוא הקשה מכולם ,תוצאותיו הרות אסון
וגוררות "פרצה גדולה" בחומות המבצרות את תפיסת עולמם האנדרוצנטרית-פטריארכאלית של חסידי
אשכנז .מטרת השיח החסידי היא להעניק לחסיד כלים שיעזרו לו בהתמודדותו עם יצרו .אך בד בבד,
השיח החסידי מדגיש את ההמשגה הדיכוטומית המציגה מצד אחד את 'האישה האחרת' ,המפתה
והדמונית ,ומנגד את 'אשתו' ,בה הוא יכול להשתמש ככל העולה על רוחו .בנוסף להמשגת הפחד ככלי
המאפשר התמודדות עם היצר ,השלטת פחד תמידי זה תורמת ליצירת גבולות קהילתיים ברורים בין
חסידים ו"חוטאים" .תפיסת הפחד שומרת על החסיד מפיתויי היצר ובו זמנית מבצרת גבולות חברתיים
ברורים .המשגת לימוד תורה כמכבה את היצר מנתב את החסיד לעולם הומו-סוציאלי ,לסביבה גברית
למדנית שתפקידה לנטרל את "יצר אשה" המעיב על מידת החסידות .אפשר לראות כאן כמיהה חסידית
לעולם הומו-סוציאלי המושתת על טהרת המין הגברי ,עולם שלנשים אין דריסת רגל בו .זוגיות הומו-
סוציאלית זו נועדה לעזור לחסיד להישמר מיצרו ,אך זוגיות זו נועדה גם לשמר את גבולותיה של הנורמה
החסידית כאשר החסידים נקראים לשמור זה את זה "מן העבירה" .הרהור ב'דברי תורה' מנוכס בהגות
החסידית ככלי הגנה אותו יכול החסיד לשלוף בכל עת ומקום ובמיוחד במרחב הציבורי שם תמיד קיים
החשש ממפגש אקראי עם נשים ובעקבותיהן עם היצר.
לאורך שני הפרקים הראשונים ליווה אותנו הגוף החסידי הגברי כמו צל סמוי מהעין .מפעם לפעם
הוא שב ועלה מבין השורות ,מזכיר לנו את קיומו הגשמי ומשווע לתשומת הלב המחקרית לה הוא ראוי.
"הרי בעת תשמיש ובעת יציאת הזרע הנאת הגוף כך יברא בעניין זה הקב"ה גילה ושמחה גדולה בלב
האדם ובגופו שיהנה" (כ"י פארמה ס' טו) .קיימים אמנם אספקטים של מיניות שאינם קשורים ישירות
לגוף ,כמו אותו "הרהור חימוד התאווה" בו דנתי בהרחבה ,אך דיון במיניותו של החסיד בלי לבחון
בקפידה את הגוף ,הגוף הנכנע לגחמותיו של היצר או הגוף העוזר לחסיד במלחמתו ביצר ,נראה לי לוקה
בחסר ,כמו לדון בריקוד מבלי להתייחס לגוף הרוקד .לכך מוקדש הפרק הבא בו אבחן את האופן בו
מומשג הגוף בשיח המיני הגברי בספר חסידים ואת המשמעויות החברתיות של המשגה זו.

פרק שלישי

סוגיות בהמשגת הגוף הגברי בשיח המיני הגברי בספר חסידים

בשני הפרקים הראשונים דנתי בהרחבה בנקודות ההשקה הרבות הקיימות בשיח החסידי בין המשגת
המיניות הגברית והמשגת היצר .כעת הגיעה העת להפנות את זרקורי המחקר לצומת הקוגניטיבית בה
נפגשים המשגת הגוף הגברי ותפיסת המיניות הגברית בשיח זה .היבטים שונים של הגוף שאינם קשורים
ישירות למיניות הגברית ,כמו למשל ההתייחסות למוגבלויות גופניות ומומים גופניים ,יעדרו מדיון זה.
כאן אנסה לענות בין היתר על השאלות :כיצד משמש הגוף את החסיד בכמיהתו לחיים חסידיים
אידיאלים? במלחמתו ביצר? באיזה אופן מנכסת הדוקטרינה החסידית את הגוף הפרטי על מנת להשליט
את מרותה על חסידיה? אלו אנלוגיות קיימות בשיח זה בין הגוף הפרטי והגוף הקהילתי? ההתמקדות
בהמשגת הגוף לאחר ניתוח האופנים השונים בהם נתפס היצר בשיח זה אינה מקרית ,מהלך זה שואף
להדגיש את הקשר ההדוק בין שני מונחי-יסוד אלו אשר בו זמנית מעצבים ומשקפים את תפיסת עולמם
של חסידי אשכנז ובמיוחד את המשגת המיניות בהגות זו.
עד לאחרונה ,הגוף האנושי נתפס יותר כאובייקט למחקר מדעי פוזיטיביסטי ולהתערבות ביו-
רפואית מאשר מושא לחקירה ביקורתית 174.אך השינוי המחשבתי שחל בחברה המערבית במחצית השנייה
של המאה הקודמת – כתוצאה בין היתר מהמהפכה המינית ,המהפכה הפמיניסטית ,והתגבשותה של
ההיסטוריוגרפיה תרבותית-חומרנית חדשה – הצית עניין אקדמי רב בגוף האנושי :הממוגדר ,המיני,
ההיסטורי ,המעמדי וכיו"ב 175.סוציולוגים כמרסל מוס ,פייר בורדייה ,ומרי דגלס טוענים שהגוף האנושי
מתקיים בו זמנית ב"טבע" וב"תרבות".

176

בורדייה ,לדוגמה ,מדגיש שלא רק שה"תרבות" שמה את

חותמה על הגוף אלא הגוף הוא האמצעי המרכזי דרכו "תרבות" נוצרת שוב ושב מחדש .צורת הגוף ,גודלו,
ואופן התנהגותו ,מיקומו ביחס לגופות אחרים וביחס לעצמו ,לכל אלו חשיבות לא מבוטלת .שיחי גוף אלו,
מדגיש בורדייה ,פועלים על התת-המודע ומסמנים את הבריה במשמעויות תרבותיות וחברתיות אותם
היא משדרת לסביבתה ללא הרף ולרוב בהיעדר כוונה מודעת מצידה.

174

) ,Bono (1997ע'  ,Lock (1993) ;199ע' .133-133
175
ראו למשל.Cavallaro (1998) ;Porter (1994) :
.Bourdieu (1977, 1990) ;Douglas (1982) ;Mauss (1973) 176
 ,Bourdieu (1977) 177ע' .73

177

מחקריה של קרולין ביינום מראים לנו שלגוף האנושי היסטוריה משלו 178,או כהגדרת מישל פוקו,
"הגוף הוא משטח עליו נרשמים האירועים ההיסטוריים" 179.היסטוריוגרפיה חדשה זו של הגוף תורמת
רבות לפירוק הדואליזם ההיררכי הנוקשה בין גוף ונפש (או שכל) ,המשגה ששלטה בהגות המערבית מאז
ימי אפלטון דרך דקארט ועד ימנו אנו .כזכור ,אפלטון קבע שהגוף הוא כלאה של הנשמה ,המשגה שאותה
הפך פוקו על פניה בטוענו שבעצם הנפש היא בית הסוהר של הגוף .הנשמה היא זו הכובלת את הגוף
לעקרונות ערטילאיים של התנהגות נאותה ותועלתיות קפיטליסטית 180.מכל מקום ,דואליזם זה ,כפי
שמציינת ביינום ,הוא המשגה מיזוגנית 181.בעוד הנפש (או השכל) נתפסה כבעלת מאפיינים גבריים נעלים,
הגוף נקשר לטבע ,לחייתי ,לבזוי ולנשי – והנפש הימי-ביניימית ,לפי המשגה זו ,תמיד סלדה מהגוף .אך
התמונה הימי-ביניימית הייתה מורכבת יותר והבוחן אותה בזהירות מגלה מה שביינום מכנה "קקופוניה
של שיחים".

182

אליבא דביינום ,הדואליזם גוף-נפש ,עליו מושתת תפיסת הזהות העצמית בחברה המערבית
מודרנית ,לא היה נחלתן של הבריות בימי הביניים ,ומסקנתה מקבלת משנה תוקף במחקרה של ת' שאו
המתמקד בראשית הנצרות בשלהי העת העתיקה 183.חוקרות אלו מדגישות שהגדרת ה"אני" התבססה על
אחדות פסיכוסומאטית 184.למרות החשש הכבד מהגוף ותשוקותיו ,לא הייתה זו המשגה של נפש המנסה
להימלט מכבלי הגוף או נפש המשתמשת בגוף לצרכיה .תפיסת ה"אני" ,לכל הפחות בחברה הנוצרית
המערבית מראשיתה ובמשך ימי הביניים ,נבעה מהקשרים הבלתי ניתנים להתרה בין גשמיות ובין
תחושות ,רגשות ,ומחשבות 185.חוקרים אחרים ,ביניהם פיטר בראון ( ,)Brownאריק אליאז ()Alliez
ומישל פהר ( ,)Feherחולקים על ביינום .עבורם המרכיבים החיוביים בגישה הנוצרית לגוף המסוגף אינם
דווקא עדות להסתייגות מהדואליזם האפלטוני הנוקשה בין גוף ונפש 186.בכל אופן ,אין ערעור שדואליזם
זה ,כפי שמציין ר' פורטר ,הוא הבניה חברתית 187.בהגות הנוצרית ניתן להצביע על לפחות שתי המשגות
מרכזיות של הגוף  ,המשגות המתעמתות זו בזו לאורך ההיסטוריה הנוצרית ,או משלימות זו את ז מבחינה
דיאלקטית :האחת ,אפלטונית במקורה ,בה נתפס הגוף ככלאו של הנשמה ,כמעטפת בזויה המעכבת את
178

).Bynum (1992); Bynum (2002
179
) ,Foucault (1984ע'  .93ציטטה זו של פוקו לקוחה מגלוזמן ( ,)5119ע' .15
180
) ,Foucault (1977ע' .31
181
) ,Bynum (1999ע' .533
182
שם ,ע' .531
183
) ,Shaw (1998ע'  . 33-57שאו מצביעה על הקשר הגורדי הקיים בראשית הנצרות בין רבדים מסוימים של הנשמה ובין
החושים והדחפים המיניים ,על הקשר ההדוק בין מחלות גופניות ומצבה של הנשמה ,ועל הכרה בתקופה זו שמצבה ואופייה של
הנשמה מושפעים ממצבו של הגוף ,וממשטורו של הגוף.
184
) ,Bynum (1987ע' .571-573
185
) ,Bynum (1995ע' .11
186
).Alliez and Feher (1989
187
) ,Porter (1994ע' .511

החיבור בין הנשמה ואלוה; השנייה המהללת את הגוף כמיקרוקוסמוס המשקף את הקוסמוס ,מעין מקדש
לאלוהי השוכן בקרבו.
בשלהי העת העתיקה ובראשית ימי הביניים הגוף הומשג בעיקר כאמצעי לשליטה על מיניותן של
הבריות ,אך בימי הביניים המאוחרים הוסבה ההתמקדות לשליטה על תזונת הגוף ויסורו ,ייסורים
שלעיתים קרובות נגרמו בידי הסובייקט עצמו על גופו שלו ונשים נטו לכך יותר מהגברים 188.במאה השש
עשרה ,כתוצאה מלהט הרפורמציה הפרוטסטנטית שהוצת ברחבי אירופה ,רפורמציה ששילבה דתיות
פוריטנית מתובלת במיזוגיניות אריסטוטלית חריפה ,אנו שוב עדים לשינוי משמעותי בתפיסת הגוף .הפעם
הדגש הושם על הסכנות הטמונות בגוף הנשי שנקשר יותר ויותר לדמוני ולשטני .המתירנות היחסית
שאפיינה את המאות שקדמו לרפורמציה הגיעה לקיצה 189.במאה השמונה עשרה חלה תפנית חשובה
נוספת' .מודל המין האחד' – המצביע על הבדלים היררכיים ,כמותיים ,ואיכותיים בין הגופות השונים אך
אינו רואה שוני מהותי בין גוף גברי ונשי – פינה את מקומו ל'מודל שני המינים' ,המבוסס על בינאריות
מגדרית הרווחת בימנו :גבר-אישה.

190

קיים פן מחקרי נוסף המהווה בסיס רעיוני לקריאתי את הגוף בשיח החסידי והוא הקשרים
הסבוכים השזורים בין הגוף הפרטי והגוף החברתי .תובנותיה של מרי דגלס בסוגיה זו לא יסולאו בפז .כך
כותבת דגלס" :הגוף הוא דגם שיכול לייצג כל מערכת בעלת גבולות מוגדרים .גבולותיו יכולים לסמל כל
גבול אחר המצוי בסכנה או לוקה בשבריריות .הגוף הוא מבנה מורכב .השימושים של חלקיו השונים
והיחס ביניהם מספקים מקור לסמלים עבור מערכות מורכבות אחרות .אי אפשר להסביר טקסים הנוגעים
לצואה ,חלב אם ,לרוק ולכל שאר ההפרשות כל עוד מסרבים לראות שהגוף מסמל את החברה ושהכוחות
והסכנות המיוחסים למבנה החברתי מוצאים ביטוי מצומצם בגוף האנושי 191".בהקשר זה טוען פורטר
ששליטה עצמית על הגוף הלכה תמיד יד ביד עם הרצון לשלוט על גופותיהם של אחרים על מנת לבצר
שליטה חברתית מוראלית-דתית .עוד מוסיף פורטר שהתמקדות מחקרית רב-תחומית בסוגית הגוף –
בסכנות שבו ,במישטורו ,ובפוטנציאל הטומאה ויכולת הפריון הטמונים בו – עוזרת להבין טוב יותר
התפתחויות מחקריות שונות ורבות אשר לעיתים קרובות מדי נלמדות בבידוד ובצורה אנכרוניסטית דרך

188

) ,Bell (1985ע'  ,Bynum (1987) ;33ע' .515
189
) ,Culianu (1991ע'  .15ראו גם ,Darmon (1983) :בעיקר ע'  33ואילך.
190
במודל המין האחד ,הגבר מומשג כמימושו המל א של הפוטנציאל הטמון בוולד שברחם ,בעוד האישה הומשגה כגבר שלא
זכה למימוש הפוטנציאל הטמון בו .ראו .Brown (1988) :מודל המין האחד ניכר בברור בהמשגת אברי המין הזכריים
והנקביים כאשר הנרתיק נתפס כפין תוך גופי ,השפתיים ( )labiaכעורלת הפין ,הרחם כשק האשכים ,והשחלות כאשכים עצמם.
 .Laqueur (1990), Making Sex p. 4ראו גם.Harvey (2002) :
191
דגלס (.131-131 ,)5113

דיסציפלינות היסטוריוגרפיות מודרניות כמו למשל ההיסטוריה של החינוך ,דמוגרפיה היסטורית,
וההיסטוריה של הרפואה המתעלמות לחלוטין מהפוליטיקה של הגוף.

192

הזכרת הפוליטיקה של הגוף מחזירה אותנו לפוקו ולטענתו למרכזיות הגוף למדעי החברה
(פסיכולוגיה ,רפואה ,סוציולוגיה וקרימינולוגיה) ולמוסדות דרכם מדעים אלו פועלים (בתי סוהר ,בתי
ספר ,בתי חולים ,ובתי המשפט) .מוסדות אלו פועלים ,אליבא דפוקו ,להגדיר ולקבע את הנורמה ,איזה גוף
נחשב לנורמאלי ואיזה גוף נתפס כלא-נורמאלי .הנטייה הרווחת היא בראש וראשונה להגדיר או לבודד את
הלא-נורמאלי ולאחר מכן להסיק שכל שאינו נופל לקטגוריית זו חייב להיות נורמאלי .מהלך זה גורם
לחיפוש אובססיבי אחר החריג השונה הלא-נורמאלי וליצירת זהות עצמית המתבססת על דרך השלילה
(למשל ,אני שפוי רק בגלל שאין בי את הסימנים שהפסיכיאטריה סיווגה כחוסר שפיות) .זו הסיבה שבכרך
הראשון של ההיסטוריה של המיניות מטרתו המוצהרת הייתה להראות "כיצד מקבלים מערכי כוח ביטוי
מחותך ישירות על גבי הגוף".
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הדיון המחקרי בגוף הגברי ובמיניות גברית עוסק גם בקרי לילה ,בחלומות רטובים והשלכותיהם
החברתיות ,וכן במיניותם של אנשי הכמורה .תיאולוגים בימי הביניים ניסו להקל על החרדה מחלומות
רטובים באמצעות המשגתם כחולשות גופניות או כתוצאה מהתערבות שדית .אך מהלך זה ,בעודו מנקה
את החולם מאשמה ,גרם לתפישתו של הגוף הגברי כנשי ,תוך יצירת הקש בין פליטת הזרע וווסת 194.ניתן
לומר שהמחקר ההיסטורי אשר במרכזו עומד הגוף הממוגדר  -בחייו ,במותו ,ובתקומתו באחרית הימים –
מדגיש את הקשר הגורדי הקיים בין המציאות החומרית ,החושית והחושנית ,ובין המשגת המציאות
הרוחנית ,בין דבקות דתית וגשמיות ,בין הגוף והסיגוף .אם הגוף הוא הכרחי לבריה ,אם הוא מרכזה של
הגישה הדתית ושותף לכשלים המוסריים ,אז הסמנים שהגוף מציג – מין ,גזע יופי וכדומה – חייבים
להיות משמעותיים להמשגת הזהות העצמית 195.עד כה התמקדתי בהמשגת הגוף במחקר ההיסטוריוגרפי
הכללי בחברה המערבית ,כעת העת לבחון כיצד באים לביטוי תובנות אלו במדעי היהדות
ובהיסטוריוגרפיה היהודית.
לפני כעשור כתב ההיסטוריון מטי בונזל (" :)Bunzlלפעמים האקדמיה מלאת הפתעות ,ואחת
מהן היא ההמצאה מחדש לאחרונה של מדעי היהדות .בהתחשב במאבקים הנמשכים לגבי הכיוון אליו
192

) ,Porter (1994ע'  .517-519פורטר מדגיש ,בעקבותיה של קתרין גאלגר ( ,)Gallagherשהבנתנו את תומאס מלתוס (1933-
 )1911לקויה אם אנו רואים בו רק כאבי הדמוגרפיה המודרנית ולא כמי שלראשונה העלה את השאלה בנוגע לבריאות המוסרית
של הגופים הפוליטיים וכמי שהצביע על המתח הקיים בין הגוף הפרטי והגוף הציבורי-פוליטי.
193
פוקו ( ,)5119ע' .115
194
(.Brakke (2001); Brakke (2001a); Elliott (1998); Brakke (1995
195
) ,Bynum (2003ע' .3

חותרת הדיסציפלינה ,המונח 'המצאה מחדש' הוא אולי נוקשה מדי ,אבל משהו מתרחש במדעי היהדות.
הסימנים נראים בכל מקום ,מכנסים ופרסומים ועד דיונים עכשוויים והחלטות לגבי העסקת מורים
בקמפוסים האמריקאיים" 196.אכן ,מתחילת שנות התשעים של המאה העשרים אנו עדים לרוחות
החדשות המנשבות במדעי היהדות ובמחקר ההיסטוריוגרפי היהודי :הגוף והמיניות הפכו לקטגוריות
לגיטימיות למחקר היסטורי-תרבותי.
למרות שחלפו כמעט שני עשורים מאז הצביעה נעמי סיידמן ( )Seidmanעל לידת 'לימודי הגוף'
במדעי היהדות ,ש' אלישבע פונרוברט טוענת ששדה מחקרי חדש זה עדיין מתקשה לתפוס אחיזה ממשית
בדיסציפלינות אלו 197.הגוף כקטגוריה הרמניוטית עדיין אינו מושך את תשומת ליבם של חוקרות וחוקרים
רבים .ייתכן והצדק עמה .אם נבחן ספרים שראו אור בעשור האחרון התורמים רבות להבנתנו את הגוף
היהודי (בעיקר הגוף הנשי) בימי הביניים ,כדוגמת ספרה של א' באומגרטן :אמהות וילדים ,וספרו של
גרוסמן :חסידות ומורדות,

198

נגלה שהערך 'גוף' נעדר מתוכן העניינים ,ובדיון המתודולוגי אין אנו

מוצאים הזכרה לתיאוריות הקשורות ללימודי הגוף .מכל מקום ,הגוף המחקרי אשר במרכזו הגוף היהודי
הממוגדר הולך וגדל ודוגמאות בולטות למגמה זו בעשור האחרון אנו מוצאים בכתבי העת זמנים ,וJQR-
שהקדישו כל אחד מהם גיליון שלם לגוף האנושי 199.כך לדוגמה כותב עורך הגיליון המיוחד של זמנים ,מ'
זכים" :לגיליון זה של זמנים עניין אחד ,גוף האדם .כאב ,חזות ,מידה ,אכילה ,חולי ,התבגרות ,אוננות -
הם החומרים המגדירים את הדיון 200".באמצעות ,בין השאר ,תיאוריות מגדריות וקוויריות ,מעניקים לנו
החוקרים והחוקרות דיונים מרתקים הנוגעים למיניותן של הגופות היהודים לאורך ההיסטוריה ,דיונים
השופכים אור חדש על הבנתנו את החברות היהודיות בהווה ובעבר.
את ניצניה הראשונים של ההיסטוריוגרפיה היהודית של הגוף ניתן למצוא בין היתר בכתביהם של
דניאל בויארין ,סנדר גילמן ,דיויד ביאלה ,האוורד אלברג-שוורץ ,חוה וויסלר ,נעמי ינוביץ' ,ריב-אלן פרל,
ורבקה אלפרט 201.אחת הטענות המרכזיות העולות בשיח זה היא זו של בויארין הרואה במודל הגבריות
היהודית בקהילות האירופאיות מאז שלהי העת העתיקה ועד תחילת התקופה המודרנית מודל של גבריות
מעודנת ונשית שבמרכזה עומד תלמיד בית המדרש או הישיבה הלמדן החיוור והחלשלוש .מודל גבריות
שעמד בסתירה למודל הגבריות הלוחמנית ששלט בחברת הרוב הרומאית ולאחריה הנוצרית בה התקיימו
196

) ,Bunzl (2000ע' .322
197
).Fonrobert (2005) ;Seidman (1994
198
באומגרטן (תשס"ה); גרוסמן (.)5111
199
זמנים .Vol. 95, No. 3 (2005( JQR ;)5115( 99
200
זכים ( ,)5115ע' .3
201
(Alpert ;Prell (1992) ;Janowitz (1992) ;Weissler (1992) ;Gilman (1992); Eilberg-Schwartz (1992, 1994
).Biale (1997) ;Boyarin (1993) ;(1992

הקהילות היהודיות 202.אליבא דבויארין ,מודל גבריות זה שלט בחברות היהודיות ,בעיקר בקהילות
האשכנזיות ,עד תקופת ההשכלה והאימנסיפציה כאשר הכמיהה לדמות לגויים ,גופנית חברתית
ותרבותית ,הייתה נחלת יהודים רבים במיוחד במערב אירופה .מעבר מהמודל הגברי הקווירי של היהודי
למודל הגבריות המצ'ואיסטית בא לביטוי בולט בהגות הציונות בראשית דרכה ובמיוחד בכתביהם של
נורדאו והרצל שדרבנו את המעבר לגבריות הטרוסקסואלית עטורת שרירים המנסה להיפטר מהדימוי
ההומוסקסואלי לו זכה הגבר היהודי בהגות האנטישמית של סוף המאה התשע עשרה 203.קיימת הסכמה
במחקר שהציונות בראשיתה ,כפי שטוענים בויארין ,גלוזמן ופרסנר 204,אכן עודדה מעבר מהגוף הגלותי
החיוור והכפוף לגוף היהודי השרירי והחסון ,אך לא על כולם מקובלת הדעה שמהלך זה היה כרוך גם
במעבר מהדימוי הקווירי של היהודי הגלותי לדימוי הגברי ההטרוסקסואלי.
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אחת הבעיות המרכזיות בהגותו של בויארין היא התעקשותו על מודל גבריות אחד הנמשך
כאלפיים שנה .הייתכן ולא חלו שינויים בהמשגת הגבריות והגוף עם חלוף הזמן? האם לא היו קיימים
הבדלים בין קהילות יהודיות שונות באירופה ובתוך הקהילות עצמן בין האליטה הרבנית הלמדנית וגברים
ממעמדות חברתיים אחרים? ולענייננו האם לא ניתן להצביע על תפיסות שונות של הגוף ,הגבריות,
והמיניות בין חסידי אשכנז ושאר היהודים בקרבם חיו החסידים?
על מנת להסביר את השינוי שחל בהמשגת הגוף היהודי הגברי במאה התשע עשרה מתמקד
בויארין בנטיותיו ההומוסקסואליות של פרויד ,בהמצאת תסביך אדיפוס ותסביך הסירוס ,ובקשר
ההומוסקסואלי (גם אם קשר זה לא הגיע למימוש מיני) בין פרויד ווילהלם פליס ( .)Fliessפרויד ,בניסיון
להתגבר על תשוקתו ההומוסקסואלית לפליס ,הוא האחראי העיקרי להיווצרות הגבריות היהודית
החדשה .לא עוד היהודי ההיסטרי הנשי הקווירי האוסט-יודה הכפוף ,אלא מעתה הגבר היהודי הופך
ל"ישר" ( )straightלגבר הטרוסקסואל ככל הגויים 206.מעניין לראות שלדימוי היהודי הקווירי ,בו נופפו
הוגים אנטישמיים בסוף המאה המאה התשע עשרה ,דימוי שאותו בויארין שואף להחיות מחדש ,שורשים
עמוקים במסורת היהודית .לורי לפקוביץ טוענת שהגבריות היהודית המועדפת מאז ימי האבות היא
202

) ,Boyarin (1997ע' .15
203
לפיתוח של תיאוריה זו ראו את מאמרו של מיקי גלוזמן "הכמיהה להטרוסקסואליות :ציונות ומיניות באלטנוילנד",
תיאוריה וביקורת  .1779 ,11וכן את ספרו של גלוזמן ( :)5119הגוף הציוני.
204
) . Presner (2003פרסנר מראה כיצד הגבריות השרירית בה מצדד נורדאו נועדה לשם יצירת אומה יהודית חזקה ואיתנה.
כאן מתקשרת הגבריות היהודית החדשה עם מין הטרוסקסואלי לצורכי רבייה .מעניין לראות שבד בבד עם עידוד פיתוח
השרירים הגברי היו אלו שצידדו בפיתוח שריריהן של הנשים היהודיות ,אך שוב מגמה זו היתה בכדי לחזק את האם היהודיה
על מנת שתוכל להביא לעולם דור חדש וחסון של ילדים יהודים.
205
).Peleg (2006
206
בויארין ( ,)1779ע'  .511בנוגע ל פרויד ,פסיכואנליזה ,ברית מילה והצורך להתגבר על הנטיות ההומוסקסואליות על מנת
להפוך ל"גב ר האמיתי" ההטרוסקסואל (אליבא דפרויד כל ילד בשלב מסוים בחייו מפגין נטיות הומוסקסואליות) ,ראו את
מאמרו של ג'יי גלר.Geller (1999( :

גבריות נשית מבויתת הכרוכה ומיוצרת על ידי אם מניפולטיבית ודומיננטית הבוגדת באישה ובבנה האחר.
הדוגמאות הבולטות לכך הן שרה הפוקדת על אברהם ,בניגוד לרצונו ,לשלח את ישמעאל לאחר שזה היה
"מצחק" על יצחק ,ורבקה הדוחפת את בנה המועדף יעקב לרמות את אביו ולזכות בבכורה תוך הסתרת
גבריותו הנשית באמצעות דראג גברי אותו הוא עוטה על זרועותיו וצווארו בניסיון לנכס ,ולו לזמן מוגבל,
את גבריות אחיו הצייד .לפקוביץ נחושה בדעתה שמיתוס מכונן זה תרם להיווצרות סטריוטיפ הגבריות
היהודית הקווירית עליה מצביעים בויארין ואחרים.
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חשובה לענייננו ביקורתה של אן פליגריני הטוענת ,ובצדק ,שההתמקדות בגבר היהודי תוך
התעלמות מהבניית הגוף היהודי הנשי מאפילה על הקשרים בין גזע ומגדר ועל הבנתנו את החברה
היהודית בכללותה .ביקורת זו מופנית הן להוגים אנטישמיים מסוף המאה התשע עשרה ,כאוטו וינינגר
( ,)Weiningerוהן כלפי חלק מהחוקרים מודרניים המתמקדים בנשיותו של היהודי ונוטים להתעלם
מגופה של האישה היהודייה .תוך שילוב הגות פמיניסטית ותיאוריה קווירית ,פליגריני שואפת להתוות
מהלך שיעודד מחקר המתמקד באישה היהודייה ,בגופה ומיניותה .בעוד בויארין מתמקד בהיווצרותו של
הגבר היהודי החדש בשלהי המאה התשע עשרה ,פלגריני בוחנת ,באותה התקופה ,את המהפך בו הפכה
האישה היהודייה מ"אישה גברית" ,המתפקדת במישור הציבורי והכלכלי ,לאישה הבורגנית הכבולה,
כשאר שכנותיה הלא-יהודיות הבורגניות ,לתחום הפרטי.
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רוב רובו של המחקר אשר במרכזו ניצב הגוף היהודי ,הגברי והנשי ,מתמקד בשלהי העת עתיקה
ובחמש מאות השנים האחרונות .הגוף היהודי הימי-ביניימי עדיין לא זכה לתשומת הלב הראויה לו .בנוסף
לשני הספרים אותם הזכרתי לעיל (של באומגרטן וגרוסמן) ,המעניקים לנו בעקיפין תובנות רבות לגבי
הגוף הנשי הימי-ביניימי ,ספרו של אפרים שהם-שטיינר :חריגים בעל כורחם ,מציג בסוף המבוא תת-פרק
אשר כותרתו" :הגוף ודימוי הגוף" ,בו מביא המחבר סקירה קצרה של המחקר הדן בגוף ובמשמעויותיו
החברתיות 209.ממחקר זה ניתן ללמוד רבות על הגוף הגברי היהודי בימי הביניים ובמיוחד על הגוף החריג
ועל הנורמה שעיצבה גופות חריגים אלו .שני מאמרים נוספים העוסקים בהמשגת הגוף היהודי בימי
הביניים הם אלו של א' וולפסון ונ' ינוביץ' ,שניהם עוסקים בקשר שבין הגוף האלוהי והגוף האנושי כאשר
"הגוף השלם" מסמל "אישיות שלמה" המשקפת את רצון האל.
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) ,Lefkovitz, (2002ע' .73
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שהם-שטיינר (תשס"ח) ,ע' .39
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).Janovitz (1992) ;Wolfson (1992
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מאמר חשוב נוסף ,הנמצא באותה אנתולוגיה שהיוותה פריצת דרך בחקר הגוף היהודי 211,הוא
מאמרו של חוקר הפולקלור ע' יסיף 212.מאמר זה מציג גישה ימי-ביניימית לגוף שונה מהמשגת הגוף
העולה מכתביהם של האליטה הרבנית או מהתרבות הנוצרית בה חיו היהודים .לטענת יסיף ,לא ניתן
למצוא בפולקלור היהודי הימי-ביניימי סיפורים על ניסים שקרו לגוף האנושי ,דבר הרווח בתרבות
הנוצרית .ההתייחסות לגוף באגדות העם אינה ישירה ,הגוף מעולם אינו נושא הסיפור ,ולכן מקורות אלו,
לדעת יסיף ,אמינים יותר ,כי ההתייחסות לגוף היא כלאחר יד ללא רצון לייפותו או להציגו כאידיאל כזה
או אחר .אי לכך ,סיפורים אלו משקפים יותר את המשגת הגוף בחברה מאשר ספרי המוסר או סוגות
אחרות פרי עטם של האליטות המלומדות .החברה היהודית בימי הביניים ראתה בגוף כלי אשר באמצעותו
ניתן לרכוש משמעות ולהגיב לעימותים ,למתחים ,ולסתירות אותם חוו הבריות במהלך חייהן .הגוף אינו
מהות מיותרת משנית לחיי הרוח ,אלא אמצעי מרכזי דרכו נחשפות האמיתות הפרטיות והחברתיות
כאחד .עוד מסיק יסיף ,בדומה למסקנתה של ביינום ,שלמרות שמהמסורות העממיות עולה הניגוד בין גוף
ונשמה ,עליונותה של הנשמה על הגוף מעולם אינה טוטלית .הגמול האסכטולוגי האמיתי חייב לשאת עמו
גם גמול פיזי ממשי ,תחייתו של הגוף הגשמי באחרית הימים .בעיני יהודי ימי הביניים ניצחונה של הנשמה
אינו יכול להיות מושלם ללא המסגרת ,הבסיס הקונקרטי של הגוף.

213

פרק זה מחולק לארבעה חלקים .בחלק הראשון כוונתי להצביע על השינוי הדראסטי שעל הגוף
הפרטי לעבור על מנת להפוך לגוף חסידי וכמו כן להראות כיצד משמש בשיח מיני גברי זה הגוף החסידי
הפרטי כמיקרוקוסמוס של החברה החסידית ,בין אם חברות חסידיות אלו התקיימו במציאות האשכנזית
הימיביניימית או רק בדמיונו של מחבר הספר .החלק השני בוחן את המשגת העירום הגברי בשיח החסידי,
מצביע על החשש הכבד מחשיפת הגוף הגברי ,ומנסה להסביר חשש זה .בחלק השלישי הדיון נסב סביב
הקשרים הסבוכים הקיימים בין גבולות הגוף החסידי הפרטי וגבולות החברה החסידית ,והחלק הרביעי
מסכם את הפרק תוך התמקדות באופן בו הגוף מגויס לביצור האידיאולוגיה החסידית .חשוב להבהיר
שהדיון פה הוא בתפיסת הגוף הגברי כפי שהוא משתקף בטקסטים הרלוונטיים בספר חסידים .ייתכן והיה
קיים פער בין המציאות הספרותית והמציאות היומיומית בה חיו חסידי אשכנז .אך אין עוררין שחסידים
אכן חיו באשכנז בתקופה זו ושגופותיהם נשאו עליהם המשגות אלו ,הם אלו שסוגפו סבלו ונהנו ,הם אלו
שנחשפו ללעג החברתי ,והם אלו שאפשרו לחסידיהם להשיג את מידת החסידות אליה שאפו.
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שם ע' .511

א" .תענית טוב שמשבר את הגוף" :גוף ,ניאוף וסיגוף ,וגבולות חברתיים
בחלק הקודם תיארתי את דרכי פעולתו של היצר הניצת בלב ,וכיצד מומשג ההרהור בשיח חסידי זה
כשלהבותיו של היצר .ניתן לתאר הרהורים אלו כמעין גלים הנושאים את התשוקה מלבו של החסיד אל
גופו הפיזי ,אל אבריו השונים ,אל בגדיו ,ואף מעבר להם אל גופות אחרים .כאן אתמקד בגוף הגברי ,גופו
של החסיד ,הגוף המוציא לפועל את גחמותיו של היצר או הגוף המסייע לחסיד להתגבר עליהם .להלן
אנסה לברר באיזה אופן משקף גוף זה את ערכיה של החברה החסידית המשתקפת מספר חסידים ,מה
תרומתו לתיחום גבולותיה של חברה זו ,וכיצד הוא משמש ככלי מרכזי בהתמודדות עם היצר ולגיבוש
זהות חסידית ייחודית .אתחיל ברור זה בבחינת תקופת המעבר בחיי הפרט אשר בסופה הופך הגוף הלא-
חסידי לגוף חסידי מן המניין ,אותה תקופה לימינאלית בה משיל החסיד את זהותו הטרום-חסידית
ומתחיל לגבש זהות חסידית .תקופה זו ,כפי שנראה בהמשך ,קשורה ישירות לתורת התשובה החסידית,
תורה שחרגה מתפיסת דרכי התשובה המקובלות בקרב יהודי אשכנז בימי הביניים והיוותה חיץ חברתי
בין נאמני החסידות ושאר חברי וחברות הקהילה אשר בקרבם חיו החסידים.
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עבור מחבר ספר חסידים ,הגוף הטרום-חסידי ששיתף פעולה עם גחמותיו השטניות של היצר,
הגוף שכשל בעוונותיו – הגוף "הטמא" ,הגוף ה"לא-חסידי" שלעג לקדושה ולטהרה ,הגוף שבז לדוקטרינה
החסידית – על גוף זה לעבור מטמורפוזה .את הגוף הזה ,אומר ר' יהודה החסיד ,צריך לשבר:
והמורה ישאל לו תחילה אם מתחרט אם יאמר כן ,אם בעון אשה הוא יאמר לו תחילה אם
מתחרט אתה יש לך להרחיק מאותה אשה מלראותה ומלדבר עמה שנה אחת אם תעשה זה
ותעמוד בזה אז אתן לך דברים להסיר עונך שאין עון סר בלא נזק [ ]...ואם יאמר תן לי כפרות
אחרות וזה לא אוכל לעשות אין נזקקין לו שאין תשובה אלא בשב ממעשיו ועושה סייג שכבר
אמרו השב מן הריבית אפילו מן הגוי לא יקח ריבית ומנזיר נוכל לדעת שהרי כל הרואה סוטה
בקילקולה יזיר עצמו מן היין 215שנאמ' זנות יין ותירוש יקח לב 216ואין נזיר לחצאין שאם נזיר
באחד נזיר בכולן ולמה אסר בחרצנים עד כל משרת ענבים מכאן שיש לו לאדם לעשות סייגים
ואם לא יעשה כן אין מקבלין אותו וכן אמרו מי שקיבל עליו דברי חבירות חוץ מדבר אחד אין
מקבלין אותו וכן גר ואין לומר שאנו נועלים דלת בפני השבים כשבא לפני המורה להורות ולא
אמרו תקנת מריש אלא בבאין לדין אבל לצאת ידי שמים אין אומרים לו אלא אמת שישיב מן
הגזילה ואם אין הנגזל רוצה לקבל יתן גזילה לצדקה שלא יהנה ממה שגזל שנאמ' ויתנו שכרי
שלשים כסף ואשליך אל בית האוצר מן הדין לא היו שלו וניתן לאוצר ואחר שנראה ששב
ממעשיו הראשונים והרבה סייגים ואחר כך יתן הרב דין מה שכתבתי למעלה לאסור כל דברים
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על תורת התשובה של ר' יהודה החסיד ראו דן ( ,)5111ע'  .115-99כמו כן ראו.Fishman (1999) :
215
בבלי ברכות סג ע"א" :תניא ,רבי אומר :למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר
עצמו מן היין ".מקבילות :בבלי נזיר ב ע"א; בבלי סוטה ב ע"א .כמו כן ראו פירוש רש"י לבמדבר ו:ב.
216
הושע ד:יא.

הנאות מאשה וביום צומו ילקוהו בסתר מכות גדולות שכל צער שמקבל עליו מרצונו הרי הן
כייסורין המכפרין לכך תענית טוב שמשבר את הגוף (כ"י פארמה ס' מג).
לפני שאדון במרכיבי תהליך ההמרה שעל החסיד וגופו לעבור ובמשמעויות הנלוות לכך ,ברצוני לחזור
לשאלה עליה דנתי במבוא בנוגע למהותו של הגוף החברתי החסידי .אבחנה זו תעזור לי להבהיר את תהליך
ההמרה שעל המועמד לעבור על מנת להתקבל לשורות החסידים וכיצד משמש גופו בתהליך המרה זה .ניתן
לקרוא טקסט זה כמשקף את אופייה הכיתתי של חבורת החסידים עליה הצביע מרקוס – בין אם חבורה

זו (או חברות אלו) התקיימה במציאות האשכנזית הימיביניימית או רק במחרבים הספרותיים של ספר
חסידים .מדובר כאן בחוג חברים ובתנאים הניצבים בפני חבר חדש המעוניין להצטרף לגוף חברתי זה.
תנאי קבלה מחמירים ניצבו בפני המועמד ,תנאים אותם מכנה המחבר "דברי חבירות" .במקום
נוסף בספר שוב מוזכרים תנאי קבלה אלו" :תורת יי' תמימה ואיזו תורה בעלת מום אלא מי שקיבל עליו
דברי חבירות חוץ מאחד או גוי שקיבל עליו כל התורה חוץ מדבר אחד אין מקבלין אותו" (כ"י פארמה ס'
תתה) .נוצרת כאן אנלוגיה בין 'קבלת "דברי חבירות"' ו'קבלת "כל התורה"' .קבלת "כל התורה" מעניקה
לגוי את הזכות להפוך לחלק מהחברה היהודית בעוד קבלת "דברי חבירות" מעניקים למי שאינו חסיד את
הזכות להיכלל בגוף החברתי החסידי .הקבלה זו גם משקפת את המתח הקיים בהגות החסידית בין 'דין
תורה' ו'דין שמיים' .קבלת "כל התורה" מעניקה לגוי את מקומו בחברה היהודית אך על מנת להתקבל
לחבורת החסידים אין זה מספיק לקבל את "כל התורה" ,לשם כך צריך המועמד לקבל על עצמו "דברי
חבירות" ,דהיינו הכרה ב'דין שמיים' ובמשמעויות הנלוות להכרה זו – הכוללות בין השאר קבלת ייסורים
גופניים החורגים בחומרתם מהמקובל בחברה היהודית האשכנזית בתקופה זו (להלן ארחיב בסוגיה זו).
מכל מקום ,האנלוגיה בין יהודי הרוצה להתקבל לשורות החסידים וגוי הרוצה להתגייר ולהתקבל לחברה
היהודית מחדדת את אופייה הכיתתי של קבוצה זו כתת-קבוצה נבדלת בתוך קהילה דתית רחבה יותר.
אשוב כעת לבחון את התהליך שעל המועמד לעבור בכדי להתקבל לחוג החסידים ואת תפקיד גופו
של האינדיבידואל בשינוי זה .התנאי הראשוני אותו מציב "המורה" הוא הרחקת הגוף ממקור החטא
במשך שנה שלמה .על הגוף שחטא ב"עון אשה" להיות מורחק פיזית מאותה אישה איתה ביצע את זממו.
על הגוף ,או על הפה ,להימנע מלדבר עם אותה אישה ,על העיניים להימנע מלראותה .אם וכאשר תנאי זה
מתממש אזי עובר המועמד לשלב הבא – שלב ההזדככות הפנימית – בו מעניק המורה למועמד "דברים
להסיר" את עוונו ,הכוללים ייסורים גופניים מחמירים .במידה וההרחקה הפיזית מאותה אישה קשה עליו
מנשוא" ,ואם יאמר תן לי כפרות אחרות וזה לא אוכל לעשות" ,נדחית בקשת חברותו של המועמד על
הסף" ,אין נזקקין לו שאין תשובה אלא בשב ממעשיו" .הדרישה מהמועמד היא כניעה מוחלטת למרות

החסידית ,קבלה ללא פשרות של האידיאולוגיה החסידית .על המועמד לקבל הכול או לא כלום" ,מי
שקיבל עליו דברי חבירות חוץ מדבר אחד אין מקבלין אותו" .מי שאינו עומד בכל התנאים הקבוצה דוחה
אותו .בסופו של תהליך קבלה מפרך זה ,על גופו של המועמד לעבור תהליך טיהור באמצעות סיגופים,
עינויים גופניים רבי סבל ,מעין מוות סימבולי ולידה מחדש 217.במילים אחרות ,על המועמד ל"שבר את
גופו" הנוכחי ולעצבו מחדש כגוף חסידי המשקף את ערכיה של החברה החסידית אותה הוא בחר לאמץ.
חשוב להדגיש שאת הגוף הטרום-חסידי צריך אמנם לשבר אך גוף זה הוא אותו הגוף עצמו בו טמונה
הישועה .בזכות ייסורי הגוף זוכה החסיד לתשובה וכפרה ועוד אשוב לנקודה זו בהמשך.
בתקופתם של חסידי אשכנז סיגופי הגוף לא היו נחלתם הבלעדית של החסידים ,אך המקורות
הדנים בסיגופיהם של אלו שלא השתייכו לחוג החסידים מצביעים על הצום ככלי סיגוף מרכזי ,צומות
החורגים מדרישות ההלכה הנורמטיבית ,כדוגמת מנהגו של ר' אליעזר בן יואל הלוי (הראבי"ה ,לערך
 )1551-1131לצום יומיים רצופים ביום הכיפורים 218,או פרישות מינית מעבר לנורמה הנדרשת  219.הגישה
הסגפנית החסידית עמדה בסתירה ברורה לתפיסה היהודית בימי הביניים שדגלה בפרישות ,שעניינה
התנזרות מהנאות העולם ,אך לא בסיגופים ,שפירושם פעילות אקטיבית לפגיעה בגוף האדם 220.סיגופים
גופניים מחמירים ,וכוונתי כאן לעינויים שהם מעבר לצומות או פרישות כגון הלקאת הגוף עד כדי פציעתו
או חשיפתו לעקיצת דבורים ונמלים או ישיבה במי-קרח ,ייחדו את החסידים מהמסתגפים האחרים בני
תקופתם ועמדו בניגוד לאיסור ההלכתי על חבלה עצמית או חבלה בזולת 221.רובין כבר הצביע על
מרכזיותם של הסיגופים הגופניים המחמירים בתהליך התשובה בהגות החסידית" :הם [החסידים] לא רק
האמינו ביעילות הסבל והכאב [הגופני] להשגת כפרה – הם היו הם משוכנעים בנחיצותם המוחלטת.
תשובה לא התאפשרה ללא הסיגופים הגופניים".
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 217ר' קושלבסקי כתבה בהקשר זה" :מבחני החניכה וסיגופי התשובה מביאים למוות סימבולי ,המתבטא בתורת התשובה
בסיגופים קשים ,במיוחד באלה הבאים כתחליף למוות .עם זאת ,כל סוג של סיגוף ,גם אלה שבדרגות נמוכות יותר ,מגלם הליך
דומה של 'מוות' ".קושלבסקי (תש"ע) ,ע' .131
 218ככל הנראה ראבי"ה למד מנהג סגפני זה מר' יהודה החסיד אותו הוא ראה כמורו .ראו ,Kanarfogel (2000) :ע' .39
 219א' קנרפוגל טוען שכל הרבנים הגרמנים במאה האחת עשרה אצלם ניכרת הנטייה לסגפנות היו קשורים בדרך זו או אחרת
לישיבה במגנצא .ראו ,Kanarfogel (2000) :ע'  . 31בין הסגפנים במאה השתיים עשרה ניתן למצוא בין היתר את ר' יצחק בן
אשר הלוי (ריב"ה ,נ ,)1133 .ר' יצחק בן שמואל מדמפייר (ר"י ,נ 1191 .או  )1199את ר' יום טוב מיואני מתלמידי ר' תם שעבר
לאנגליה ושם נרצח בפרעות תתקנ"א (.)1171
220
דן ( ,)5111ע'  . 71ראו גם את מאמרו של יסיף בו הוא מחזק את הטענה שיהודי ימי הביניים דחו את הענשת הגוף או טיהורו
באמצעות סיגופים גופניים שכללו השחתה או פציעה עצמית .ראו ,Yassif )1775( :ע' .517
 221בבלי בבא קמא צ ע"ב" :החובל בעצמו אף על פי שאינו רשאי פטור ,אחרים שחבלו בו חייבים ".כך גם חורץ הרמב"ם (ס'
נזיקין ,הלכ' חובל ומזיק ה"א) .ר' קושלובסקי עמדה על שאלת הלגיטימציה של סיגופי התשובה בחסידות אשכנז לאור האיסור
בהלכה על חבלה עצמית ופגיעה בזולת .ראו :קושלובסקי (תש"ע) ,ע' .139
 ,Rubin (1965) 222ע' .115

לאחרונה דנה רלה קושלבסקי בקשר ההדוק בין סיגוף וניאוף בתורת התשובה החסידית,
"המטילה סיגופים קשים ביותר שמדובר בניאוף" 223.המקום המרכזי לו זוכה הקשר בין ניאוף וסיגוף
בשיח זה מתבטא גם בעובדה שהן בספר חסידים והן בספר הרקח תורת התשובה לסוגיה מודגמת בעיקר
באמצעות חטא הניאוף .את הקשר בין ניאוף תשובה וסיגוף הגוף ניתן למצוא גם מחוץ לשיח החסידי,
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אך החשיבות הרבה אותו מקנה השיח החסידי לקשר זה חורגת ככל הנראה מהמקובל באשכנז של אותם
הימים 225.סיגופים מחמירים אלו היוו סממן חברתי ברור שהפריד בין חסידים ושאינם חסידים ,וקבלת
אורך חיים סגפני זה היווה תנאי קבלה הכרחי לחברה החסידית הנשקפת מספר חסידים .ויתורו של
החסיד על אורך חיים סגפני או סירובו להיענות לסיגופים שעליהם הורה "המורה" משמעותם הייתה
הרחקה משורות החסידים .סיגופים אלו לא רק סימנו את גופם של אלו שחפצו להצטרף לשורות החסידים
אלא הפכו לכלי מרכזי באמתחתו של החסיד בשעה שחרג מהנורמה המינית ,כאשר כשל ונכנע לפיתוייו
הנמרצים של היצר.
בשיח המיני החסידי הפרישות היוותה שלב ראשוני בתהליך התשובה אך הפגיעות הפיזיות בגוף,
כגון שהייה ממושכת במי קרח או חשיפתו לעקיצות נמלים ,הם אלו שזיכו את החסיד בתשובה המיוחלת
ורק אם סיגופים מעין אלו לא התאפשרו אזי הצום בא לעזור לחסיד בכפרתו .דוגמה מפורסמת במחקר
לחומרת הייסורים הגופניים שעל החסיד לעבור ניתן לראות כבר בדור הראשון של חסידי אשכנז בכתבי ר'
שמואל החסיד:
מי שבא על אשת איש אם בא לישאול היכך לעשות תשובה אם בא על אותם שחייב כרת במסכת
חגיגה אומר חילוק מתי מעות לא יוכל לתקון ומתי יועיל תשובה ומאותן שמועיל להן תשובה
ואמרו חייבי כריתות שלקו נפטרו מידי כריתן הרי יש לעשות דבר השקול למלקות או לכרת אם
ימות החורף הוא כשבא לשאול וקרח אם רצה בנהר ישבר הקרח וישב במים עד פיו או עד חוטמו
כפי אותה שעה שדיבר עמה על העבירה עד שגמר העבירה וכן יעשה תדיר כל זמן שיש קרח
ובימות החמה ישב בחפירה שנמלים שם ויסתום פיו או בכלי ששם הנמלים ויהיה לו אח"כ כלי

 223קושלבסקי (תש"ע) ,ע' .139-131
 224אנו כן רואים בתוספות לסוטה (ד ,ע"ב) המובאות בשם הריב"ה הדגשה שעל החוטא לעשות תשובה המלווה בייסורים:
"היא תצודנו לדינה של גיהנם .ואמר נמי בפ"ק דחגיגה (דף ט ):כל הבא על אשת איש ואסרה על בעלה נטרד מן העולם וק"ק מפ'
הזהב (ב"מ דף נט ).דאמר הבא על אשת איש מיתתו בחנק ויש לו חלק לעוה"ב וי"ל דהתם מיירי כשעשה תשובה והכי משמע בפ'
ג' דיבמות (דף כב ):היכא דלא הוליד ממזר דבר תשובה הוא ותשובה עם יסורין דוקא דאמר בפרק חלק (סנהדרין דף קז ).אמר
דוד כל הכי נטרוד ההוא גברא א"ל קבל עליך יסורים וחנק נמי כיסורין דכל המומתים מתוודין והאי דאמר נטרד מן העולם פי'
מן העולם עם אותו עון דכך הוא חמור אשת איש האוסרה על בעלה כמו על אחותו פנויה והוליד ממנה ממזר ריב"א .א"נ היכא
דלא באו עליו יסורים נטרד מן העולם":
 225ראו לדוגמה תוספות לבבא מציעא (נח ע"ב ד"ה "חוץ מג' שיורדין ואין עולין") שם נשאלת השאלה האם הבא על אשת איש
יש לו חלק לעולם הבא .בסופו של דיון זה מוזכרת התשובה אך אין הזכרה לסיגופים אן ייסורים כחלק מתשובה זו .גם תוספות
לבבא בתרא פח ע"ב מזכיר את חשיבות התשובה לחוטא בניאוף אך אינו מפרט מעבר לכך.

אחר מלא מים שירחוץ בו ואם העת באותן ימים שאין זה ואין זה יתענה רק לחם ובמים יאכל
בערב [ ]...ועוד גופו התחמם בעבירה ויתקרר ויתענה (כ"י פארמה ס' יט).
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קשה להתעלם מהקשר ההדוק הנרקם בשיח זה בין מיניות א-נורמטיבית ,גוף ,וסיגוף .הגוף שחטא,
שהתחמם בעבירה ,הגוף שחרג מהנורמה המינית הרצויה ,נתבע להתקרר ולשאת את עונשו ,ומשך זמן
הסיגוף מקביל למשך זמן החטא (הכולל גם את זמן הדיבורים שקדמו למשגל המיני ,פעולה המכונה בשיח
החסידי 'תשובת המשקל') 227.פעולה זו אינה חד-פעמית אלא כך "יעשה תדיר" .שוב ושוב הגוף חשוף
לסיגוף ,שוב ושוב מזכיר החסיד לגוף והגוף לחסיד את החטא ואת גבולות הנורמה החסידית ,שוב ושוב
מסייע הגוף לחסיד להתנקות מהרגש ת העוון המעכירה על מידת חסידותו.
חשיבותו של הגוף הגברי בשיח זה ,אם כן ,הוא ניכוסו כאחד הכלים המרכזיים בהתמודדות עם
מאוויי היצר .כך למשל הגוף מגויס לעזרתו של החסיד כאשר היצר ,באמצעות הרהורים טורדניים ,מנסה
להשתלט על החסיד בשעת התפילה ולמונעו מלדבוק באלוהיו:
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בעת שבא להרהר על אשה בתפילה ינעוץ גודלי אצבעות רגליו לארץ ויתלה גופו עליהם ואל יתמוך
ידו לכותל וזה הדבר יבטל ממנו כל מיני היהורים רעים של חימוד או שאר הירהורים ואם יושב
ואינו יכול לעמוד מפני בני אדם ינעוץ אגודליו בחוזק לארץ" (כ"י פארמה ס' מד).
הרגליים על בהונותיהם ,הידיים ,והגוף כולו נקראים לשרת את החסיד במלחמתו בהרהורי היצר .על
החסיד לגייס את גופו ,כל אבר ואבר ,לעבודת האל:
ותיקנו חכמים ברכה על כל אחת ואחת כתקנה ומעשה בחסיד אחד שהיה מברך על כל אבר ואבר
ומקרא מסייעו לבי ובשרי רננו לאל חי והיה מתפלל על כל אברים שנבראו בו שיעבדו למי
שבראם לכבודו ושלא לחטוא לו בהם לפי שהקב"ה נותן לו בלב טובים שלא לחטוא לו שאין
מגלגלין חטא על ידם שנאמ' לא יאונה לצדיק כל און יצר טוב ויצר הרע טוב לצדיק" (כ"י פארמה
ס' ב).
מובאה זו נפתחת במילים" ,ותיקנו חכמים" ,מהלך המאפשר למחבר לעגן את תורתו במסורת ולהציגה
כשמרנית למרות חידושיה ,או כפי שניסחה זאת ת' אלכסנדר" :תורת חסידי אשכנז ,שהיא תורה

 226לתהליך תשובה סגפני זה אנו עדים גם בספר הרקח בדיונו בתשובת הכתוב (ס' יא ,ע' כז) .בראשית המאה הארבע עשרה
הדרשן הספרדי ר' יצחק אבוהב שוב מזכיר תהליך תשובה סגפני זה בספרו מנורת המאור (פ' ג ,תשובה ע'  ,)111וכך גם מופיע
בארחות צדיקים (שער התשובה) .בתוספות הרי"ד לבבא מציעא (נט ע"א) אנו רואים שתשובתו של זה הבא על אשת איש מצילה
אותו משהייה נצחית בגיהינום ,אך אין הרי"ד מפרט את אופן התשובה.
 227ראו הרחבה בנושא זה בהמשך.
228
"כתיב אחרי יי 'אלהיכם תלכון ובו תדבקון" (כ"י פארמה ס' תתרפז).

אורטודוכסית [כך במקור] מאד ,דואגת למצוא כיסוי במקורות המסורתיים לכל פרט בתורתה .היא איננה
טוענת לחידוש".
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ברכתם של אברי הגוף את האל מופיעה בנוסח מקוצר במדרש תהלים (שוחר טוב) וביתר הרחבה
בפסיקתא רבתי 230.בפסיקתא רבתי מתוארים האיברים השונים המברכים את האל – ראש ,עיניים ,הפה,
הלשון ,השפתיים ,הגרון ,הלב ,הקרביים ,הידיים ,הרגליים והעצמות – ולאחר מכן נסב הדיון לאופן בו
האל מציל עני (ישראל) מחזק ממנו (אומות העולם) .כאן מסתיים חלקו הראשון של המדרש ואנו עדים
לתפנית תמטית מפתיעה המתחילה ב"דבר אחר" המוליכה לדיון ביצר 231.חלקו הראשון של המדרש עוסק
באופן בו מקלסים האיברים השונים את האל ואין הוא מקשר את הקילוס ליצר .בחלקו השני של המדרש
מופיע היצר ,אך כאן אין התייחסות לקילוס האברים השונים את האל .לעומת זאת ספר חסידים קושר
את שניהם יחדיו ובכך מגייס את אברי הגוף השונים למלחמה ביצר.
המשגה זו הרואה באברי הגוף כמעידים על פנימיותן ומידת אדיקותן של הבריות אינה חידוש
חסידי 232.גם את הקישור בין אברי הגוף והיצר ניתן למצוא אצל חז"ל 233,ואף טכניקת נעיצת בהונות
הרגליים בקרקע בניסיון להרגיע את הגוף הבוער בחמת התשוקה מופיעה בגמרא ובעקבותיה בהגות
היהודית בימי הביניים 234.מה שמייחד את השיח החסידי הוא ניכוס הגוף וסיגופו להתמודדות עם היצר.
הדיון התלמודי בו מופיעה טכניקת נעיצת הבהונות בקרקע נסב סביב השאלה כיצד על הגבר לנהוג כאשר
אשתו מודיעה לו בשעת המשגל שהיא מרגישה שמחזורה החל – דיון הלכתי זה אינו קושר פעולה זו ליצר.
 229אלכסנדר (תשמ"ג) ,ע' רטו.
230
מדרש תהלים מזמור קכב ,א; פסיקתא רבתי א פרק ט ,ג .במקום אחר במדרש תהלים נמצאת אגדה שמקורה בתלמוד
הבבלי (מנחות מג ע"ב) בה דוד מהלל בפני האל את אבר מינו המאפשר לו אף בבית המרחץ לא לעמוד ערום ללא מצווה (מדרש
תהלים ו ,א)" :כיון שנכנס לבית המרחץ .הוא מביט בעצמו ואומר הריני ערום מן המצות ,וכשהוא מסתכל במילה ששקולה כנגד
כל המצות ,דעתו מתקררה ,כיון שראה דוד כך ,אמר הריני מזמר עליה למנצח על השמינית ,על המילה שנתונה בשמיני ".גם כאן
נעדר ההקשר ליצר.
231
פסיקתא רבתי א פרק ט ,ג" :ד"א מציל עני מחזק ממנו [ועני ואביון מגזלו] זה יצר הרע ,יש גזלן מזה ,כמה יצר טוב יגע עד
שלא מצאה ולשעה קלה בא יצר הרע ומאבדה הימנו ,אין גזלן יותר מזה ,הוי מציל עני מחזק ממנו עני ואביון מגוזלו זה יצר
הרע ,אמר לו הקב"ה דוד עשרה בני אדם אמרו הספר וקילסו אותי לתוכו ומכולם אין הקילוס נאמר אלא לך ,אמר לו דוד
הואיל והקילוס נאה אני מקלסך שנאמר למנצח על הנגינות ,מהו על נגינות אלא נצח (הוא) [לו שהוא] נותן קילוס בפיהם של
צדיקים לקלסו לכך כתב למנצח על הנגינות ,רב אמר מודים אנחנו לך על שאנו מודים לך".
232
בבלי תענית יא ע"א" :ויש אומרים :אבריו של אדם מעידים בו ,שנאמר (ישעיהו מ"ג) אתם עדי נאם ה'" .הסיפור התלמודי
בו מתוארת ברוריה כמרביצה תורה בתלמיד חכם הוא עדות נוספת לתפיסה הקושרת בין הגוף והמצוות או במקרה זה בין הגוף
והתורה (בבלי עירובין נד ע"א)" :ברוריה אשכחתיה לההוא תלמידא דהוה קא גריס בלחישה ,בטשה ביה ,אמרה ליה :לא כך
כתוב (שמואל ב' כ"ג) ערוכה בכל ושמרה ,אם ערוכה ברמ"ח אברים שלך משתמרת ,ואם לאו אינה משתמרת ".ראו גם מדרש
תנחומא (וורשא שמיני פרק ח) :זאת החיה אשר תאכלו ,זש"ה לעשות רצונך אלהי חפצתי ותורתך בתוך מעי (תהלים מ)
אשריכם ישראל שבכל אבר ואבר שבכם נתן מצוה שמאתים וארבעים ושמונה איברים באדם ולכך אנו אומרים בכל יום ברוך
אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר יצר את האדם בחכמה וברא בו נקבים נקבים חלולים חלולים ,חלולים חלולים בגימטריא
רמ"ח הוי כמנין איברים שבאדם".
233
למשל ,באבות דרבי נתן (טז ,ב)" :בזמן שאדם מחמם את עצמו והולך לדבר זימה כל אבריו נשמעין לו מפני שיצה"ר מלך
הוא על מאתים וארבעים ושמונה אברים .כשהוא הולך לדבר מצוה התחילו מתענין (לו) כל אבריו מפני שיצר הרע שבמעיו מלך
הוא על מאתים וארבעים ושמונה אברים שבאדם ויצר טוב אינו דומה אלא למי שהוא חבוש בבית האסורין שנאמר (קהלת ד)
[כי] מבית הסורים יצא למלוך זה יצר טוב".
234
בבלי שבועות יח ע"א; " היה משמש עם הטהורה ואמרה לו נטמאתי ופירש מיד חייב ,זו היא מצות עשה שבנדה כו' .אמר
מר :פירש מיד חייב .היכי עביד? אמר רב הונא משמיה דרבא :נועץ עשר צפרניו בקרקע עד שימות וטוביה ".רש"י בפרושו שם:
"נועץ צפרניו -כלומר יעמיד עצמו בלא דישה עד שימות האבר".

כך מנסח זאת הרמב"ם" :היה משמש עם הטהורה ואמרה לו נטמאתי לא יפרוש מיד והוא בקישויו
שהנאה לו ביציאתו כביאתו ,ואם פירש והוא בקישויו חייב כרת כמו שבעל נדה והוא הדין בשאר עריות,
אלא כיצד יעשה נועץ צפרני רגליו בקרקע ושוהה ואינו מזדעזע עד שימות האבר ואחר כך נשמט ממנה".
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למרות שהן הגמרא והרמב"ם והן חסידי אשכנז נעזרו באותה פעולה גופנית של נעיצת בהונות הרגליים
בקרקע ,קיים הבדל משמעותי בין השימוש בטכניקה זו בגמרא לבין שימושה בשיח החסידי 236.בעוד
הגמרא עניינה טומאה סומאטית הנגרמת על ידי פעולה פיזית תוך כדי משגל ,השיח החסידי מתמקד
בהשתלטות הרהורי היצר בשעת תפילה .הן הדיון התלמודי והן הדיון החסידי מחדדים את הגבולות
העמומים בין הטמא לטהור ומבצרים את הגבולות בין מיניות נורמטיבית ומיניות א-נורמטיבית ,אך השיח
החסידי מנכס פעולה גופנית זו גם בכדי לעזור לחסיד להתמודד עם הרהוריו ,או עם יצרו.
במקום אחר בספר חסידים אנו שוב רואים כיצד מגויס גופו של החסיד ,על אבריו השונים ,להוות
סמן חברתי לאמת החסידית וכיצד מעניק המחבר חשיבות רבה לכל אבר ואבר ולכל תנועה ותנועה שמבצע
הגוף החסידי:
אפילו הן שלך ולאו שלך יהי צדק מניין אף רמיזות שלו שנאמ' קורץ בעיניו מולל ברגליו ומורה
באצבעותיו וכתיב שלח אצבע ודבר און ואף ניענוע הראש שלא יהא שקר כשאדם רוצה לומר הין
כופף ראשו וכשרוצה לומר לאו ] [...מנענע ראשו לצדדין אף האברים כולם יהיו אמיתים []...
שכל האיברים יהיו צדיקים (כ"י פארמה ס' תתשצו).
על אברי גופו של החסיד להיות "אמיתים" ו"צדיקים" ולשקף את האידיאל החברתי החסידי – חברת
צדיקים רודפי אמת 237.אברי גופו של החסיד הופכים למעין עדת חסידים שעליהם שולט "הלב"" :שבעה
אברים עינים אוזנים פה להוציא דיבור וגרון להכניס מאכל ומשקה ידים ורגלים וערוה אילו חצבה
עמודיה שבעה בנתה ביתה שכולם תלוים בבית הלב המנהיגם חכמות למנוע ולעצור רוחו ביראת יי'" (כ"י
פארמה ס' יג) .ממש כמו "החכם" המנהיג את עדת חסידיו ,כך "בית הלב" מנהיג את אברי הגוף בחכמה
ויראה 238.ניתן לומר שגופו של החסיד מהווה מעין מיקרוקוסמוס של החברה החסידית.
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משנה תורה הל' איסורי ביאה פרק ד ,יא.
236
על תפיסת הרמב"ם את מצבי הטומאה והטהרה ראו :קלנר (תשס"ד).
237
ראו למשל" :כשאדם צדיק ודן דין לאמיתו ומחפש איזה מידה הטובה לו ראוי לעושי רצונו" (כ"י פארמה ס' רעד).
 238מעניין לראות שספר מצות קטן הנקרא גם עמודי הגולה לר' יצחק בר' יוסף מקורביל (נפטר  ,)1591מחולק לשבעה חלקים,
שבעת עמודי עולם ,כנגד שבעת ימות השבוע .הספר מתחיל במצוות התלויות בלב ,החלק השני דן במצוות התלויות בגוף,
השלישי במצוות התלויות בלשון ,הרביעי באלו התלויות בידיים ,החמישי באכילה ,השישי מצוות הקשורות לממון ,והשביעי
מצוות השבת .מחבר הספר הושפע רבות מהתורה החסידית ומאורח חייהם .ראו :אורבך (תשכ"ח) ,ע' .311-339
239
בשונה מחז"ל (למשל ,מדרש תנחומא פ' ג) וחכמי ימי הביניים (כאבן עזרא בפרושו לבראשית פ' א פסוק כו ,והרמב"ם
במורה נבוכים חלק ראשון פ' עב) ,שבהשפעת ההגות האריסטוטלית המשיגו את האדם כמיקרוקוסמוס ,עולם קטן המשקף את
היקום בכללו ,כאן כוונתי להראות שגופו של החסיד מומשג כמיקרוקוסמוס של החברה החסידית .על הגוף כמיקרוקוסמוס של
החברה ראו :מרי דגלס ( . Farre Barril (2008) ;Boureau and Semple )1779( ;)5113המשגת האדם כעולם קטן מופיעה גם
בשיח החסידי ,ובמיוחד בפרוש סידור התפילה לרוקח (למשל[ ,פח] נשמת כל חי ,ע' תקג)" :ולמה נפח הקב"ה בעצמו באדם יותר

כפי שמתבהר ,גופו של החסיד מנוכס בשיח זה כסמן חברתי המשקף את האידיאולוגיה
הקבוצתית ,ובנוסף ,הגוף האינדיבידואלי משמש כמעין תמרור דרכים התוחם את גבולות הקבוצה ומבצר
את הבדלנות הכיתתית אליה שואף מחבר ספר חסידים .בכל מעשיו ,בין אם בעת אכילה או בזמן בעילה,
מצווה החסיד להבדל משאר העם ,מאותם חברי וחברות הקהילה שהדוקטרינה החסידית הייתה זרה להם
או לא לרוחם" :כשם שהחכם ניכר בחכמתו ובדעות והוא מובדל בהם משאר העם כך צריך שיהא ניכר
במעשיו במאכלו ובמשקהו ובבעילתו ובעשות צרכיו בהילוכו ובדבריו במשאו ובמתנו ויהיו כל המעשים
האלו נאים ומתוקנים ביותר" (דפוס בולוניה ס' נ) 240.ההבדל בין החכם (המגלם את האידיאל החסידי)
ושאר העם אינו רק מחשבתי ,ההבדל חייב לבוא לביטוי גם במעשיו – בגופו הפיזי .חוכמתו ודעותיו אינן
מספיקות על מנת להשיג את מידת חסידותו ומעמדו כחכם ,עליו לגייס את גופו .על החסיד לתת תשומת
לב מרבית לאופן בו הוא משתמש בגופו ,לאופן הליכתו ודרך משגלו ,עליו לבחון בקפידה מה נכנס לגוף
(אוכל משקה) ומה יוצא ממנו (הפרשותיו ,דהיינו צואתו ,שתנו וזרעו ,רוקו ,קיאו והנזלת הניגרת מאפו).
ניתן לומר שהגוף החסידי משמש לא רק את הפרט להגשמת מידת החסידות הנדרשת ממנו וגיבוש זהותו
החסידית ,אלא גם כהפרדה בין החסיד ושאר העם מחד גיסא ,ומאידך גיסא כמבע חיצוני המאפשר לחסיד
לזהות בנקל את חבריו ,ליצור אחווה חסידית ,ולהתחזק בחסידותו 241.שוב אנו עדים לאופן בו הגוף הפרטי
מומשג כמיקרוקוסמוס המשקף את ערכי הגוף החברתי החסידי ,והוא בעת ובעונה אחת מקרין פנימה תוך
עיצוב תפיסת זהותו של הפרט ומידת חסידותו ,ומקרין החוצה ומעצב את האופן בו הפרט נתפס בידי
חסידים ואחרים כאחד.
בשיח חסידי זה את הגוף צריך אמנם לשבר ,אך הגוף הוא גם נכס שעל החסיד לשומרו" .כתיב
ולא תעמד על דם ריעך אבל אם הרבה מתלחמים עליו אל ישליך עצמו בסכנה ואל יעשה פשיעה בגופו ואם
אדם טובע בנהר והוא כבד אל יעזור לו שמא יטבע עמו" (כ"י פארמה ס' קסב) .לא רק שהחסיד מוזהר
מלהמית את גופו ,אף השחתת הגוף באופן שאין חזרה ממנו אסורה בתכלית האיסור" :ולא יחטא אדם
כדי שלא יחטא עוד כגון אחד שהיה חוטא בנשים וסירס את עצמו כדי שלא יחטא עוד" (כ"י פארמה ס'
יח) .ראינו את האופן בו יש לשבר את הגוף הטרום-חסידי ולעצבו מחדש כגוף חסידי ,וכמו כן כיצד משמש
הגוף את החסיד במאבקיו עם יצרו ,עם מיניותו .עוד ראינו כיצד דיון זה מציב את "המורה" כבר-סמכא

מן הבהמה ,לפי שהאדם 'עולם קטן' .כיצד כל מה שברא הקב"ה בעולמו ברא באדם ,רקיע כנגד ראשו של אדם  ". . .הרוקח ככל
הנראה מתבסס על אגדת עולם קטן (אוצר המדרשים איזיינשטיין ע-ת פרק עולם קטן).
240
ראו מקבילות :כ"י אמברוזיאנה ס' נ ;כ"י בודליאן אופוס  340ס' יד ;כ"י בודליאן אופוס  34ס' יח .על היחס השלילי מצד
מתנגדי החסידות ראו ,Soloveitchik (1976) :ע'  ,Schafer (1990) ;357ע' .11
241
ראו לדוגמה כיצד נקרא החסיד להבדל משאר חברי הקהילה ולספוג בשתיקה את העלבון והגינוי החברתי" :כל מצוה
שאדם יכול לעשות בצינעא יעשה אבל כדי ללמד לאחרים ממעשיו יעשה כגון טלית ותפילין שלא יאמרו אין זה לקיימה לכך
יעשה בפרהסיא אע"פ שיתלוצצו בו יעשה ויקבל שכר כנגד הבושת והצער שיחשוב הם יחשבו שאעשה שלא לשמח כי שכרו
יהיה לכך מכופל עבור הבושת והצער שסובל" (כ"י פארמה ס' תתתשפט).

שאין לערער על החלטותיו .ניתן להסיק שמה שמייחד את השיח המיני הגברי בספר חסידים הוא האופן בו
הגוף הגברי הסיגוף והיצר נכרכים זה בזה בקשר שלא ניתן להתרה .יותר מכך ,צומת רעיונית זו בה
נפגשים היצר הגוף והסיגוף הופכת בשיח החסידי לתנאי הכרחי לגיבוש זהותו החסידית של הפרט.
לחסיד ,בניגוד לסגפנים אחרים בתקופה זו ,אין אפשרות בחירה ,הוא אינו יכול לומר אני מקבל
עלי דברי חבירות חוץ מדבר אחד כי אז אין מקבלין אותו כחסיד מן המניין .על מנת לשמור על זהותו
כחסיד ועל מקומו בגוף החברתי החסידי עליו ,מידי יום ביומו ,לגייס את גופו למלחמתו ביצר .כאשר כשל
הגוף או בזמן שהרהורי היצר מרחיקים אותו ממידת חסידותו באים התשובה וסיגופי הגוף לעזרתו.
בהמשך אבחן את הקשר ההדוק הקיים בין גבולות הגוף החסידי וגבולות החברה החסידית ,אך קודם
אתמקד באופן בו מומשג הגוף העירום ובמיוחד הגוף העירום הגברי בשיח חסידי זה.

ב" .כשברא הקב"ה את האדם לא בראו ערום" :החשש הכבד בשיח החסידי מחשיפת הגוף הגברי
העירום האנושי כמו הגוף והלבוש הוא הבניה חברתית 242.לעירום האנושי ,אליבא דמ' סאטלו (,)Satlow
משמעויות סוציו-תרבותיות ותיאולוגיות חשובות העשויות לתרום להבנתנו את החברה בה עסקינן.

243

פענוח האופנים השונים בהם קבוצה או קהילה ממשיגה את העירום – כיצד היא מגדירה עירום ,מי נחשב
לעירום ובאיזה הקשר ,ומה ההבדלים המגדריים העולים מהמשגת העירום – מאפשר לנו לרכוש תובנות
חשובות לגבי מערכי הכוח ההיררכיים המבנים את הקבוצה ,את יחסה לקבוצות אחרות ,ואף את יחסה
לאל.
מקורות יהודים בשלהי העת העתיקה המשיגו את העירום הגברי ,וברוב המקרים כוונתם בזה
הייתה לחשיפת אבר המין הגברי 244,כפגיעה בקדושה ובאל עצמו .כמו האל – שדיון במערומיו נעדר הן
מהמקרא והן ממקורות רבניים – 245נציגיו עלי אדמות (מלכים ,כוהנים ורבנים) נמנעו מלחשוף את גופם,
ובמיוחד את אבר מינם ,בפני נתיניהם .חשיפת גופו של הריבון לעיני נתיניו הפחיתה מכבודו וערערה על
242

לסקירת הגוף המחקרי העוסק בלבוש ובמשמעויותיו התרבותיות והסימבוליות ראו. Tranberg Hansen )5113( :
243
) ,Satlow (1997ע' .331
244
שם.
245
ראו ,Eilberg-Schwartz (1992) :ע'  ,Eilberg-Schwartz (1994) ;39-19ע'  ,Satlow (1997) ;111-79ע'  .331בחזון
יחזקאל מתואר גופו של האל אך גם שם אין הנביא רואה את אבר המין האלוהי . . ." :וממראה מתניו ולמטה ראיתי כמראה
אש ונגה לו סביב .כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום ה גשם כן מראה הנגה סביב הוא מראה דמות כבוד יהוה ( ". . .יחז' א ,כז-
כח) .חשוב להדגיש שהקשת אינה אבר מינו של האל אלא היא מתארת את הנוגה שסביב מותניו המצניעה את אבר המין מעיני
הנביא.

מעמדו 246.זאת גם הסיבה שחז"ל אסרו על רחיצה משותפת של אב ובנו ,חתן וחמיו ,או תלמיד ורבו.
העירום הנשי ,לעומת זאת ,לרוב לא העסיק את חז"ל למעט כאשר עירום זה נחשף לעיניים גבריות.

247

248

המשגת העירום הגברי בתפיסת עולמם של חז"ל ,אם כן ,קיבעה ושעתקה היררכיה חברתית
פטריארכאלית .מחוץ למרחב הקדושה ולקיבועה ושעתוקה של ההיררכיה החברתית ,העירום הגברי לא
הטריד את החכמים יתר על המידה .חז"ל מעולם לא אסרו על עבודה בשדה בעירום 249,על הצגת הגוף
הערום במתחם הפרטי 250,או על חשיפת הגוף הגברי היהודי בבתי מרחץ ציבוריים.

251

המשגת אבר המין הגברי החשוף כפגיעה בקודש ממשיכה להתקיים בהגות היהודית בימי
הביניים 252,ואין זה מפתיע למצוא אותה גם בשיח החסידי" :ולא יעשה אדם בית הכסא מכוון נגד בית
הכנסת או כנגד בית המדרש שכשיתגלה לעשות צרכיו שלא יהא פירועו מגולה כנגד בית הכנסת או כנגד
בית המדרש" (כ"י פארמה ס' תקלח) .אך בשיח חסידי זה ,לא רק אבר המין הגברי החשוף מאיים על
המרחב הקדוש ,גם הלב ,הצלעות ובתי השחי הגלויים לעין פוגעים בקודש" :מי שקרועין בגדיו ולבו מגולה
או שמגולה נגד צלעיו ותחת אציליו לא יתכן כנגד ספר ולפתוח ארון ולסגור מפני גילוי בשרו ולא יתכן
להגלות כנגד פני הספר וכנגד פני הארון" (כ"י פארמה ס' תנט).

246

253

ראו לדוגמה את האיסור במשנה לראות את עירומו של המלך" :אין רוכבין על סוסו ,ואין יושבין על כסאו ,ואין משתמשין
בשרביטו ,ואין רואין אותו כשהוא מסתפר ,ולא כשהוא ערום ,ולא כשהוא בבית המרחץ" (משנה סנהדרין ב ,ה) .ראו גם את
הסיפור בספר בראשית בו חם וצאצאיו מקוללים לאחר שחם רואה את ערוות נח אביו (בראשית ט ,כב-כג).
247
בבלי פסחים נא ע"א" :עם הכל אדם רוחץ ,חוץ מאביו וחמיו .ובעל אמו ,ובעל אחותו .ורבי יהודה מתיר באביו מפני כבוד
אביו .והוא הדין לבעל אמו [ ]...תנא :תלמיד לא ירחץ עם רבו ,ואם רבו צריך לו מותר".
248
אחת ההתייחסויות הבודדות לעירום נשי כאשר זה לא נחשף למבטם של הגברים מצוי בבלי במסכת ברכות בסוגיה האם
ניתן להפריש חלה בעירום ולברך" :האשה יושבת וקוצה לה חלתה ערומה מפני שיכולה לכסות פניה בקרקע ,אבל לא האיש".
אישה יושבת יכולה לברך בעודה עירומה כי אבר מינה חבוי בקרבה" ,מסתכל" לכיוון הקרקע ולא לכיוון הלב .כך מסביר זאת
רש"י (פירושו לבבלי ברכות כד ע"א)" :וקוצה חלתה ערומה  -ואף על פי שערום אסור לברך ,אשה יושבת מותרת ,שבישיבתה
פניה שלמטה מכוסים בקרקע .אבל לא האיש  -מפני שהביצים והגיד בולטין ונראין ,ואף על פי שמגולות עגבותיו  -והיינו
סייעתא" .ראו גם את דיונו של סאטלו בנושא ,Satlow (1997( :ע' .333-331
249
ראו תוספתא ברכות ב ,יד" :הרי שהיה עומד בשדה ערום או [שהיה] עושה מלאכתו ערום הרי זה מכסה את עצמו בתבן
ובקש ובכל דבר וקורא אף על פי שאמרו אין שבחו של אדם להיות יושב ערום זה מכסה עצמו בתבן ובקש ובכל דבר וקורא".
250
ירושלמי ברכות סד ע"ב" :רבי ירמיה בעי היה יושב בתוך ביתו ערום מהו שיעשה ביתו כמו מלבוש ויוציא ראשו חוץ לחלון
ויברך .היה יושב במגדל ערום מגדל מהו שיעשה לו כמין מלבוש ויוציא ראשו חוץ לחלון ויברך ":בבלי סוכה י ע"ב :אמר רב
תחליפא בר אבימי אמר שמואל :הישן בכילה ערום מוציא ראשו חוץ לכילה וקורא קריאת שמע .מיתיבי :הישן בכילה ערום
לא יוציא ראשו חוץ לכילה ויקרא קריאת שמע! הכא במאי עסקינן כשגבוהה עשרה .הכי נמי מסתברא ,מדקתני סיפא :הא
למה זה דומה לעומד בבית ערום ,שלא יוציא ראשו חוץ לחלון ויקרא קריאת שמע .שמע מינה".
251
ראו תוספתא (ברכות ב ,יד)" :הרי שהיה עומד בשדה ערום או [שהיה] עושה מלאכתו ערום הרי זה מכסה את עצמו בתבן
ובקש ובכל דבר וקורא אף על פי שאמרו אין שבחו של אדם להיות יושב ערום זה מכסה עצמו בתבן ובקש ובכל דבר וקורא".
כמו כן ראו תלמוד ירושלמי (נדה י ע"ב) ,Satlow 1997 .ע'  .313-313ראו גם :אליאב (.)1771
252
ראו לדוגמה משנה תורה (הל' בית הבחירה פרק ז ,ט) ]...[" :וכל המטיל מים מן הצופים ולפנים לא ישב ופניו כלפי הקדש
אלא לצפון או לדרום או יסלק הקדש לצדדין".
253
דוגמה להמשגת העירום כפוגע בקדושה בהגות היהודית בימי הביניים ניתן למצוא בין היתר אצל הרמב"ם (משנה תורה הל'
סת"ם י ,ו)" :לא יאחז אדם ספר תורה בזרועו ויכנס בו לבית המרחץ או לבית הכסא או לבית הקברות אף על פי שהוא כרוך
במטפחות ונתון בתוך התיק שלו ,ולא יקרא בו עד שירחיק ארבע אמות מן המת (או מבית המרחץ) או מבית הכסא ,ולא יאחז
את ספר תורה כשהוא ערום ,ואסור לישב על מטה שספר תורה עליה".

ההנגדה בין הגוף הגברי החשוף והקדושה 254מתקיימת ,בשיח חסידי זה ,גם מחוץ לכותלי בית
הכנסת ,במרחב הפרטי ,בביתו של החסיד .זאת הסיבה שבעל ספר חסידים מתריע" :שלא ישים אדם
ספרים על כרים וכסתות מפני שאדם יושב ערום עליו" (כ"י פארמה ס' תרמח) 255.לכן גם נאסר על החסיד
להניח תפילין כשפלג גופו העליון חשוף" :אדם שלבוש מכנסיים וערום מן המכנסיים ולמעלה לא יניח
תפילין מפני שלבו ערום ולא יברך ולא יתכן שיהא תפילין כך מניח ערום" (כ"י פארמה ס' תלו) 256.חשוב
לראות שהמונח 'עירום' המוזכר כאן אינו מציין אבר מין גברי חשוף אלא חשיפת פלג הגוף העליון בלבד
בעוד אבר המין עצמו מוצנע במכנסיו .ליתר דיוק ,הלב מומשג כאן כעירום .עירום זה חושף את לב ליבה
של המערכת ,הן הסומאטית והן החברתית ,לפגיעה בקדושתה ,בתמימותה או בשלמותה .חשיפה מעין זו
עלולה לערער על מידת הצניעות אליה נקראו החסידים ,צניעות הנדרשת על מנת לשמר את המערכת
מרעיונות חתרניים העלולים לערער על יציבותה (להלן אדון בהרחבה בנושא זה).
נגיעתם הפיזית של תשמישי קדושה (תפילין) בבשר החשוף ,כפי שראינו ,נתפסת כמערערת על
הקודש ,אך הקדושה נפגמת גם כאשר אין מגע של ממש ביניהם אלא רק 'קשר עין' .באותו האופן בו נאסר
על הלב 'לראות' את אבר המין בשעת תפילה כך גם נאסר שהתפילין יחשפו לאבר מינו של החסיד:
אמ' רמי בר אבא 257אפיקריסין [מעין גופיה ,א.ל ].היה לבוש מבפנים פי' כיון דעל זרוע היה מניח
של יד כנגד לבו הרי הן רואין את הערוה וכשעושה אפיקריסין על בשרו הרי היא חוצצת בין גופו
ובין זרוע מכאן כשהחלוק כנגד התפילין קרוע או בבגד או בבית יד אז יתפור וכן לא ישים ספר
על גופו אם אין בגד חוצץ (כ"י פארמה ס' תתתתקמב).

258

גם כאן אנו עדים למקומם המרכזי של התפילין בשיח חסידי זה .תוך ניכוס התנהגותם החריגה או מידת
חסידותם של יחידי סגולה בקרב חז"ל ,כדוגמת רבי יוחנן בן זכאי ורבי זירא ,שנמנעו מללכת "ארבע אמות

 254כך ג' שלום מתאר את מונח הקדושה בשיח החסידי' ":הקדושה' – היא הכבוד נטול הצורה – זו נוכחותו הנסתרת של
האלוהים בכל ".שלום ( ,)1777ע' .111
 255מעניין להשוות את פסיקתו של הרמב"ם בסוגיה זו לעומת הוראתו של ר' יהודה החסיד .כך פוסק הרמב"ם (הלכות סת"ם
י ,ו)" :ולא יאחז את ספר תורה כשהוא ערום ,ואסור לישב על מטה שספר תורה עליה ".עניינו של הרמב"ם הוא קדושת ספר
התורה .בניגוד לרמב"ם אין הוראתו של ר' יהודה מתייחסת לספר תורה בלבד אלא כוללת ספרים באופן כללי .בנוסף ,הוראתו
של הרמב"ם האוסרת על ישיבה על מיטה שספר תורה מונח עליה אינה מציינת עירום אלא ישיבה ליד ספר התורה ,העירום
מופיע במשפט הקודם .בספר חסידים לעומת זאת האיסור הוא על הנחת ספרים על כריות וכסתות מכיוון שאדם יושב עירום
עליהם .כאן לא מדובר באיסור לשבת ליד הספרים אלא על הנחת הספרים על מצעי המיטה שנחשפו בעבר לגופות עירומים.כמו
כן ,בניגוד להוראה בספר חסידים הדנה בהתנהגות החסיד במרחב הפרטי ,המיטה אותה מזכיר הרמב"ם לא בהכרח נמצאת
במרחב הפרטי.
 256הוראה זו אינה מציינת בפירוש את המרחב הפרטי אך הנחתי היא שברובם של המקרים בהם החסיד מעיז לחשוף את פלג
גופו העליון ,הוא נמצא במרחב הפרטי ,ובמיוחד כשמדובר בתפילין אותם הוא אמור לקשור לגופו מהבוקר ועד הערב.
257
ירושלמי ברכות יד ע"א:
258
ראו גם" :לא ישים אדם ספר או כתב שיש בו פסוק או תפילין בחיקו בין חלוק לבשרו" (כ"י פארמה ס' תרנא).

בלא תורה ובלא תפילין" 259,נקרא החסיד ללבוש תפילין במשך כל שעות היום 260,בפרהסיא ,ולספוג
בכניעה את הבושה והסבל שמעשהו עלול לגרור אחריו:
כל מצוה שאדם יכול לעשות בצינעא יעשה אבל כדי ללמד לאחרים ממעשיו יעשה כגון טלית
ותפילין שלא יאמרו אין זה לקיימה לכך יעשה בפרהסיא אע"פ שיתלוצצו בו יעשה ויקבל שכר
כנגד הבושת והצער שיחשוב הם יחשבו שאעשה שלא לשמח כי שכרו יהיה לכך מכופל עבור
הבושת והצער שסובל (כ"י פארמה ס' תתתשפח).
לבישת בגד עליון מצויץ ותפילין במשך כל שעות היום לא הייתה מעשה מקובל בחברה היהודית באשכנז
בתקופה זו ,וניכוס התנהגות שכזו עוררה לעג חברתי 261.גם הרמב"ם מעודד לבישת טלית תפילין במשך כל
שעות היום 262,אך הרמב"ם מכיר בעובדה שהתנהגות שכזו נועדה ליחידי סגולה ,לחכמי הדור כלשונו ,ולא
לקהילת הגברים בכללותה 263.בשונה מהרמב"ם ,ר' יהודה החסיד קורא לכלל קהילת החסידים (הגברים),
ולא רק לחכמיה או ליחידי סגולה מתוכה ,להתעטף בציצית ותפילין לא רק בשעת התפילה.
למרות קווי הדמיון אותם ניתן לזהות בין דברי הרמב"ם והוראתו של ר' יהודה החסיד ,קיים
ההבדל משמעותי בין שתי הגישות .בעוד הרמב"ם מעודד היררכיה חברתית פנים-קהילתית הממקמת את
החכמים בראש המדרג החברתי ,בעל ספר חסידים שואף להפרדה חברתית ,ליצירת קבוצת חסידים
הבולטים בשונותם הגופנית משאר חברי העיירה ,הן במראם והן בהתנהגותם .מעניין גם לראות את
ההבדל בין החרדה אותה מפגין בעל ספר חסידים מהעירום הגברי – ללא אבחנה בין הערווה ושאר חלקי
הגוף – ובין גישתו של הרמב"ם המתירה קריאת שמע כאשר פלג גופו העליון של הגבר חשוף 264.אמנם גם
הרמב"ם מתריע מלבישת תפילין בעירום" :ולא ילבש אדם תפילין עד שיכסה ערותו וילבש בגדיו" 265,אך
הרמב"ם ,בעקבות חז"ל ,איננו מזדעזע מהאפשרות של קיום יחסי מין בעוד התפילין קשורים לגופו של

259

על רבי יוחנן בן זכאי ראו בבלי סוכה כח ע"א ,ועל רבי זירא ראו בבלי מגילה כח ע"א .אליבא דרש"י גם רב ששת נמנע
מללכת ד' אמות ללא תפילין (בבלי שבת קיח ע"ב) .הדרשן הספרדי ר' יצחק אבוהב ,בעל מנורת המאור שחי כמאה שנה לאחר
מותו של ר' יהודה החסיד מזכיר חסידים שהיו לובשים תפילין במשך כל שעות היום .אינני יודע אם התכוון אבוהב לחסידי
אשכנז או ליחידים שנהגו מידת חסידות " :והחסידים שמבלין ימיהן בעבודת בוראם היו משתדלין להניחן כל היום ,ואם עברה
שעה אחת שלא היו מניחין אותן היה בעיניהם הפסד גדול שאין לו תשלומין" (פרק ו – המצוות ע' .)315
260
"מעשה בחסיד אחד שהיה נושא תפילין וציצית כל היום וכשמת שמעו שבני מעלה הספידו צדקות יי' עשה ומשפטיו עם
ישראל שיהא מזכה אף אחרים לעולם יהא אדם עמו ביראה ודעת ותהא לאביו שבשמים לדבוק במצותיו ולקרב את הבריות
ואדם שעני יעשה מצות בגופו והקב"ה מטיב לאחרים בזכותו מעלה עליו כאילו עשאן ושכרו כפול לעתיד לבא" (כ"י פארמה ס'
תתרלו) .לאחרונה עמדה ר' קושלבסקי על הקשר בשיח בחסידי בין לבישת תפילין וטלית במשך כל שעות היום והבושה הכרוכה
בכך" :התעטפות בטלית ותפילין היא אחד הניסיונות שהחסיד נדרש בהם . . .התפילין הן מטונימיה של החסיד האידיאלי ,שיש
לו תודעה מועצמת לש הגוף כ'סוכן' של עשייה דתית ".קושלבסקי (תש"ע).19-11 ,
 261בעניין זה ראו ,Soloveitchik (1976) :ע' .331
262
"קדושת תפילין קדושתן גדולה היא שכל זמן שהתפילין בראשו של אדם ועל זרועו הוא עניו וירא שמים ואינו נמשך בשחוק
ובשיחה בטילה ואינו מהרהר מחשבות רעות אלא מפנה לבו בדברי האמת והצדק ,לפיכך צריך אדם להשתדל להיותן עליו כל
היום ( ". . .משנה תורה הל' סת"ם ד ,כה).
263
רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ה ,יא.
 264רמב"ם הל' ק"ש ג ,יז " :אע"פ ששאר גופו ערום מותר לו לקרות קריאת שמע".
 265רמב"ם הל' ק"ש ג ,כג.

הגבר ,כל שעליו לעשות הוא ליטול ידיו לאחר המשגל לפני שיגע שוב בתפילין 266.לעומת החשש הכבד
העולה בשיח החסידי מהעירום הגברי ,מציג הראבי"ה 267,בדומה לגישה המצויה בגמרא ואצל הרמב"ם,
גישה נינוחה יותר אשר אינה שוללת עירום גברי במרחב הפרטי:
ואם אדם ערום ואין לו כסות ללבוש היאך תקנתו שנינו בתוספתא פרק הקורא הרי שהיה עומד
ערום בשדה או שהיה עושה מלאכה ערום הרי זה מכסה את עצמו בתבן ובקש וקורא ]...[ .ר'
ירמיה בעי היה יושב בתוך ביתו ערום מהו שיעשה לו ביתו כמין מלבוש ויוציא ראשו חוץ לחלון
ויברך היה ערום במגדל מהו שיעשה לו מגדל כמין מלבוש ויוציא ראשו חוץ לחלון ויברך .והכי
מסקנא( :ראבי"ה ח"א-מסכת ברכות ס' עז ד"ה בתנא דבי).
המתח בין גוף גברי עירום וקדושה שב ומופיע בספר חסידים .מאז שלהי העת העתיקה ועד ימנו
מורה ההלכה למתפלל לחצוץ בין לבו ואבר מינו 268,והשיח החסידי ממשיך מגמה זו:
אחד היה הולך בלא מכנסיים ואפילו בבית הכנסת כי אמר שמכנסיים עלו עליהם פרעושים
ומצערים אותן ואם אקחם בשבת שמא ימותו בידי וגם מבטלים אותי מלהתפלל בכוונת הלב
מוטב שאהיה בלא מכנסיים ואזור על חלציי כשאני מתפלל כיון שאזור עליו מכנסיים לא מעלין
ולא מורידין ודיי באזור כאשר ידבק האזור על מותני איש על מותניך לא נאמר אלא על מותני
איש לומר שלא יראה לבו את הערוה כשמשתחוה אם לא יהיה האזור דבוק במותניו (כ"י פארמה
ס' תתתתז).
כאשר המתפלל ,הלבוש בחלוק בלבד ,משתחווה (פעולה החוזרת על עצמה מספר פעמים במשך התפילה)
החלוק נהיה מעין אוהל ונוצר קשר עין ישיר בין הלב ואבר המין ונפגמת "כוונת הלב" אליה שואף החסיד
בשעת תפילתו .מהלך זה מומשג כגורם לתפילה לאבד מערכה ,כפוגם בקדושה ,וכמנתק את הקשר בין
המתפלל והאל .חגורה מהודקת לחלוקו של המתפלל סביב מותניו (המכונה לרוב 'אזור' בשיח ההלכתי או
'גרטל' ביידיש) ,פותרת בעיה זו.

בשונה מחז"ל מהרמב"ם ומהראבי"ה ,הגוף העירום הגברי היווה רועץ עבור מחבר ספר חסידים
גם במרחב הפרטי .הגוף הגברי העירום גרם לאי נחת ,ואפילו אם רק חציו העליון היה חשוף .אך עבור ר'
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משנה תורה הל' סת"ם ד ,כא" :שכח [לחלוץ תפיליו ,א.ל ].ושמש מטתו בתפילין הרי זה לא יאחז לא ברצועה ולא בקציצה
עד שיטול ידיו ויטלם מפני שהידים עסקניות ".הרמב"ם מתבסס על הגמרא (סוכה כו ע"ב)" :תנו רבנן :הנכנס לישן ביום ,רצה
חולץ ,רצה מניח .בלילה חולץ ואינו מניח ,דברי רבי נתן .רבי יוסי אומר :הילדים לעולם חולצין ואינן מניחין ,מפני שרגילין
בטומאה .לימא קסבר רבי יוסי בעל קרי אסור להניח תפילין? אמר אביי :בילדים ונשותיהן עמהן עסקינן ,שמא יבואו לידי
הרגל דבר .תנו רבנן :שכח ושמש מטתו בתפילין אינו אוחז לא ברצועה ולא בקציצה ,עד שיטול ידיו ויטלם ,מפני שהידים
עסקניות הן".
267
על קשרי הראבי"ה עם חסידי אשכנז ראו :אורבך (תשכ"ח) ,ע' .351-311
268
ספר הלכות גדולות ס' א – הל' ברכ' פרק ג ע' מד; תוס' לבבלי שבת י ע"א; כך מנסח זאת החפץ חיים (מ"ב ח"א ס 'צא
שו"ע)" :צריך לאזור אזור בשעת התפלה אפילו יש לו אבנט שאין לבו רואה את הערוה משום הכון ד אבל שאר ברכות מותר
לברך בלא חגורה מאחר שיש לו מכנסיים ".ראו גם שו"ת מנחת יצחק חלק ה ס' מא .זהו כיום תפקידו של מה שקרוי ביידיש
גרטל ,החגורה אותה חוגרים הגברים על גבי בגדיהם בעיקר בזמן תפילה.

יהודה החסיד לא היה די בכך .גופו העירום של החסיד עצמו  -בהיותו לבדו  -היה בו כדי להרחיקו ממידת
החסידות הרצויה:
 . . .לימד דרך ארץ לאדם אפילו בחדרי חדרים לא יהיה ערום כדאמ' ר' יוסי מימי לא ראו קורות
ביתי וכו' 269אין שבחו של אדם להיות עומד ערום כשברא הקב"ה את האדם לא בראו ערום שנאמ'
בשומי ענן לבושו וערפל חתולתו זה הרי השיליא ואפילו אם אין אדם אצלו לא יעמוד ערום ולא
יעמוד חציו ערום בפני אדם כמו בעלי מלאכה שרק מכנסיים לבושים (כ"י פארמה ס' תתרס).
המשגת הוולד עוד ברחם אמו כלבוש במי השפיר ובשליה ,השואבת השראתה מדברי איוב (לח:ט) ומופיעה
בהגות חז"ל 270,רק מחדדת את החשש העמוק מהגוף העירום .על הגוף ,בשיח חסידי זה ,להיות מכוסה
מראשית היווצרותו ברחם אימו ועד לאחר מותו ,בשכבו דומם בקברו.
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אך מנקודת מבטו

האנדרוצנטרית של מחבר ספר חסידים ,ובדומה להמשגה הרווחת בהגות חז"ל ,קיים הבדל מהותי בין
העירום הגברי לנשי.
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ראינו בפרק השני כיצד מוזהר החסיד מלצפות בגוף נשי עירום שמא לא יוכל לעמוד במתקפתו
שלוחת הרסן של היצר 273.בעוד גופה העירום של האישה מומשג כמפתה ומעורר את יצרו של החסיד ,גופו
העירום של הגבר אמור לעורר בו וברואיו רגשות בושה וביזוי ,והפגנת עירום בפומבי נתפסה לרוב כמבע של
שיגעון ,חריגה מגבולות הנורמה החברתית המועדפת 274.אך כפי שאטען להלן ,גופו העירום של החסיד,
כמו גופה של האישה ,עלול לעוררו גם להרהורים מיניים החורגים מגבולות המיניות הנורמטיבית ,דהיינו
מיניות לצורך פריה ורביה .לא רק שהאישה מומשגת בשיח מיזוגני זה כמי שאינה בושה במערומיה היא
אף מוצגת כחפצה בכך בכדי לזכות במבטו של החסיד" :שאם לא היה מביט בה לא היתה הולכת כן
[ערומה]" (כ"י פארמה ס' נא) .בניגוד לייצוגה של האישה בשעת משגל כפאסיבית ,כאן היא אקטיבית ,היא
זו המתפשטת והולכת עירומה ,היא זו המפתה את החסיד לדבר עבירה.
הגמרא כבר ציינה שגבר ההולך עירום במרחב הציבורי ,במקום שאינו מיועד לכך כמו בשוק למשל
(בניגוד לבית המרחץ) ,מעשהו נחשב מתועב ואין מן הראוי לאדם "מתורבת" לעשותו .עבור חכמי בבל
העירום בפרהסיא נקשר ל'אחר' הנחות ,הוא היה נחלתם של ה"ברברים" שחומי העור ונטולי ה"תרבות"
269

בבלי שבת קיח ע"ב.
270
ראו תוספתא (ברכות ב ,יד)" :כשברא הקב"ה את האדם לא בראו ערום שנא' (איוב לח) בשומי ענן לבושו וערפל חתולתו ענן
לבושו זה השפיר וערפל [תחולתו] זה השליא הרי שהיתה מטפחת של בגד ושל עור חגורה לו על מתניו הרי זה קורא בין כך ובין
כך לא יתפלל עד שיכסה לבו ;":כמו כן ,תלמוד ירושלמי (נדה י ע"ב).
271
"ומעשה באיש שבלע אפרסמון ומת לאחר שנים בא בחלום לבניו ואמ' להם שיחפרו אחריו שידעו מה קשה לו היו סבורים
שמא הפשיטוהו והוא ערום חפרו אחריו ומצאוהו שלם כיום שנקבר נגעו בבגד שנקבר בו שכרוך בו לראות בגופו היאך הוא
כשנגעו בבגד הגוף והבגד נפלו ולא נשאר כלום כי לפני כמה שנים מת והיה כאבק" (כ"י פארמה ס' שכא).
272
על יחסם של חז"ל לעירום הגברי ראו ,Satlow (1997) :בעיקר ע' .333-331
273
הנה שוב הציטוט" :אדם שבאה לידו עבירה ויצרו תוקפו ומצא שעה ומקום לעשות וצופה באשה שחפץ או הולכת ערומה
ומביט בגופה כדי שיהא לו יצר תאוה לפתות לבה שאם לא היה מביט בה לא היתה הולכת כן" (כ"י פארמה ס' נא).
274
שהם-שטיינר (תשס"ח) ,ע' .159-151

שגדשו את שווקי בבל" :אלו אנשי ברבריא ואנשי מרטנאי שמהלכין ערומים בשוק ,שאין לך משוקץ
ומתועב לפני המקום יותר ממי שמהלך בשוק ערום 275".העירום המדובר כאן הוא חשיפת אבר המין
הגברי; אין מדובר בגבר ,בעל מלאכה למשל ,החושף את פלג גופו העליון 276.בהקשר זה מעניין לראות את
התייחסותו של הרמב"ם לעירום גברי בפרהסיא:
וכן הבזויין פסולין לעדות מדבריהם והם האנשים שהולכין ואוכלין בשוק בפני כל העם וכגון אלו
שהולכין ערומים בשוק בעת שהן עוסקין במלאכה מנוולת וכיוצא באלו שאין מקפידין על
הבושת ,שכל אלו חשובין ככלב ואין מקפידין על עדות שקר ,ומכלל אלו האוכלין צדקה של
עכו"ם בפרהסיא אע"פ שאפשר להן שיזונו בצנעה מבזים עצמן ואינן חוששין ,כל אלו פסולין
מדבריהם.
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עירום גברי מסוים ,אליבא דרמב"ם ,הוא מעשה בזוי המצביע על מוסריותו הלקויה של הגבר ופוסלת אותו
לעדות .אך הרמב"ם כולל בקטגוריה 'בזויין' רק את אלו ההולכים עירומים בשעה שהם עוסקים "במלאכה
מנוולת" ולא את כל בעלי המלאכה אשר גופם חשוף .אין הרמב"ם מפרט את המלאכות אותן הוא רואה
כמנוולות ,אולם ניתן להסיק שלא העירום בזכות עצמו הוא אשר הטריד את הרמב"ם אלא "המלאכה
המנוולת" הנלוות לעירום זה.
אין זה מפתיע לראות שגם בעל ספר חסידים רואה בחשיפת הגוף הגברי בפרהסיא ,כמעשה בל
יעשה .אך בעוד מעשה זה נחשב עבור חז"ל כגסות רוח ,כמעשה מתועב ומשוקץ הפוגע בכבודו של האל,
השיח החסידי ממשיל מעשה זה לקיום יחסי מין לעיני כל או לעברות חמורות אחרות המקרבות את קיצו
של האדם ,בין אם בידי שמים (כרת) או בידי הבריות (בית דין)" :אם יאמר לאדם אני מצוך שתבעול
אשתך בשוק ותלך ערום בשוק או תעשה עבירה של כרת או של חייבי מיתות ב"ד ( ". . .כ"י פארמה ס'
טו) 278.בעקיפין נוצר כאן קשר קוגניטיבי בין עירום גברי ומיניות גברית .בעילה במרחב הציבורי לעיני
אחרים וחשיפת הגוף הגברי בפומבי נכללים באותה הקטגוריה.
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בבלי יבמות סג ע"א .בפרושו לסוגיה זו בבלי מס ביר שטיינזלץ שאנשי ברבריא ומרטנאי מוצאם בצפון אפריקה והם נחשבו
"כפראים בלתי מתורבתים  . . .העירום של בני מקומות אלה מתייחס כנראה לבני שבטים כושיים שונים שהיו מצויים שם
[בבבל ,א.ל ].ואשר לא נהגו ללבוש כל בגדים (או חגורות קטנות בלבד) ".מייקל סאטלו מציע שאותם "ברברים" הם הציניקנים
שנהגו לחשוף את גופם בפרהסיא ,Satlow (1997) :ע' .313
276
לדעת מדרש תנאי קדום הסיבה להכחדתם של דור המבול היא גסות רוחם ,דהיינו הליכתם עירומים בשוק (תנא דבי אליהו
רבא כט ,ד)" :אנשי מבול גסות רוח היתה בהן ובה נעקרו מן העולם ,שנאמר ויאמרו לאל סור ממנו [וגו'] (איוב כ"א י"ד) ,מה
היו עושין ,היו פושטין בגדיהן ומניחין על גבי הארץ ,והולכין ערומים בשוק ,שנאמר ערום הלכו מבלי לבוש (שם איוב כ"ד ז')".
277
משנה תורה הל' עדות י ,ה.
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רמב"ם משנה תורה הל' עדות יא ,ה" :וכן הבזויין פסולין לעדות מדבריהם והם האנשים שהולכין ואוכלין בשוק בפני כל
העם וכגון אלו שהולכין ערומים בשוק בעת שהן עוסקין במלאכה מנוולת וכיוצא באלו שאין מקפידין על הבושת ,שכל אלו
חשובין ככלב ואין מקפידין על עדות שקר ,ומכלל אלו האוכלין צדקה של עכו"ם בפרהסיא אע"פ שאפשר להן שיזונו בצנעה
מבזים עצמן ואינן חוששין ,כל אלו פסולין מדבריהם".

יתכן והחשש הכבד בשיח מיני זה מגופו העירום של הגבר נעוץ בעובדה שהגבר חשוף-הגוף מאבד
מגבריותו – המיוצגת במלבושיו ,בטליתו הייחודית ובתפיליו שהם חלק אינטגראלי מגופו של החסיד– 279
והופך להיות מעין "אישה" 280.האזהרה בספר חסידים משמיעת 'קול אשה" עשויה לשפוך אור על סוגיה
זו:
מכל מה שהוא כתוב בשיר השירים צריך להזהר שלא ישמע קול אשה והוא הדין לאשה שלא
ישמע קול איש שכל שהוא איש מוזהר האשה מוזהרת  . . .ושער באשה ערוה  . . .וגם אם שער
ראשו יפה ואינו נזהר בו לוקה  . . .ובכל דבר שאינו נזהר בו ילקה בגופו ומשנזהר מלהסתכל
באשה ואינו נזהר מבגדים חמודות של נשים הרי ילקה בבגדיו ולא יראה במעשה לבושו של כבוד
(כ"י פארמה ס' נט).
באופן חורג מהדיונים ההלכתיים המקובלים ,מחבר ספר חסידים מתריע נשים מלשמוע קול גברי באופן
דומה לאיסור ההלכתי המורה לגבר להימנע מלשמוע "קול אשה".

281

לא רק בשמיעת הקול המגדרי

ה"אחר" מוזהרים חברי וחברות הקהילה החסידית ,אלא אזהרת הקול היא רק דוגמה פרטית לאזהרה
רחבה יותר" ,שכל שהוא איש מוזהר האשה מוזהרת" .הגדרת הגוף כאן ,הן הנשי והן הגברי ,היא הגדרה
רחבה הכוללת את הבגדים אותם הם לובשים .המחבר מזהיר את חסידיו מלהסתכל בנשים ,בגופן
ובבגדיהן" ,ומשנזהר מלהסתכל באשה ואינו נזהר מבגדים חמודות של נשים ". . .

282

אזהרות אלו ,כפי שכבר ציינתי ,מעודדות הפרדה מגדרית מעבר למקובל בחברות היהודיות
באשכנז בתקופה זו .אך בנוסף ,אנו עדים כאן לאנלוגיה הנוצרת בין גוף גברי וגוף נשי .כמו שהאישה
מוזהרת בשיערה כך גם על הגבר להיזהר בשיערו .שיער באשה ערווה וכך גם שיערו של הגבר .קול באשה
ערווה וכך גם קולו של הגבר .עבור בעל ספר חסידים הגוף העירום ,הן הנשי והן הגברי ,הוא ערווה .בסופה
של המובאה מוזהר החסיד שאם לא יקפיד על גופו ,זאת אומרת לא יסיט את עיניו מלהתבונן בנשים או
בבגדיהן ,גופו יישא בתוצאות .מי שלא שת לאזהרה זו נענש בגופו שלו ,דהיינו בבגדיו ,מה שגורר בעקבותיו
ערעור על כבודו ,דהיינו על גבריותו" ,הרי ילקה בבגדיו ולא יראה במעשה לבושו של כבוד" ,והכבוד הגברי
מתבטא כאן בבגדיו של החסיד .זה מחזיר אותנו להנחה שעבור מחבר ספר חסידים הגוף הגברי העירום
מערער על גבריותו או על כבודו של הגבר החשוף ומשווה את הגבר המעורטל ל"אישה" .ניתן לומר שעבור
מחבר ספר חסידים הגוף העירום הן הגברי והן הנשי הוא ערווה ,הוא עלול לעורר את היצר ,ובשיח מיני זה

 279על חשיבותה של הטלית עבור חסידי אשכנז ראו :מרקוס ( ,)1777ע' .593-593
 280תודתי לד"ר אלישבע באומגרטן שהפנתה את תשומת ליבי להשוואה מגדרית זו.
 281דיון הלכתי רחב זה ב"קול באשה ערוה" מקורו בבלי ברכות כד ע"א.
 282לא ברור אם החסיד מוזהר מלהסב את מבטו מפניה של האישה המייצגים את גופה העירום ואף מהבגדים אותם היא
לובשת ,או שאזהרה זו עומדת על כנה גם כאשר הבגדים לא על גופה של האישה ,תלויים למשל על קולב בבית או "השטוחין על
הכותל" כדברי הרוקח (ספר הרקח הגדול ,הל' חסידות ,שורש טהרה פרישות זהירות ,ע' יד).

מי שמומשג כמעורר את יצרו של החסיד זאת "האישה" 283.ללא המאפיינים הגבריים אותם החסיד עוטה
על עצמו – בגדיו טליתו ותפיליו – הוא מאבד מכבודו ,מגבריותו וממידת חסידותו ,והופך להיות ערווה או
מעין "אישה".
כבר ציינתי לעיל שהחסיד מצווה לשמור על כיסוי גופו בכל עת" ,ואפילו אם אין אדם אצלו לא
יעמוד ערום ולא יעמוד חציו ערום בפני אדם כמו בעלי מלאכה שרק מכנסיים לבושים" .ניתן לפרש הוראה
זו בדומה לסאטלו ולראות באיסור על עירום מלא של החסיד ,ואף בהיותו לבדו ,כניסיון למנוע פגיעה
בקודש ,או עלבון לריבון העולמים .כך גם ניתן לראות באיסור על חשיפת פלג הגוף העליון בפני גברים
אחרים כניסיון לקבע היררכיה חברתית הרואה בחסידים כנעלים יותר ,כקדושים יותר וקרובים יותר לאל
משאר חברי הקהילה (המיוצגים כאן על ידי בעלי המלאכה) .אך לדעתי מסתתר כאן גם החשש שגופו של
החסיד עלול לעורר בו רגשות מיניים ולעודדו למיניות א-נורמטיבית ,אוננות למשל .לאור זאת ניתן לראות
באיסור על החסיד לחשוף את גופו העירום (אפילו בהיותו לבדו בחדרי חדרים) כמתקשר להוראה אותה
ציינתי לעיל האוסרת לגעת באבר המין או לא לשים יד "מטיבורו ולמטה" ,פעולה העלולה לעורר ריגושים
מיניים ושפיכת זרע לבטלה.
גופו העירום של הגבר עלול לעוררו לפעילות אוטו-ארוטית שתוצאותיה מומשגות כהרות אסון הן
ברמה האישית והן ברמה הקהילתית" :כאילו מביא מבול לעולם וכאילו שופך דמים" 284.בשיח חסידי זה
גופו העירום של הגבר נתפס גם כגוף מיני בעיני גברים אחרים ,אף אם גוף זה אינו מומשג כמעורר תשוקה
הומו-ארוטית אלא כגוף החשוף ללגלוג והשפלה .בדיונו בקשר בין עירום ,מיניות ושיגעון טוען שהם-
שטיינר שככל הנראה" ,בעיני בעל 'ספר חסידים' היה להתנהגותו של המשוגע גם הקשר מיני ,וגם הוא עמד

ביסוד דרישתו להרחיק את המשוגע מן המרחב המקודש .בחינת המילים שבהן בחר בעל ספר חסידים
לתאר את המשוגע עשויה לרמוז להקשר זה .המשוגע מתואר כמי ש'נוטל את הכוונות ומשחקין עליו' .את
הפועל 'משחקין' אפשר אמנם להבין כלעג סתמי של המתפללים על המשוגע [ ]...אולם המילה 'שחוק' (או
'צחוק') שמורה גם להתנהגות בעלת אופי מיני מובהק 285".דברי שהם-שטיינר מתייחסים לסימן הבא
בספר חסידים" :הנה האיש הזה יבא אל ביתי וכתיב להשתגע עלי קל וחומר שאין מניחין למשוגע להכנס
לבית הכנסת ועוד שנוטל כוונות ומשחקין עליו" (כ"י פארמה ס' תנח) .שהם-שטיינר אינו מפרט באיזו
פעולה מינית מדובר כאן .קשה להאמין שהמשוגע נאנס בידי מתפללים אחרים בין כתלי בית הכנסת .אולי
כוונתו של שהם-שטיינר היא שהמשוגע אונן בשעת התפילה ופעולה זו גרמה להסחת דעתם של שאר
 283בהמשך אנסה להראות כיצד גופו העירום של החסיד עצמו – בהייתו לבדו – עלול להוות מקור פיתוי ליצר.
 284כ"י פארמה ס' יט ,מתבסס על בבלי נידה יג ע"א.
285
שהם-שטיינר (תשס"ח) ,ע' .115

המתפללים וללגלוגם עליו .מכל מקום ,הנחה זו הקושרת בין המונח 'משחקין עליו' ובין אקטים מיניים יש
לה על מה להתבסס .כך למשל בסימן הבא" :העולם הזה כנגד העולם הבא כמו ישן כנגד ער ובחלום אין
אדם מתבייש שאילו היה באדם דעת בחלומו להתבייש לא היה נראה לו כאילו היה שוכב עם אשה
ומשחק עמה ולא עושה דברים שמתבייש בהן כשהוא ער" (כ"י פארמה ס' שפד).
החלום ,טוענת רחל אליאור ,מאפשר לחולם לפרוץ את גבולותיה הנוקשים של הנורמה ,לערער על
המציאות וסדריה ,ולטשטש את האבחנה בין המותר והאסור 286.יחד עם זאת ,אותו החלום ממש ,או
למעשה פירושו לאחר היקיצה ,מקבע את הנורמה ומבצר את גבולותיה .מכל מקום ,ההקבלה בין 'שוכב
עם האשה' ו'משחק עמה' ישירה וברורה .במקום אחר בספר חסידים אנו ככל הנראה שוב עדים להקשר זה
רק שכאן המונח 'משחקין עליו' מתחלף במונח 'מתלוצצים בו':
דמעשה היה בחסיד שעשה שאילת חלום מי ישב אצלו בגן עדן הראו לו בחור אחד במקום רחוק
למחר התקין עצמו והלך כדי לראותו והיה חוקר ומחפש אחריו כשהגיע סמוך למקום אותו
האיש שאל אחריו וכל העולם תמהו עליו למה תבקש זה כי הוא פריץ מאד שמע ועצב ואע''פ בא
לבית האיש והאיש הוציאו בחרפה גדולה והכהו על הלחי ופשט מכנסים שלו אמ' לו אם תרצה
תכנס כאן והיה הוא וחביריו מתלוצצים בו אעפ''כ לא השגיח ונכנס והכניסו בחדר סמוך לחדר
הזונות [( ]...כ"י פארמה ס' פ).
בסיפור אקסמפלרי זה ,המתאר חסיד התר אחר מי שיחלוק עמו את מקומו בגן עדן ,חווה החסיד משותפו
העתידי ,המכונה "פריץ" בידי "כל העולם" ,סדרה של השפלות גופניות .בתחילה סטירה נוחתת על פני
החסיד ,לאחר מכן מכנסיו מופשטים ,ולבסוף ,הפריץ וחבר מרעיו "מתלוצצים בו" .גם כאן קיימת
האפשרות שלגלוגם של הפריצים נבע מחשיפת אבר מינו של החסיד לנגד עיניהם .אך יתכן והמונח
'מתלוצצים בו' מתייחס גם לאונס החסיד בידי חבורת הפריצים .המשך הסיפור ,המתמקד בדרך בה מציל
הפריץ את חבריו ממעשי פריצות ומונעם מלשכב עם זונות ,רק ממחיש את ההקשר המיני בו מתרחש
מעשה ה'התלוצצות' .מכל מקום ,בין אם מדובר כאן באונס גופני או לגלוג גרידא ממערומיו של החסיד
המטרה היא להשפיל את החסיד ,לבזות את גופו ,ולגרום לו לחרפה גדולה.
ראינו לעיל שאפילו בחדרי חדרים ,בהיותו לבדו ,נקרא החסיד להצניע את גופו .מפתיע אולי
לראות שדבר זה נכון אפילו בשעת קיום יחסי מין" :ולאחר ששימש מיטתו היה רוחץ כל אותו מקום
וסביב השמש ולא היה הולך באותו חלוק ששימש בו בבית הכנסת או משמש ערום ומכסה את עצמו
בכסות שאינו הולך בו" (כ"י פארמה ס' תתתתיא) .מכאן עלינו להסיק שמידת החסידות היא קיום יחסי
מין בעוד החסיד לבוש בחלוקו ,חלוק שאינו משמשו בהלכו לבית הכנסת .המשגה זו עולה שוב במקום נוסף
286

אליאור ( ,)5117ע' .1

בספר" :שאם תרצה היא שהוא יהיה בחלוקו והיא בחלוקה הדין עמה" (כ"י פארמה ס' תתרפו) .קביעתו
הנחרצת של ר' יהודה החסיד אינה משתמעת לשני פנים .אף בשעת משגל עדיף לא לחשוף את הגוף ,הן
הנשי והן הגברי .אמנם האפשרות לקיים יחסי מין בעירום אינה נדחית על הסף ,אך במקרה כזה על החסיד
לכסות אותו ואת אשתו בסדין או בכסות אחרת כלשהי .ייתכן והחשש מלקיים יחסי מין בעירום
וההקפדה על טיהור הגוף לאחר המשגל מצביעים על היחס האמביוולנטי הקיים בשיח החסידי בנוגע
לקיום יחסי מין (ראו להלן) .המשגה זו שבה ועולה בספר חסידים:
יש צניעות שטובה הימינה תמורתה [ ]...וכן האומר היאך אשמש מיטתי ערום ויש לו סדין
ומכסה ועתה שכבת זרע נוגע בבגדיו ונדבק בבגדיו והולך בהם לבית הכנסת ולומד בהם אלא
מוטב שיפשוט בגדים שמתפלל בהם גם אמרו הוא בבגדו והיא בבגדה יוציא ויתן כתובה גם
שאהבה יותר גם לא יתכן שבשרו לא ירחץ וישפשך אותו מקום כל סביביו כי לא יתכן ששכבת
זרע דבוק והולך ומתפלל שנאמ' שמור רגלך באשר תלך אל בית האלהים על כיוצא בזה נאמר אל
תתחכם יותר כי היא חכמה שאינה מתקיימת וכל חכמה שאינה מתקיימת אינה חכמה (כ"י
פארמה ס' תתתתשלה).
כאן אין הזכרה ללבישת חלוק בשעת המשגל אלא החסיד נקרא לקיים יחסי מין בעירום מלא מתחת
לסדין .ההסבר אותו נותן בעל ספר חסידים לאותם אלו המתיימרים למידת חסידות יתרה ויראים לקיים
יחסי מין בעודם עירומים – אפילו מתחת לסדין – מתבסס על פסיקתו של רב הונא ,מגדולי האמוראים
בבבל במאה השלישית לספירה 287.הגמרא שם מציינת שלבישת בגדים בעת משגל היא החמרת יתר של
הפרסים ואין היא ראויה לחיקוי.
בנוסף לאיסור לקיים יחסי מין בעוד בני הזוג לבושים ,חז"ל ,ובעקבותיהם הוגים יהודים רבים
בימי הביניים ,השתמשו בביטוי "הוא בבגדו והיא בבגדה"
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על מנת לבצר את האיסור לשכב עם נשים

בשעת נידתן .מכל מקום ,בסוגיה זו כמו באחרות בהן דנתי אנו עדים לעימות בין ההלכה הנורמטיבית
ותפיסת עולמו של מחבר ספר חסידים .מצד אחד נקרא החסיד לקיים יחסי מין בעודו לבוש בחלוק
המשמש אותו למטרה זו בלבד ומצד שני מציין המחבר את ההלכה האוסרת על קיום משגל מיני בעוד הזוג
לבוש בבגדיו .האם החלוק אינו נחשב לבגד? האם חששו הכבד מהעירום מדרבן את ר' יהודה החסיד
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בבלי כתובות מח ע"א" :דאמר רב הונא :האומר אי אפשי אלא אני בבגדי והיא בבגדה יוציא ונותן כתובה".
288
ראו לדוגמה תלמוד בבלי שבת דף יג ע"א" :איבעיא להו :נדה ,מהו שתישן עם בעלה היא בבגדה והוא בבגדו? אמר רב
יוסף ,תא שמע :העוף עולה עם הגבינה על השלחן ואינו נאכל ,דברי בית שמאי .בית הלל אומר :לא עולה ולא נאכל ".ראו גם
מדרש תנחומא (מצורע ה)" :ילמדנו רבינו מהו שתישן נדה בבגדיה עם בעלה במטה אחת ואף בעלה בבגדיו זה לצד אחד וזו
לצד אחר כך שנו רבותינו אסור לשכב אפי' זה בבגדיו וזו בבגדיה שאין נותנין פרצה לפני הכשר ביותר לפני הגנב שמשלו
חכמים את הדבר כאש בנעורת ואומר ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב ללמדך שהקב"ה מזהיר את ישראל על הקדושה ועל
הטהרה ואל יטמאו בנשותיהן כשהן נדות שכל המשמש את אשתו נדה חייב כרת שנ' ואיש אשר ישכב את אשה דוה וגלה את
ערותה וגו' ונכרתו שניהם".

לקרוא לחסידיו להפר הלכה רבת שנים זו? האם אנו עדים כאן לקנאתם של חסידי אשכנז באופציה
הנזירית שעמדה לשכניהם הנוצרים עליה הצביעה ג' בסקין?
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בניגוד לכל מה שראינו עד כה ,קיים בשיח החסידי מקרה חריג בו נקרא החסיד לחשוף את גופו
וללכת במערומיו .מקרה זה מופיע בהקשר של תורת התשובה החסידית:
או אם בא על אשת בלא אונסא או על אשת כהן באונס הרי אסרה על בעלה או אם ילדה ממזר
זה היה מעשה שהורו לו ועשה בנמלים ביום ובלילות היה שוכב על הארץ בימות החמה כדי
שיעלו עליו פרעושים ונקל זה בעיניו והלך ערום במקום כוורת עד שהיה בשרו נפוח וכשמתרפא
הולך עוד שם כך עשה הרבה פעמים מה שכתבנו (כ"י פארמה ס' יט).
גופו העירום של החסיד נחשף במקרה הקיצוני בו חש החסיד שעקיצת פרעושים ונמלים אינה מהווה עינוי
מספק שיזכה אותו בתשובה המיוחלת .לא מצוין כאן אם החסיד נקרא ללכת לבדו לאזור הכוורות או אם
הכוורנים או אחרים רואים אותו מתייסר במערומיו .כן מוזכר שהחסיד שחטא נקרא לחשוף את גופו
"במקום כוורת" ,דהיינו מחוץ לביתו ,מחוץ לגבולות החברה או בשוליה ,במקום אותו ניתן להגדיר ,כמו
את הנהר הקפוא או את חפירת נמלים 290,כמרחב לימינאלי שם לא חלים החוקים המקובלים 291.לרוב
במחקר ,מרחב לימינאלי או מצב לימינאלי קשורים לטקסי חניכה ולא לתהליכי תשובה וכפרה 292.אך ניתן
להצביע על הקבלה מסוימת בין השניים ,והקבלה זו תעזור לנו להבין טוב יותר את תהליך התשובה שעל
החוטא לעבור ואת המצב הלימינאלי בו הוא שרוי במהלך "טקס" הכפרה.
מ' דגלס מתארת מצבים לימינאליים אלו בזאת הלשון" :מצבי מעבר ( )transitional statesהנם
מסוכנים פשוט מכיוון שמעבר הוא כבר לא המצב הקודם ועדיין לא המצב הבא ,אלא מין מצב בלתי
מוגדר .אדם החייב לעבור ממצב למצב אחר גם נתון בסכנה וגם מהווה סכנה לזולת .ניתן לשלוט על
הסכנה באמצעות טקס המנתק אותו בדייקנות ממצבו הקודם – הטקס מפריד ( )segregateאת האדם
לתקופת-מה ואז הוא מכריז על כניסתו למצב החדש 293".אחד המרכיבים המרכזיים של טקסי מעבר הוא
חוויית המוות אותה חווה החניך ,חוויה התורמת להשלת הזהות הקודמת ולידה לחיים חדשים ,לזהות
חדשה" .הרפרטואר השלם של מושגי טומאה וטיהור ",מסבירה דגלס" ,מגויס כדי לסמל את החשיבות
העליונה של האירוע ואת כוחו של הטקס לברוא אדם מחדש 294".כמו החניך המשיל את עברו ונולד לחיים
חדשים כך גם החוטא משיל את עברו ,את זהותו החוטאת ,ונולד לחיים חדשים נקיים מחטא .הנחה זו
 ,Baskin (2006) 289ע' .1
 290שני מקומות אלו מופיעים בראש סימן זה.
 291גם כאן אני חב את תודתי לד"ר אלישבע באומגרטן שהפנתה את תשומת ליבי למקום לימינאלי זה.
 292על המשגת לימינאליות במחקר הסוציולוגי/אנתרופולוגי ראו :דגלס (.Turner (1967) ;)5113
 293דגלס ( ,)5113ע' .117
 294שם.

מקבלת משנה תוקף מעצם העובדה ש"טקס" תשובה זה בא כתשובת המשקל לעונש הכרת ,זאת אומרת
לעונש מוות מידי שמיים ,כדברי בעל ספר חסידים" :הרי יש לעשות דבר השקול למלקות או לכרת" (כ"י
פארמה ס' יט) .בדומה לחניך הנמצא בסכנה בעוברו ממצב אחד למשנהו ,כך גם החוטא נמצא בסכנה
(ואולי אף בסכנת מוות) מעקיצות הדבורים ,ובדומה לחניך המהווה סכנה לזולתו כל עוד לא השיל את
עברו ונולד לחייו החדשים ,החוטא מהווה סכנה לבריות ולחברה החסידית בכללותה כל עוד לא טוהר
מחטאו 295.כמו טקס החניכה" ,טקס" הכפרה מטהר את החוטא מחטאו ועוזר לו להיוולד לחיים חדשים.
על הגוף שחטא להתייסר שוב ושוב בניסיונו לכפר על החטאים המיניים ,מהלך המזכיר לחסיד שחריגה
מגבולות הנורמה גוררת אחריה ערעור על גבולות גופו שלו – הנחדר ע"י עוקצן של הדבורים ומשנה את
גבולותיו כתוצאה מההתנפחות הנגרמת ע"י עקיצות אלו .בעוד הגוף החסידי נקרא לעטות לבוש בכל עת
ובכל מקום ,על הגוף שחרג מהנורמה החסידית לעמוד שברירי וחסר הגנה מול התקפותיהן הנשנות של
הדבורים חסרות הרחמים ,על גוף זה להיחשף במערומיו ,אם לא לעיני בריות אחרות לכל הפחות לעיני
האל והחסיד עצמו.
החשש הכבד מהעירום הגברי בשיח חסידי זה חורג ,כפי שראינו ,מהנורמה ההלכתית המקובלת
בקהילות היהודיות באירופה בתקופה זו .הזכרתי את יחסו המקל של הראבי"ה כאשר מדובר בעירום גברי
במרחב הפרטי גישה אשר ניכרת כבר בגמרא ואינה שונה מזו של הרמב"ם 296,וממשיכה בשולחן ערוך.
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על החסיד ,כמו האל העטוי תמיד בערפילים ,להיות מכוסה בכל עת ומקום למעט כאשר גוף זה חורג
מהשקפת העולם החסידית 298.או אז עליו להיחשף במערומיו ,להתפשט מהגנותיו ,ולספוג בכניעה את

295כאן נחוצה הבהרה בנוגע לאופן בו החסיד השרוי במצב הלימינאלי מהווה סכנה לזולת ,דהיינו לחברה החסידית .החוטא
המסרב לקבל על עצמו את תהליך התשובה המחמיר מורחק מהחברה החסידית ,ובכך הוא מפסיק להוות סכנה לאושיות
החברה .לאחר "טקס" הכפרה והלידה מחדש לזהות נקייה מחטא ,זאת אומרת קבלת הנורמה המינית החסידית ,שוב אין הוא
מהווה איום .הסכנה היא באותם זמנים או מצבים לימינאליים שהם בין הזהות ה הקודמת וזו החדשה .במצבים לימינאליים
אלו סכנת הניאוף עדיין מרחפת ומאיימת על תקינותה של החברה.
 296גישתו של הרמב"ם באה בעיקר לביטוי במשנה התורה הלכות קריאת שמע פרק ג הלכות יז-יט .מהלכות אלו ניתן לראות
שבמרחב הפרטי גברים חשפו את גופותיהם לפני גברים אחרים ולפני בני משפחתם .היו שישנו יחדיו עירומים (ולו חלקית)
מתחת לטלית אחת .היו גברים שישנו עירומים עם נשותיהם ,בניהם ,ובני ביתם הקטנים (בנים מתחת לגיל שתיים עשרה ויום
ובנ ות מתחת לגיל אחת עשרה ויום) ובשרם נגע זה בזה .היו גם כאלו שאבר מינם היה חשוף ועליהם היה לכסותו לפני ק"ש.
 297שו"ע או"ח ס' עד ,ה-ו" :שאר אבריו רואים את הערוה מותר אבל אם איזה מאבריו נוגע בין בערותו בין בערות חבירו אסור
לקרות ק"ש או להתפלל .וירכותיו שהערוה שוכבת עליהן צריך להפסיקן בבגד או להרחיקן בענין שלא יגע הגיד בהם :היתה
טליתו חגורה על מתניו לכסותו ממתניו ולמטה אע"פ שממתניו ולמעלה הוא ערום מותר לקרות ק"ש אבל להתפלל אסור עד
שיכסה לבו".
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בתחילת תת-פרק זה ציינתי שדיון במערומיו של האל נעדר מהמקרא וממקורות רבניים .נעמי ינוביץ' מסבירה שתיאורי
הגוף האלוהי נתפסים כמאיימים על טהרת היהדות ,על עמדתה המונותיאיסטית ואולי אף על עמדתה הנחרצת כנגד עבודה זרה.
) ,Janowitz (1992ע'  .193הדיון באנתרופומורפיז ם ,באבריו השונים של האל ובהמשגת במערומיו של הגוף האלוהי ,הוא רחב
יריעה .על המשגות אנתרופומורפיות באשכנז ראו .Kanarfogel (2009) :דיון בסוגיה מעניינת זו ראוי למחקר בזכות עצמו .כאן
ברצוני לציין ש אנו כן עדים בהגות חז"ל למסורת המלבישה את האל בעשרה לבושים שונים (ראו למשל ילקוט השמעוני ישעיהו
רמז תקו ד"ה בעשרה מקומות נקראו ) ,ובנוסף קיימת מסורת אזוטרית קדומה המשויכת לחוג יורדי המרכבה המציגה את הגוף
המיסטי של האל עטויה בחלוק .שלום ( ,)1773ע'  .111מפתיע לראות שבסתירה לזאת טוען בעל ספר חסידים שהאל איננו לבוש
כלל וכלל" :כתיב יי' אלהי גדלת מאד הוד והדר לבשת לא יתכן לבורא לבוש כי אינו מוקף ולא יתכן לכבוד לבוש כי אין יודע
מקומו וכתיב עבים סתר לו וכתיב פרשו עליו עננו וכתיב ענן וערפל סביביו וכת' וערפל תחת רגליו [ ]...לימד דרך ארץ לאדם
אפילו בחדרי חדרים לא יהיה ערום" (כ"י פארמה ס' תתרס) .מובאה זו משיקה לתורת "הכבוד" בהגות החסידית עליה כתבו
בין היתר שלום ( )1777ודן ( .)1719 ,5111מכל מקום ,אין עולה על הדעת שבחברה המסתייגת מכל הפגנת עירום ,הן גברי והן

הבושה והסבל שחשיפה זו גוררת אחריה .כמו הגדרות אותם מציב השיח החסידי על מנת לבצר את
השקפת עולמו המחמירה ,כי הרי "כל מי שמוסיף גדרים יותר ממה שכתוב שעושה רצונו של הקב"ה"
(כ"י פארמה ס' תתרו) ,כך גם המשגת העירום .באופן דומה לגדרות המבצרות אידיאולוגיה בדלנית
מחמירה ,כך גם הבגדים המכסים את הגוף ואפילו בהיותו לבדו בחדרי חדרים שומרים על גבולותיו
החיצוניים של הגוף הפרטי והקהילתי כאחד .המשגת העירום בשיח החסידי ,כמו המשגת היצר ,עוזרת
לחסיד לזכור ללא הרף את מקומו הייחודי במערך הקוסמי ,כנציגו ה"אמיתי" של האל עלי אדמות.
לאחר שראינו את גישתו המחמירה של בעל ספר חסידים בנוגע לחשיפת הגוף הגברי בכל עת
ומקום ,במרחב הציבורי כמו במרחב הפרטי ,הגיעה העת לחדור אל מתחת לבגדים ,לבדוק לעומקם את
אברי הגוף המוצנעים ומה יש לאברים אלו לספר לנו על הקשר ההדוק בין גבולות הגוף הפרטי וגבולות
הגוף החברתי החסידי.

ג" .הקב"ה מגיד לאדם במעשה אבריו כל מה שיעבור עליו" :על גבולות הגוף וגבולות החברה

בנוסף להמשגת הגוף כאמצעי מרכזי בהתמודדות עם היצר ,חשיבותו של הגוף בשיח החסידי היא גם
ניכוסו כמנגנון המתווך בין החסיד ואלוהיו ,ככלי המעביר מסרים מהבורא לחסידיו .לכל גירוי או חיכוך
בעור ,טוען בעל ספר חסידים ,מסר משלו:
אם כף רגלו של אדם אם אוחזת החיכוך כאילו קרצתו כינה והיה ברצון מחכך בלא מעלה שחין
ואחר כך תנוח החיכוך דע לך כי יש לו ללכת במקום שאינו יודע והוא אדם שאינו רגיל ללכת ואם
אזניו יש לו לשמוע דבר חידוש ואם עור שעל העין יש לו לראות חידוש או לקרוא כתבים של
חדוש מה שאינו יודע ואם לשונו יש לו לדבר דברים של חידוש ואם גבות עיניו יש לו לראות
אנשים או נשים שלא ראה בזמן מרובה ואם בפדחת יהיו צופים עליו ומתאוים לראות בו ואם
בכפיו יבא בכפיו כסף או זהב חידוש ואם בחוטמו יכעוס ואם תחת עיניו ואצל חוטם תרדנה עיניו
דמעה וכן על כל אבר מגיד החיכוך כל זה ומי עושה על זה אלא הקב"ה מגיד לאדם במעשה
אבריו כל מה שיעבור עליו וידע האדם כי הכל גוזר הקב"ה (כ"י פארמה ס' יד).
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נשי ,כמו זאת שאליה שאף מחבר ספר חסידים ,האל יוצג במערומיו ,ואכן ,העירום האלוהי מתכסה בשיח זה בעבים ,עננים
וערפל .כמו האל שתמיד מכוסה בעננים וערפל כך גם על החסיד לעטות את גופו בלבוש גם בהיותו לבדו בחדרי חדרים.
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ראו מקבילה בדפוס בולוניה ס' קסב.

מובאה זו חושפת בפנינו 'שפת גוף' או 'תקשורת לא מילולית' המעבירה לסובייקט ולסביבתו מסרים
באמצעות גופו .בדרך כלל הדיון המחקרי ב'שפת גוף' מתמקד במסרים הלא מילוליים המועברים בין
הבריות (באמצעות הבעות הפנים ,או תנועותיו ותנוחותיו של הגוף הנעשות בעיקר באופן בלתי מודע)
ובפענוח סוציו-פסיכולוגי למסרים אלו 300.אין דיון מחקרי זה עוסק בהסברים מטאפיזיים למבעים
הגופניים .פירוש מטאפיזי לסימני-גוף לוקח אותנו לתחום אותו נהוג במחקר לכנות "אמונות טפלות" או
"אמונות עממיות" ( superstitionאו .)aberglauben
גירודים גופניים המתפרשים כסימנים המנבאים את עתידו של המתגרד קיימים בתרבויות
שונות 301,ואף בימינו בתרבות המערבית קיימת התעניינות רבה בסימני גוף מעין אלו 302.בניגוד לפירושו
של מחבר ספר חסידים שאינו מבחין בין צדדיו השונים של הגוף 303,רוב המפרשים סימנים אלו מחלקים
את הגוף לצד ימני וצד שמאלי ,וברוב המקרים גירודים בצד הימני מנבאים טובות 304.למשל גירוד בכף יד
ימין מבשר על קבלת כסף לא צפוי וגירוד בכף היד השמאלית מבשר על הפסדים כספיים לא צפויים.
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בספר חסידים נעדרת אבחנה שכזו" :ואם בכפיו ,יבא בכפיו כסף או זהב חידוש ".ניתן להצביע על
הקבלות בין פירושיו של ר' יהודה החסיד לגירודים השונים והפירושים עליהם מצביע המחקר לגרודים
דומים .למשל ,ברוב המקרים המוזכרים במחקר גירוד בכף הרגל ,בדומה למוזכר במובאה ,מבשר על

הליכה למקום לא מוכר ,גירוד בעין מעיד על בכי צפוי ,וגירוד באף מבשר על כעס .אך בשונה מספר
חסידים במקרים רבים גירוד באף מרמז גם על שתיית יין בעתיד הקרוב 306.הבדל ברור עולה כאשר בוחנים
את הפירוש הניתן לגירודים באוזניים .לרוב גירוד שכזה באוזן מודיע שבריות אחרות במדברות על

 300על שפת גוף ותקשורת לא מילולית ראו.Birdwhistell (1970) ;Fast, J. (1970) ;Mehrabian (c1972) :
 301ראוThe Encyclopedia of ,Webster (2008);Opie and Tatem eds. ,A Dictionary of Superstitions (2005) :
.Superstitions
 302דוגמה אחת מיני רבות היא הספר האנונימי ) ,Answers in the Heart: Daily meditations ,(1989בהוצאת P.
 . Williamson and S. Kiserגם באינטרנט ניתן למצוא התעניינות לא מועטה בנושא .למשל באתר :Globalpsyche
 .http://www.globalpsychics.com/amusing-you/superstition/index-superstition.shtmlמפתיע לגלות שבשתי תרבויות
כה שונות זו מזו כמו חסידות אשכנז והמיילארדוויל ( ,)Maillardvilleקהילה קנדית-צרפתית בבריטיש קולומביה ,קיימים
סימנים דומים .למשל ,גירוד בכף הרגל ללא כל סיבה (עקיצת כינה ,למשל) מרמז בספר חסידים על מסע ליעד בלתי ידוע למי
שאינו רגיל במסעות .עבור המיילארדווילים גירוד בכף הרגל הינו סימן שבעל הגירוד "ילך למקום כלשהו" .גירוד בכף היד ,עבור
בעל ספר חסידים  ,מצביע על קבלה בלתי צפויה של כסף או זהב ,בקרב המיילארדווילים גירוד בכף יד שמאל מבשר קבלת כסף
בלתי צפוי בעוד גירוד ביד ימין מבשר הפסד כספי לא מתוכנן , Layton (1975).ע' .11
 303למרות שבסוגיה זו נעדרת אבחנה בין צדו הימני לצדו השמאלי של הגוף אנו יודעים שבהגות החסידית ,בדומה להגות
היהודית המסורתית המתבססת על מקורות מקראיים ,קיימת אבחנה ברורה בין הצדדים ובמיוחד בין יד ימין ליד שמאל .הנה
דוגמה אחת מספר חסידים (כ"י פארמה ס' תרצג)":אדם שאומר לחברו תושיט לי את הספר יקחנו בימינו ויושיט לו ולא
בשמאלו ואדם שמראה באצבעו דברי תורה יראה באצבע שאצל הגודל ימינו שבו כתב הקב"ה את הלוחות".
 304יתכן וחלוקת הגוף לימין ושמאל בפירוש סימנים אלו הוא התפתחות היסטורית מאוחרת יותר .חשוב גם לזכור שהצד
הימיני של הגוף מומשג כ"גברי" והשמאלי "נשי" ,דוגמה מוכרת היא ההמשגה האנתרופומורפית המקובלת בקורפוס הקבלי.
אין זה מפתיע שהצד הימני ה"גברי" הוא לרוב הצד המרמז על בשורות טובות בעוד הצד השמאלי ה"נשי" הוא הצד מבשר
הרעות.
 ,Webster (2008) 305ע' .131
 306ראו ערכים ' ,'eye' ,'footו 'nose' -ב.Opie and Tatem eds. ,A Dictionary of Superstitions (2005) -

המתגרד (דברים טובים או רעים תלוי באיזו אוזן מדובר) ,אך בספר חסידים הפירוש הוא שונה בתכלית
והוא מרמז על שמיעת חדשות כלשהן" :ואם אזניו יש לו לשמוע דבר חידוש".
הפירושים אותם מעניק ר' יהודה החסיד לרוב הסימנים כרוכים באינטראקציה חברתית .למשל,
פירושו של בעל ספר חסידים לגירוד במצח" ,ואם בפדחת יהיו צופים עליו ומתאוים לראות" 307.ניתן
לקשור פירוש זה של גירוד בפדחת לתפילין של ראש 308שהיו ,כפי שכבר ציינתי ,חלק אינטגראלי מייצוגו
של הגוף החסידי האידיאלי בפרהסיא ,ייצוג שמשך אליו את עיניהם הביקורתיות של צופים ,חברי
הקהילה הרחבה ,שלעיתים קרובות לא חסכו את לעגם לנוכח תופעה חברתית חריגה זו .הקשרם החברתי
של פירושי הגירודים מרמז שבנוסף לחיזוי עתידו של המתגרד ולהדגשת מעורבותו הישירה של האל בחיי
הבריות" ,וידע האדם כי הכל גוזר הקב"ה" ,מסתתר כאן פן סוציולוגי נוסף.
הפירוש החסידי הניתן לגירודים בעור הנגרמים ללא כל סיבה הנראית לעין הוא שהאל הנמצא
בכל ,החוקר לב ובוחן כליות ,נעזר בגופו של החסיד על מנת להעביר את מסריו .ליתר דיוק ,מסרים אלו
חווה החסיד באמצעות גבולותיו החיצוניים של גופו – מעטפת עורו היא זו המתווכת כאן בינו ובין האל.
אומברטו אקו טוען שעל מנת להבין לעומקו מערך אמוני או פילוסופי עלינו ללמוד את השוליים .המערכת
במרכזה תמיד יציבה ,טוען אקו ,מוגדרת היטב ,וקשה לערעור ,אך השוליים תמיד גמישים .בשוליה
המערכת נמצאת בבחינה מתמדת 309.מרי דגלס ,כפי שציינתי לעיל ,עמדה על הקשרים הקיימים בין שולי
הגוף והשוליים החברתיים התוחמים ומעצבים את הזהות הקהילתית ,אותם מקומות המפגש בין מה
שנתפס כפנים-קהילתי ומה שמומשג מחוצה לו 310.לאור תובנות אלו מתעוררת השאלה :כיצד עלינו לפרש
את המסרים האלוהיים אותם חווה החסיד על מעטפת עורו? על מנת לענות על שאלה זו עלינו בראש
וראשונה לפענח את המונח 'חדוש' המופיע בציטטה מספר פעמים.
כפי שאנו רואים ,חיכוך העור מוליד ברוב המקרים דבר חידוש – הליכה למקום חדש ,שמיעת דבר
חידוש ,ראיית דבר חידוש ,קריאת דבר חידוש ,ודיבור דברים של חידוש .למונח 'חידוש' בשיח החסידי שני
פנים ,האחד שלילי והאחר חיובי .דוגמה לפן השלילי ניתן לראות בסימן הבא" :ואל תהי להוט אחרי
סתרים ואחר חידושים כי אלה מסירין את האדם מן התורה" (כ"י פארמה ס' תתתתקלא) 311.ה'חידוש'
 307לדאבוני לא עלה בידי למצוא במחקר מקבילה לגירוד הפדחת.
 308כפי שאנו מוצאים אל רש"י (לע"ז מד ע"א)" :מקום תפילין -חריץ שבראשו למעלה מן הפדחת מקום שמוחו של תינוק
רופס".
309
) ,Eco and Marmo eds. (1989ע' .3
310
דגלס ( ,)5113ע' .135
311
דוגמה נוספת (כ"י פארמה ס' תתטו) :כי בב 'הירהורין אדם יום וליל הירהור אשה והרהור ממון ובשבילם נותן נפשו ועוד
ג' הקנאה והגאות [ ]...הנאת בנים גיעגוע בנים ונשים ושחוק חברים וטייולים וחידוש דברים בטלים גורם להבטל מדברי
תורה".

עלול להרחיק את החסיד מעולמה של תורה ,ולמרות זאת אין כאן איסור גורף להימנע מחידושים (כדוגמת
פסיקתו המפורסמת של החת"ם סופר " :חדש אסור מן התורה") ,רק אזהרה המצננת את ההתלהבות
מחידושים לא רצויים 312.דוגמה לפן החיובי של 'חידוש' אנו מוצאים בסימן הבא" :מי שמחדש דבר טוב
או דבר חסידות בתחילה שיש קשה לו להתחיל מפני הבשת לכך עיקר שכר בחידושו" (כ"י פארמה ס'
שסב) .כאן החידוש מתייחס לאימוץ התנהגות חסידית המבדילה בין החסיד ושאר העם ,התנהגות
המחזקת את הזדהותו עם קהילת מרעיו מחד גיסא ,ומאידך גיסא מקבעת את גבולותיה החיצוניים של
קהילת המיעוט החסידי בתוך קבוצת הרוב היהודית הלא-חסידית .הבושה מסמנת את הסף המפריד בין
הפנים והחוץ קהילתי ,וההתגברות עליה מאשרת לחסיד את מקומו בתוך קהילת המיעוט לה הוא
משתייך .ניתן לומר שחידוש טוב הוא "דבר חסידות" ,דהיינו ,רעיון המחזק את האידיאולוגיה החסידית.
חלקם של החידושים המוזכרים במובאה לעיל הם חידושים שאפשר לראות בהם 'חידושים
חיוביים' המבצרים את תפיסת העולם החסידית ,כמו שמיעת דבר חידוש ,קריאת דבר חידוש ,או דיבור
דברים של חידוש .אין מדובר כאן בחידוש המרחיק את החסיד מתורתו .החיכוכים בעור מולידים אמנם
'חידושים חיוביים' והחיכוכים כאן הם אכן בשוליים ,במעטפת העור ,בפריפריה של היחיד המייצגת את
השוליים הקבוצתיים ,דהיינו ,במפגש החברתי בין חסידים ושאינם חסידים .אך באינטראקציה חברתית
גבולית מסוג זה תמיד קיים החשש שיחדרו גם 'חידושים שליליים' .בשוליים ,כפי שציין אקו ,המערכת
גמישה ונמצאת בבחינה מתמדת .השוליים ,הן של הגוף הפרטי והן של הגוף הקהילתי ,הם מקום של סכנה
דרכם יכולים לחדור רעיונות חתרניים העלולים לערער את המרקם החסידי ,ובו בעת תפיסה זו מחזקת
את האידיאולוגיה החסידית אם חידושים אלו הם אכן 'חידושים חיוביים' .כפי שמתבהר ,הפירושים
המוענקים לגירודים בספר חסידים אינם רק מבשרים לחסיד את עתידו ,את מזלו ,ואת תפקידו המרכזי
של האל בחייו ,אלא הם גם מנוכסים בשיח זה לצורך ביצור גבולותיה של החברה החסידית ומצביעים על
החשש הקיים בחברה זו מהשוליים ,מאותו מקום המשיק בין אלו שבפנים ואלו שבחוץ או בין מה שנתפס
כפנימי ומה שנחשב לחיצוני ומאיים.
מעניין לראות שמרשימת האברים המגרדים אותם מציין ספר חסידים  -כפות הרגליים,
האוזניים ,העיניים ,הלשון ,גבות העיניים ,הפדחת ,כפות הידיים ,והאף – נעדרים בין היתר אבר המין
הזכרי הישבן ,הבטן ,החזה ,הגב ,העורף והצוואר .יתכן ואברים אלו אותם לא ציין המחבר כלולים יחדיו
בסוף הציטטה" :וכן על כל אבר מגיד החיכוך כל זה" .אך לאור מרכזיותו והזכרתו הנשנית של אבר המין

 312ייתכן והאזהרות כאן ,כפי שהעירה לי ד"ר אלישבע באומגרטן ,מכוונות כנגד בעלי התוספות ברוח הדברים עליהם הצביעו
סולובייצ'יק ותא-שמע.

הזכרי בשיח החסידי ,ההתעסקות הרבה בהפרדתו מהלב בשעת תפילה ובניקיונו לאחר המשגל,
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היעדרותו מרשימת האברים המעבירים מסרים מפתיעה .יתכן ולא עלה בדעתו של המחבר שאבר המין
עלול לעורר גירוד ,ויתכן שאף אם חשב שגירודים שכאלו אכן עלולים להטריד מפעם לפעם הוא לא העניק
להם משמעות נבואית בדומה לשאר האברים אותם פירט .אפשר גם לקשור שתיקה זו לחשש הכבד הקיים
בשיח החסידי מכל נגיעה באבר המין .החשש הכבד מנגיעה באברי המין מצריכה את החסיד לאמצעי
זהירות ,הקמת גדרות שיחצצו בין הקודש והטהרה ובין הטומאה" :מי ששימש מיטתו ולא גמר ביאתו
שלא היה בעל קרי אע''פ שלא נגע בערוותו או בערוותה בידיו אם חפץ ליגע בספר או ללכת להתפלל או
ללמוד ירחוץ ידיו בנקיון מים" (כ"י פארמה ס' תתתתט) .כאן בדובר בגבר שקיים יחסי מין אך מסיבה
כלשהי נאלץ להפסיק את האקט המיני בטרם שפך את זרעו" ,שלא היה בעל קרי" ,גבר "המערה שלא גמר
ביאתו" ,כפי שרש"י מכנה זאת 314.דהיינו ,לא היה מגע גוף עם הזרע המטמא ואף לא נגיעה אקראית
באברי המין ,ולמרות זאת הגוף הגברי נחשב לטמא ונזקק להיטהרות טקסית 315.ניקיון הידיים במים
משמש סף מעבר בין הקדוש והטהור ובין הטומאה ,והטומאה משויכת לגוף ,למיניות ,ולאינטראקציה
מגדרית .ספרים ,תפילה ,ולימוד כלולים בתחום הקודש ,הם גם בעיקר משויכים לעולמם של הגברים.
נוצרת כאן ,אם כן ,אבחנה מגדרית ברורה .מעבר לכך ,נוצרים כאן גבולות פנים-קהילתיים המקבעים את
ההיררכיה החברתית הפטריארכאלית הרצויה .בעוד לגבר הפריבילגיה לעבור ללא כל קושי ממצב טמא
למצב טהור ,האישה נשארת במצב של טומאה יחסית כל הזמן .הגבר הוא זה המצווה לרחוץ את ידיו ,לא
האישה .האישה היא אובייקט נטול סובייקטיביות משלו .גופו של הגבר הוא זה הפעיל ,הוא זה הנוגע (או
לא נוגע) בערוותו או בערוותה .היא לעומתו פאסיבית ,גופה אינו מוזכר ,גופה שוכב בדממה על מיטה ,היא
אינה נוגעת בערוותו או בערוותה או אם היא כן נוגעת אין המחבר מקנה כל חשיבות לנגיעה זו או למצב
טומאתה של האישה.
האישה ,כך מקובל לחשוב ,טמאה רק שהיא נידה" .חצי החדש האשה בתוקפה עם בעלה וחצי החדש
גלמודה מבעלה בנדתה" כפי שמצוין בספר חסידים או כדברי הרוקח" :האשה חצי החודש טהורה" 316.אך
למעשה האישה מומשגת בשיח חסידי פטריארכאלי זה כנמצאת במצב של מעין טומאה מועטה כמעט כל
חייה ,למעט פרק זמן קצר מסיום טבילתה ועד שהיא שוב משמשת ככלי מיני למילוי מאווייו
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ראו למשל" :ואחר ששימש מיטתו היה רוחץ במים חמין מטיבורו ולמטה ולא היה הולך באותו חילוק שמשמש" (כ"י
פארמה ס' תתשפד) .כמו כן" :ולא יתכן כשאדם משמש מטתו ועדיין לחלוחית זרע עליו שיזכו' דבר קדושה או תפילה או תורה
אלא ישפשף עצמו במים בטוב שלא ידבק בו כחרדל" (כ"י פארמה ס' ז).
 314רש"י ליבמות נג ע"ב.
 315הנה לנו עוד עדות ליחסם המסתייג של החסידים לאקט המיני .ראו לעומת זאת את גישת חז"ל (נדה מ ע"א)" :אבל הזב
ובעל קרי אינן מטמאין עד שתצא טומאתן לחוץ".
316
ספר חסידים דפוס בולוניה ס' תתשנד; פירושי סידור התפילה לרוקח [פז] משנת במה מדליקין ע' תצג.

הפרונטליסטיים של החסיד השולט בחייה 317.הנחה זו מקבלת משנה תוקף כאשר הילדה (שטרם החל
מחזורה) טרום נישואיה מונחית לעבור טבילת טהרה" :כתיב וארחצך במים ואשטף דמיך צריכה טבילה
קודם נישואין אע"פ שלא ראתה דם ונידה כיון שממעט מפריה ורביה למה צוה הקב"ה כדי שתהא חדשה
כאילו הוא יום חתונתו ועוד בשביל חוה ששפכה דמו של אדם הראשון" (כ"י פארמה תתרפו) .המשגה זו
שבה ועולה אצל הרוקח" :ולפי שהאשה שפכה דמו של אדם נידונית בכל חודש בדם זיבות ,ורואה דם
ומצטערת בראייתה מפני הדם היוצא ממנה 318".את המשגת מחזורן החודשי של נשים כתוצאה העגומה
של "שפיכת דמו" של האדם הראשון בידי חוה ניכס השיח החסידי מהגות חז"ל 319.אך בניגוד לחז"ל,
למחבר ספר חסידים המשגה זו מאפשרת לראות בכל הנשים ,מרגע לידתן ,כנמצאות תמיד במצב של
טומאה מעטה .בשיח חסידי זה ,כמו בכל המסורות היהודיות הפטריארכאליות לאורכה של ההיסטוריה
היהודית ,המרחבים המקודשים הם נחלתם של הגברים בלבד .גופה של האישה נמצא כמעט תמיד בעולם
של טומאה יחסית ,והגבר ,באמצעות טקסי מעבר סמליים ,ניכנס ויוצא מעולם זה (ועובר לעולם הקדושה
והטהרה) כאוות נפשו .באופן זה מגויס הגוף ,הן הנשי והן הגברי ,לקבע ולשעתק היררכיה מגדרית ולבצר
גבולות פנים-קהילתיים ברורים.
לא עלה בידי למצוא בדורות שקדמו לחסידי אשכנז המשגה דומה המפרשת את חיכוכי העור
כמסרים אלוהיים ,אך היא כן מופיעה כמאה שנה לאחר שחסידות אשכנז חדלה להתקיים בספר המוסר
האנונימי ורב ההשפעה ,ארחות צדיקים 320.במאה השבע עשר באיזמיר אנו שוב עדים לתפיסה זו בכתביו
של החכם אליהו הכהן (בערך  )1951-1117המצטט את ספר חסידים ומוסיף קטגוריות משלו הדנות בין
היתר במיניותו של הגבר" .אם ירעד עור תחת בית השחי מהרה ידברו לו מן הזיווגים ואם עור מותניו
אשתו תהא נדה או יישן לבד" ,ובניגוד לבעל ספר חסידים אין המחבר נימנע מהמשגת אברי המין כמעבירי
מסרים 321.יתכן וניתן להסביר שוני זה בהבדל בין שאיפתו של ר' יהודה החסיד לחברת מיעוט מסוגרת
הנלחמת לשמר גבולותיה ,זהותה ,וייחודה החברתי ,ובין החברה היהודית באיזמיר ,שאמנם הייתה חברת
מיעוט בתוך רוב מוסלמי ,אך חברת מיעוט שזכתה לחופש פעולה יחסי ,לאוטונומיה מסוימת ,תוך
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לפי מחבר ספר חסידים תאוותו של הגבר בליל טבילת אשתו רבה" :ולאיש יש בליל טבילה תאוה לכך טוב שתהנה היא
ממנו שאם תתעבר יהיה הוולד כמוהו וחריף והיא תזרע תחילה ותלד זכר" (כ"י פארמה ס' תתשפה).
318
פירושי סידור התפילה לרוקח [פז] משנת במה מדליקין ע' תצג.
319
ראו למשל בר"ר (יז ,ח)" :ומפני מה ניתן לה מצות נדה ,על ידי ששפכה דמו של אדם הראשון לפיכך ניתן לה מצות נדה".
320
ארחות צדיקים (כח ,יראת שמים)" :מזלות בעולם והחוזים בכוכבים יודעים מהם עתידות  -כך יש אותות באדם :כשיש
חיכוך לאדם בלא שחין ובלא כינה ובלא פרעוש ,בזה יודעים הבקיאים בחכמה הזאת עתידות ,וכן בשרטוטי יד האדם ובתואר
פניו יודעים עתידות .והחכמה הזאת היתה ביד החכמים הקדמונים ,אבל מן האחרונים נשתכחה".
321
מדרש תלפיות דפוס למברג שנת תרלה ( ,)1991אות א ענף רפרוף אברים .במדרש זה אנו עדים לאבחנה ברורה בין מסרים
המגיעים דרך האברים הממוקמים בצדו השמאלי של גוף הגבר וצדו הימני "ואם ביצה של ימין בן זכר יהי' לו ושל שמאל טוב
יהי' לו".

אינטראקציה חברתית וכלכלית לא מבוטלת עם חברת הרוב אשר בקרבה היא התקיימה.
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דהיינו ,חברה

ששוליה החברתיים גמישים יותר ופתוחים יותר להשפעות חיצוניות.
השערה זו מתחזקת כאשר משווים בין השקפתם החברתית המתונה יותר של בעלי התוספות
לעומת חזונו הסוציו-דתי של ר' יהודה החסיד .כפי שכבר ציינתי ,ספר חסידים מתריע הן בחורים רווקים
והן גברים נשואים מנגיעה באבר מינם בעוד בעלי התוספות מתירים לגברים נשואים נגיעה שכזו 323,וכן
ראינו את גישתו הנינוחה יותר של ראבי"ה מהעירום הגברי .גישה מקילה זו מופיעה גם אצל ר' יצחק בן
משה מווינה ,מחבר אור זרוע ותלמידו של ר' יהודה החסיד ,וככל הנראה מעידה על המגמה החברתית
המתונה יותר בקרב בני הדור השלישי של חסידות אשכנז ,עליה הצביע מרקוס ,וניסיונם של התלמידים
להתנתק מהחזון הסוציו-דתי הבדלני אליו שאף מורם.
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לא רק אבר המין נעדר מרשימת אברי הגוף המומשגים כמעבירי מסרים מהאל לחסידיו ,גם
הישבן ופי הטבעת אינם מוזכרים .יתכן ואין זה מן הראוי ,אליבא דמחבר ספר חסידים ,שהאל ישלח
מסריו דרך אזור החלציים ,מקור הפרשות השתן ,הצואה והזרע ,אזור הטינופת והטומאה בגופו של
החסיד .אך יתכן וקיים הסבר נוסף לרתיעה מהעיסוק באברים אלו .אברים אלו הם חלק מאברי-שוליים,
אברי פליטה דרכם נפטר הגוף מהפרשותיו ,אברים הפולטים את הפסולת אל מחוץ למערכת ובכך
משמרים את קדושתה .שוב נגייס לעזרתנו את תובנותיה של מרי דגלס על מנת להבין את החשיבות הרבה
שבאברי-שוליים אלו ואת הסיבה האפשרית לאי הזכרתם בהקשר זה.
אברי-שוליים ,כותבת דגלס" ,הם החלק הפגיע ביותר של כל מבנה תפיסתי .עלינו לצפות שפתחי
הגוף יסמלו את חלקיו הפגיעים במיוחד 325".ההפרשות הגופניות מזכירות מידי יום ביומו שגבולות הגוף
אינם יציבים ,אפילו מסוכנים .הפחד הנובע מנגיעה בהפרשות אזור-החלציים כה כבד שהחסיד נזקק
לגדרות נוספים בכדי להימנע מכל מגע עם הטומאה:
קנח עצמו למטה מן הטנופת והנה ראה בעצמו שלא הוצרך לבית הכסא והסיר מידו הקינוח לא
יגע בספרים ולא ילך לבית הכנסת עד שירחוץ ידיו ישים אדם בלילה אצלו מים בכלי שאם יראה
קרי ואינו יכול לשפוך ט' קבין יקח מים וישפשף סביב לערוה כי לא יתכן שילך לבית הכנסת עד
ישפשף מקום הבשר שנגע בו שכבת זרע וגם יראה ויעיין במכנסים שלא תהא רושם צואה []...
דבוקה במכנסיים הכון לקראת אלהיך ישר' שלא תהא עושה צרכיך כשהולכין לבית הכנסת ואם
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ראו :בן נאה (תשס"ז).
323
"כל האוחז באמה ומשתין כאילו מביא מבול לעולם ומפליג התם כאן בבחור כאן בנשוי בנשוי שרי אע"פ שאין אשתו עמו"
(תוספות לנידה יג ע"א).
324
אור זרוע ח"א ,הלכות בעל קרי ס' קכא ד"ה תנן פרק .בנוגע להבדלי האידיאולוגיה החברתית בין ר' יהודה החסיד ובין
ממשיכי דרכו ראו :מרקוס (תשמ"ז).
325
דגלס (.135 ,)5113

נעשה כך שלא יכול קודם לעשות שלא היה לו פנאי להפנות לא יתכן שילך לבית הכנסת וצריך
לנקביו שנאמ' ברכי נפשי את יי' וכל קרביי את שם קדשו ואחר כך יתן מעט מים במכנסיים כנגד
פי האמה ואם השתין מיושב אין צריך שהרי כבר כלו המים ואם בשבת השתין מים וצריך ללכת
לבית הכנסת אל ישפוך מן המים על הבגד אלא על פי האמה (כ"י פארמה ס' תתרסב).
בדומה להקפדה על רחיצת הידיים גם כאשר הן לא ממש נגעו בערווה ,כך גם בנוגע לניגוב פי הטבעת ,על
החסיד לרחוץ ידיו לאחר התעסקות באבר זה ,אפילו שבפועל לא יצאה צואה מגופו .דגלס רואה בנקבי
הגוף כמייצגים גם "נקודות חדירה למערכות חברתיות או יציאה מהן ,והשלמות הגופנית עשויה לסמל
תיאוקרטיה אידיאלית 326".עוד היא מוסיפה שהמקבילה הסוציולוגית של טקסים המביעים חרדה בנוגע
לנקבי הגוף היא שאיפה להגן על האחדות הפוליטית והחברתית של קבוצת מיעוט ,והדוגמה אותה היא
מביאה לקוחה מההיסטוריה היהודית" :היהודים היו קבוצת מיעוט נרדפת לאורך ההיסטוריה שלהם .על
פי אמונתם ,כל מה שנפלט מהגוף – דם ,מוגלה ,צואה ,זרע וכדומה – מטמא .דאגתם לשלמות ,לאחדות
ולטוהר של הגוף הפיזי משקפת היטב את הגבולות המאוימים של הגוף האזרחי 327".לא קשה לראות את
הדמיון בין החברה היהודית האוניברסאלית (והדמיונית) אותה דגלס מתארת והחברה הבדלנית אליה
שאף ר' יהודה החסיד .לאור זאת ,ניתן לפרש את הימנעותו של מחבר ספר חסידים מלהמשיג את אזור
החלציים כמעביר מסרים מהאל כניסיון להימנע מנגיעה באותם אברי-שוליים מעוררי חשש טומאתי ,ובד
בבד ככמיהה לביצור שלמותה ואחדותה של המערכת התיאוקרטית אשר בבסיס חזונו.
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דוגמה לחשש הכבד הממיטים אברי השוליים אנו מוצאים בגמרא בשמו של ר' יהודה בר אלעאי
מגדולי התנאים במחצית השנייה של המאה השנייה לספה"נ" :יד לעין תיקצץ ,יד לחוטם תיקצץ ,יד לפה
תיקצץ ,יד לאוזן תיקצץ ,יד לחסודה [מקום שיש בו פצע] תיקצץ ,יד לאמה תיקצץ ,יד לפי טבעת
תיקצץ 329".הגמרא מציינת כאן את כל אברי השוליים ומוסיפה עליהם את האיסור לגעת בפצע פתוח שגם
הוא ,כמו שאר אברי השוליים ,חור דרכו ניתן לחדור לגוף או לפלוט ממנו (מוגלה למשל) .כך מפרש רש"י
את דברי הגמרא:
יד לעין – שחרית ,קודם שיטול ידיו .תיקצץ  -נוח לו שתקצץ ,שרוח רעה שורה על היד ומסמתו,
וכן כולן  . . .לפי טבעת  -נקב הרעי ,שעגול כטבעת .תיקצץ  -ולא תגע שוב בעין או באוזן קודם
נטילה . . .תיקצץ  -דלא תיגע קודם נטילת שחרית .יד  -לעין מסמא ,קודם נטילה .יד  -לאזן
מחרשת .יד  -לפה או לחוטם .מעלה פוליפוס  -ריח החוטם והפה ,ולי נראה :דיד לאמה לאו לענין
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דגלס (.57 ,)5113
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דגלס (.133 ,)5113
328
על הקשר בין קדושה ושלמות גופנית או שלמותו של המערך החברתי הצביעה דגלס ( ,)5113ע'  .99-91ראו גםMoore :
) ,(1996במיוחד הערה .9
329
בבלי שבת קט ע"א.

שחרית נקט לה ,אלא משום דמביא לידי קרי ,ובמסכת נדה (יג ,ב) אמרינן בה תקצץ משום האי
טעמא ,ומשום דתניא בה נמי לטותא דתיקצץ  -תנייה נמי גבי הנך ,וכן ,יד לפי טבעת למשמש בה
תדיר ,מביאתו לידי תחתוניות [טחורים ,א.ל.].
רש"י מסתייג מפשוטה של הגמרא הקוראת לקצץ את היד הנוגעת באחד מאברי-השוליים ומעניק לאיסור
הסברים מטפיזיים (רוח רעה שורה על היד) או פיזיים (הנגיעה גורמת לשפיכת זרע ולטחורים) .מכל מקום,
החשש הכבד מנגיעה באברים אלו והמשגתם כחלקים הפגיעים ביותר של הגוף ניכרים הן בגמרא והן אצל
רש"י .גם כאן קיימים ההבדלים המגדריים ברורים .איסור הגמרא לנגוע באבר המין מכוון לגברים בלבד,
נשים לעומתם נקראות תדיר לבדוק את אבר מינן על מנת לברר אם מחזורן החל 330.רש"י מבאר הבדל
מגדרי זה כדלקמן" :כל היד המרבה לבדוק -שבודקת תמיד שמא ראתה .בנשים משובחת  -שמתוך כך לא
אתי לידי ספק טומאה ובעלה לא אתי לידי איסורא .ובאנשים -שבודק עצמו תדיר באמתו שמא יצא ממנו
קרי .תקצץ  -שמתחמם ומרגיש כשממשמש באמה ומוציא שכבת זרע לבטלה" .331בל נשכח שעבור חז"ל
נגיעת הגבר באבר מינו עלולה לגרום לשפיכת זרע – דבר המשול לעיתים קרובות לעבודה זרה.

332

ניתן להסיק שבעוד גופו של הגבר מבצר את הגבולות החיצוניים של הקבוצה כנגד חדירתם של
רעיונות או מנהגים המשויכים ל'אחר' (עובדי עבודה זרה) ,גופה של האישה מקבע את ההיררכיה הפנים
קהילתית בעודו משמש עזר נגד הגבר למונעו מלחטוא באיסור .אנו עדים כאן למה שבסקין מכנה:
"רישום האדיקות הגברית על גופותיהן של נשים" 333.אך בנוסף ,אנו רואים כיצד "רישום האדיקות
הגברית" נעשה גם על גופותיהם של הגברים .הגוף הנשי והגוף הגברי מגויסים בשיח זה לשמירה על
טהרתו ,שלמותו ,וייחודו של הגוף החברתי בכללו.
החשש הכבד מאברי-שוליים בשיח החסידי בא לביטוי במיוחד כאשר הדיון התמקד באותם
אברים הקשורים גם למיניותו של החסיד .ראינו לעיל כיצד נקרא החסיד לשים בלילה ליד מיטתו כלי עם
מים למקרה שאם בהקיצו משנתו יראה קרי יוכל לשפשף סביב לערוותו "כי לא יתכן שילך לבית הכנסת
עד ישפשף מקום הבשר שנגע בו שכבת זרע" 334.החשש משפיכת זרע בכלל ומקרי לילה בפרט הדיר שינה
מעיני החסיד ודרבן אותו לנקוט באמצעי זהירות מרחיקי לכת:
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נדה יג ע"א" :מתני' .כל היד המרבה לבדוק ,בנשים משובחת ,ובאנשים תקצץ".
331
רש"י לנידה יג ע"א.
332
ראו בבלי נידה יג ע"א .הגמרא מתבססת על מסכת כלה שם כתוב" :כל המוציא שכבת זרע לבטלה כאילו הורג את הנפש
שנאמר (ישעיה נז) שוחטי הילדים אל תקרי שוחטי אלא סוחטי וחכמים אומרים כאילו עובד עבודת כוכבים".
 ,Baskin (2004) 333ע' .311
334
כ"י פארמה ס' תתרסב.

מעשה בחסיד אחד שלא היה שוכב על מטתו כל לילות שאשתו נידה אלא יושב או מוטה וישן כי
אמר אם אשכב על מיטתי בהנאה נמצאתי ישן הרבה ועוד שמא אבוא לידי קרי אלא אישן בלא
כר ובעינוי שלא אראה קרי והיה עומד בלילה ועוסק בתורה (כ"י פארמה ס' מח).
כאשר אשתו נידה נאסר על החסיד לקיים עמה יחסי מין ,אך תשוקתו אינה יודעת מנוח והיא עלולה
להביאו לידי חלומות רטובים ושפיכה בלתי רצונית של זרעו 335.מה שמיחד את תופעת קרי הלילה הוא הפן
האי-רצוני שלה .בניגוד לאוננות ,שהיא פעולה רצונית בשעות העירות ,קרי הלילה מתרחש בשעת שינה
כאשר הגבר אינו שולט במעשיו וחשוף לפגיעה מאויביו המטאפיזיים.

336

המשגת קרי לילה ,דהיינו שפיכת זרע לא מודעת בזמן השינה ,כמטמא את הגוף (הן הפרטי והן
הקהילתי) ומחייב פעולת היטהרות מקורה בספר דברים שם מורים לגבר הטמא להיות מורחק מהמחנה
למשך שעות היום על מנת לא לפגום בטהרת המחנה כולו .בערב עליו לרחוץ במים" ,וכבוא השמש יבא אל
תוך המחנה" (דברים כג ,יא-יב) .בשלהי העת העתיקה עמדו הרופאים ,כמו סוראנוס מאפסוס (מאה שנייה
לסה"נ) או קליאוס אורנליאנוס (מאה חמישית לסה"נ) ,על הקשר בין קרי לילה ובין כניעה לפנטזיות
מיניות 337.הרופאים ראו ביכולת להתגבר על שפיכת זרע לא רצונית בשעת השינה כעדות לרמה רוחנית
גבוהה יותר .בפני עצמו קרי לילה לא נחשב למחלה אך היה ביכולתו ,כך טענו הרופאים ,לגרום למחלות
כמו אפילפסיה ,מחלות שמבען החיצוני – בדומה לאורגזמה – הוא פרכוס הגוף ,מחלות שגרמו לאיבוד כוח
גברא ולערעור גבריותו של החולה .התרופה אותה הציעו הרופאים לחלומות אלו כללה המרת המחשבות
מדימויים ארוטיים לדימויים אחרים במשך שעות העירות וקירור וייבוש הגוף ה"חם" וה"לח" באמצעות,
בין היתר ,דיאטה קרה ויבשה 338.עבור גברים נוצרים בימי הביניים שחפצו בחיי פרישות ,קרי לילה ייצג
את הפער המצער בין כמיהתם לשלמות דתית והמציאות הלילית הרטובה אותה חוו מעת לעת .הימנעות
מחלומות רטובים היוותה מדד ליכולתם של הנזירים הנוצרים להפגין את מעלתם הרוחנית תוך שליטה
מלאה על גופם (ארחיב בסוגיה זו בפרק הבא).

339

השפעתו של השיח הרפואי בשלהי העת העתיקה ניכרת בהגות חז"ל ובעקבותיהם בקרב הוגים
יהודים בימי הביניים .בגמרא ,לדוגמה ,אנו מוצאים את ההוראה הבאה מפיו של התנא פינחס בן יאיר

 335הרוקח (ספר הרקח הגדול ,הל' חסידות ,ע' כג)":לא הרהרתי ביום אפי' על אשתי שלא אבא לידי קרי לילה".
336
"אם אדם ישן יכולין אויביו לעשות לו רעה כשהוא ישן" (כ"י פארמה ס' תתתשמג) .כמו כן" :תחילת החכמה היא כשאדם
ישן הרי הוא כשוטה כשמקיץ מיד רואה שעד עתה לא היתה מחשבתו ברשותו וייקץ משנתו מיד מחשבתו ברשותו מיד תיקנו
לומר שמע ישראל יי 'אלהינו יי 'אחד" (כ"י פארמה ס' כט).
 337ראו ,Brakke (1995) :ע'  .353עבור סוראנוס ,יחסי מין נתפסו כמסוכנים יותר לגבר מאשר לאישה .ראו,Murray (2000) :
ע' .59
338
) ,Stewart (2002ע'  ,Shaw (1998) ;173ע' .19-11
339
) ,Elliott (1998ע' .11-13

(מאה שנייה לסה"נ)" :אל יהרהר אדם ביום ויבא לידי טומאה בלילה 340".כמו התרופה אותה הציעו
הרופאים כנגד חלומות רטובים ,קורא התנא להמיר את הפנטזיות המיניות במשך שעות העירות על מנת
לזכות בלילות יבשים נטולי קרי ,וקו מחשבתי זה ממשיך אצל רש"י ובהשראתו אצל בעלי התוספות,
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וכפי שנראה להלן ,גם בשיח החסידי .בדרך כלל ,נשגבות רוחנית זו לא הומשגה כנחלתם של גברים רבים,
לדרגת שליטה זו הגיעו יחידי סגולה כדוגמת אלישע בן שפט איש האלוהים 342,ויעקב אבינו שלא ראה
טיפת קרי מימיו עד הגיעו לגבורות בלידתו את ראובן בכורו 343.כך גם הבינו זאת בעלי התוספות 344.אך
עבור מחבר ספר חסידים הוראה זו אינה מכוונת ליחידי סגולה אלא לכלל הגברים חברי הקהילה
החסידית ,קהילת יראי השמיים ביותר שיראים מהקב"ה :ומי שירא שמים ביותר שירא מן הקב''ה
להרהר דבר רע כמו כן הוא בחלומו' כך נראה לו כמו שאומר ונפשי לא מטומאה שהרי לא הרהרתי ביום
לפיכך [ ]...לא ראיתי קרי בלילה (כ"י פארמה ס' שפד) 345.מידת חסידות היא שליטה מלאה הן על הגוף והן
על הרהורים .שליטתו של החסיד על שפיכת זרעו בעת שינה מעידה על יכולת שליטה מלאה על גופו ,גם
כאשר הגוף למעשה אינו בר שליטה .כמו כן ,שליטה גופנית אולטימטיבית זו תורמת גם לביצור גבולותיה
של האידיאולוגיה החסידית ולגיבוש תדמית עצמית אליטיסטית הרואה בחסידים כאותם יחידי סגולה
המסוגלים להגיע לדרגות רוחניות נשגבות אליה הגיעו יעקב אבינו ואלישע הנביא.
השפעתם של הרופאים ההלניסטים על ההוגים היהודים בימי הביניים ניכרת גם בדיאטה עליה
המליצו .רש"י למשל קורא להימנע מאכילת ביצים "שמביאין לידי קרי" 346,והרמב"ם מוסיף על הביצים
חלב חם 347.כפי שציינתי בחלק הקודם גם השיח החסידי מצביע על מאכלים מסוימים כמעוררי תאווה
מינית וכמגבירים את כמות הזרע בגופו של הגבר אך אין הדיון שם מתקשר ישירות לחלומות ארוטיים או
לקרי לילה .אנו כן מוצאים בספר חסידים" :וכן מי שאכל מאכל ששמו פלפלין ושתה משקה והיה מהרהר
340

בבלי כתובות מו ע"א .כמו כן בבלי ע"ז כ ע"ב.
341
רש"י לכתובות מו ע"א; תוס' ע"ז כ ע"ב.
342
ירושלמי יבמות דף יב ע"א" :אמר רבי יודה בן פזי ולמה סמך הכתוב פרשת עריות לפרשת קידושין ללמדך שכל מי שהוא
פורש מן העריות נקרא קדוש .שכן שונמית אומרת לאישה (מלכים ב ד) הנה נא ידעתי כי איש אלהים קדוש הוא .אמר רבי יונה
קדוש הוא ואין תלמידו קדוש .רבי אבין אמר שלא הביט בה .ורבנן אמרין שלא ראה טיפת קרי מימיו".
343
בר"ר צט ,ו" :ראובן בכורי אתה ,אתה הוא בכורי אתה הוא דומה לי אני עשיתי פ' שנה אפילו טיפת קרי לא ראיתי ,כחי
וראשית אוני ,אתה היית טיפה ראשונה שלי ".ראו גם בבלי יבמות עו ע"א ,ואת את פירושו של רש"י לסוגיה זו.
344
תוס' ע"ז כ ע"ב" :שלא יהרהר אדם ביום .האי קרא דרשה גמורה היא ולא אסמכתא כדמוכח פרק נערה שנתפתתה
(כתובות דף מו) והקשה ה"ר אלחנן א"כ מאי רבותיה דיחזקאל דאמרינן פרק שני דחולין (דף לז) :ונפשי לא מטומאה שלא
הרהרתי ביום ובאתי לידי טומאה בלילה ואור"י דמכל מקום רבותא היא ממה שהיה מציל עצמו מהרהור מה שאין כן בשאר
אדם דאינו ניצול מהם בכל יום כדאמרי' בבבא בתרא פרק גט פשוט (דף קסד) :שלשה דברים שאין אדם ניצול מהם בכל יום
וקא חשיב הרהור":
345
ראו מקבילות :דפוס בולוניה סימנים טו ,תמג ,תתתשלח; Bodl. Lib. Mich. 155 ;JTS Boesky 45 paragraph 165
. Bodl. Lib. Opp. 340 paragraph 4 ;paragraph 155
346
רש"י לבבלי יומא יח ע"ב.
347
רמב"ם הל' עבודת יוה"כ א ,ו" :כל שבעת הימים לא היו מונעין ממנו מאכל ומשקה ,ערב יום הכפורים עם חשיכה לא היו
מניחין אותו לאכול הרבה שהמאכל מביא את השינה ,ולא היו מניחין אותו לישן שמא יראה קרי ,ולא היו מאכילין אותו
דברים המרגילין לשכבת זרע כגון ביצים וחלב חם וכיוצא בהן".

אחר אשה ובתוך כך ישן הרי חולם כאילו שוחק ומשמש עם אשה" (כ"י פארמה ס' שפב) .גם כאן אין
הזכרה ישירה לקרי לילה אך ניתן לשער שחלום מסוג זה עלול לגרום לשפיכת זרע אי-רצונית בעוד החסיד
ישן.
בנוסף לאבר המין ופי הטבעת קיימים ,כפי שציינתי לעיל ,שני אברי-שוליים נוספים המשמשים
לפליטת חומרים מהגוף והם הפה והאף .אך אברים אלו ממוקמים בראשה של הבריה בחלק הקרוב ללב,
מקום המומשג כמשכנה של הנשמה ,רחוקים מאזור החלציים הנמוך פיזית והנחות ערכית .מה גם שהפה
והאף אינם נקשרים בשיח זה למיניותו של החסיד 348.יתכן וזאת הסיבה שאברים אלו אינם נתפסים
כאברים מיצרי טומאה המצריכה הטהרות טקסית 349.כמו כן אברים אלו ,בניגוד לאבר המין הזכרי ופי
הטבעת ,מומשגים כדו-כיווניים.

350

אלו אינם רק אברי פליטה (רוק ,קיא ,נזלת ,מילים ,שירה וכו') ,אלא

הם גם אברי קליטה (דרכם חודרים לגוף :אויר ,אוכל ,ריח ,זבובים ,שדים ,היצר וכיוצא באלו) 351,ובתור
אברי-קליטה אשר ביכולתם להזין – פיזית ומטאפיזית – את המערכת ,ההתייחסות אליהם מורכבת
ומעודנת יותר מאשר הסלידה החד-ערכית מאבר המין ופי הטבעת .כך למשל נקרא החסיד להקפיד על כל
מה שנכנס לפיו 352,ומה שיוצא ממנו" ,לתת בלבו כוונה בכל מה שמוצי' מפיו" (כ"י פארמה ס' יא) ,וכן "לא
יוציא אדם מפיו אלא אם כן יודע שרצון הקב"ה בדבר" (כ"י פארמה ס' רעה).
הדוגמה הבאה ,העוסקת בהתנהגות נאותה בזמן התפילה ,תחדד את המשגת שני אברים אלו –
האף והפה – בשיח חסידי זה:
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הפה כמובן משמש בתרבויות רבות כאבר מיני ,אך אין כל הזכרה לכך בשיח החסידי .על מין אוראלי בתקופות שונות
בהיסטוריה ראו , Boswell (1980) :ע'  , Halperin )2000 ( ;115ע' .Rocke (1996) ;75
 349חשוב לזכור שהפה יכול לשמש כפתח אשר דרכו טומאה עלולה לחדור לגוף ולערער על טהרת הגוף הפרטי והחברתי כאחד.
אכילת אוכל לא כשר או יניקת חלב של מינקת שכירה "לא כשרה" הם שתי דוגמאות לכך .על מינקות בימי הביניים ראו
באומגרטן (תשס"ה) ,ע'  . 531-191אך בניגוד לידיים ,לאבר המין ולגוף בכללותו ,אין טקס מיוחד לטיהור הפה ,כמו למשל
שטיפתו לאחר אכילת אוכל טמא או לאחר אמירת דברים "טמאים" .בנוסף לאכילה מאגית עליה הרחיב מרקוס (תשנ"ח) ,ע'
 ,111-93הטקס היחידי שעולה על דעתי הקשור לפה הוא טקס שתיית המים המרים על ידי אישה החשודה כסוטה .הן באכילה
מאגית והן בטקס הסוטה אין לפה חשיבות בפני עצמו והוא אינו מושא ההיטהרות ,אלא הוא משמש כצוהר לגוף כולו אשר
דרכו ניתן להחדיר ערכים לתוך המערכת הסומאטית וכך לבצר את ערכי הגוף החברתי.
350
פי הטבעת יכול אמנם לשמש ,כמו אבר מינן של נשים ,כאבר דו-כיווני הפולט (צואה וגזים) וקולט (אבר מין זכרי או כל חפץ
הדומה לו) .אך בשיח החסידי לא ניתן למצוא דיון בפי הטבעת או בישבן למעט דיון עקיף כשמדובר בצואה או בהפחת גזים ,או
בעקיפין כאשר מוזכר משכב זכור בשלושה סימנים שונים בלבד (כ"י פארמה סימנים תקנד ,תתתפט ,תתתשי).
351
בנוגע לריח ראו (כ"י פארמה ס' תתתתיג)" :אחד היה לובש בגדים אחרים כשהיה הולך לעשות צרכיו ולא היה הולך בהם
לבית הכנסת וכתיב וריח שלמותייך כריח לבנון לתפילה ".בנוגע לשדים ראו (כ"י פארמה ס' תשלג)" :אחד היה מעתיק מן
הספרים ומן הפירושים והיה קורא בפיו וכותב וכל מה שהיה כותב היה קורא בפיו תחילה שאלו לו למה אתה קורא קודם
שאתה כותב אמ' קבלתי כשאדם קורא ומוציא מפיו השדים שומעים ומברכים אותו ועוד יזכור מה שיכתוב וכתיב למען תהיה
תורת יי בפיך וכתיב לזכרון".
352
בנוגע לאופן האכילה הראויה עליה מצווה החסיד ראו את הסימן הבא המופיע בדפוס בולוניה ס' נ":ויהיו כל המעשים האלו
נאים ומתוקנים ביותר לא גרגרן אלא אוכל מאכל הראוי לו להברות את גופו ולא יאכל ממנו אכילה גסה ולא יהיה רודף
למלאת את בטנו [ ]...אבל החכם אינו אוכל כי אם תבשיל אחד או שני 'ואוכל ממנו כדי חייו לא עד שימלא כריסו וכל מה
שהחיך מתאוה ככלב וכחמור שלא יפחות כמו רביע משבעו ובמאכלו ובמשתהו אל ישים אל לבו לאמר אוכל ואשתה כדי שיהו
אברים שלמים וחזקים בלבד ושיהיו בני עוסקים במלאכה ועמלים לצרכי כי אין זו דרך הטובה אלא ישים על לבו לאכול
ולשתות ולשמוח בחלקו ולהברות גופו ולהיות נפשו ישרה לדעת את ה' ".ראו מקבילות :כ"י אמברוזיאנה ס' נ ;כ"י בודליאן
אופוס  340ס' יד ;כ"י בודליאן אופוס  34ס' יח.

שאם יהא רוקק או ישליך מחוטמו שיקנח ויאמר ממקום שפסק לא ישמח הלב אלא במשך
הניגון מי שאומר בקול רם ברכות ופיו פתוח ופורח בגרונו זבוב יפסוק וירוק בכח כדי להשליך
הזבוב מגרונו מי שמקנח חוטמו או [ ]...השליך ֵכחו מחוטמו ואצבעותיו מלוכלכות לא יגע בספר
ולא ידבר שבחות וברכות עד שיקנח אצבעותיו [בבגדו?] ואם אדם לבדו אומר הברכות ושבחות
ונזדמן לו רוק בפיו ישתוק כדי הילוך ד' אמות ויזרוק הרוק אבל בציבור אם ישתוק כדי הילוך ד'
אמות ויזרוק הרוק לא יוכל להשיג את הציבור הרי אנוס ואין צריך ד' אמות להמתין [ ]...ובעת
תפילה אסור להביט ברוק או בדבר מיאוס שמעלה רוק בפה ואסור לדבר בשם כשרואה דבר
מאוס או כשמהרהר אחר דבר מאוס או אחר דבר ערוה או ליגע בדבר מאוס או מהרהר בדבר
קדושה ואדם שמתפלל אם יש לפניו דבר מאוס או אחר דבר ערוה או ליגע בדבר מאוס
כשמהרהר או מדבר בדבר קדושה (כ"י פארמה ס' תיט).
כמו שאר ההפרשות החורגות מגבולות הגוף ומערערות את קדושתה או שלמותה של המערכת ,כך גם
הפרשות הפה והאף ,כמו יריקה ,קיא ונזלת ,הם מעין טומאה 353.אך בניגוד למגע עמם או אפילו ראייתם
בלבד של צואה או זרע אין החסיד מחויב לנקוט אמצעי זהירות מוגברים או להיזקק למים על מנת לחצוץ
בין הטהור והטמא .למשל ,בתפילה בציבור כאשר מזדמן לו רוק בפיו אין הוא נדרש ללכת את מרחק ארבע
האמות הנדרש לשם היריקה 354.גם הנזלת מלכלכת או מטמאה את היד שקינחה אותה ,ולכן נאסר על
החסיד לגעת בספר או לברך ולשבח את האל עד שינגב ידיו .הפרשות האף והפה הם עדיין בגדר טומאה
ומשויכים בעקיפין לאותה קטגורית טומאה הכוללת גם את הערווה ,אך הם רק טומאה מעטה ,מעין דבר
מיאוס .חשוב לזכור ,כפי שמראה נורברט אליאס ,שבימי הביניים ,באופן דומה לאכילה שהתבצעה בידיים
ולא במזלג וסכין ,נהוג היה לקנח את האף באצבעות הידיים 355.הבושה ,הפחד ,ורגשות האשם מהפרשות
הגוף ,המאפיינים את ההתנהגות הבריות בחברה המערבית במאות האחרונות ,לא הייתה נחלתן של
הבריות בימי הביניים.

356

תהליך ה"ציביליזציה" בחברה האירופאית ,עליו מצביע אליאס ,מתבסס על השלטת פחד ורגשות
אשם באינדיבידואל תוך משטור הולך וגובר של הגוף האנושי .מישטור זה ,שבעברו הימי ביניימי נתמך
בעזרת סנקציות חברתיות ,בחלוף הזמן עבר תהליך הפנמה ואיתו הגברת השליטה עצמית .תהליך זה
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לאופן בו קיא עומד בסתירה לקדושה ומצריך פעולת הטהרות ראו את הסימן הבא (כ"י פארמה ס' תקס)" :מי שחפץ
להקיא לא יאמר אברך ואחר כך אקיא אלא יקיא וירחוץ ידיו ויברך אכל אדם ורוצה להקיא אל יברך עד שיקיא תחילה שאם
יברך שמא בתוך שיברך יקיא וכן מי שצריך לנקביו יעשה צרכיו ואחר כך יברך ואם אין לו מים לרחוץ ידיו יברך ומי שבירך על
דבר מאכל ואחר שבירך מאס לאכול יש לו לאכול אע''פ שיקיא שלא יהא ברכה לבטלה ".ההוראה בסוף הציטטה המעודדת את
מי שבירך לאכול ולהקיא לאחר מכן מפתיעה .ההקאה תגרום לאוכל המבורך לצאת מהגוף ובכך ניתן לראות את הברכה
כמבוטלת .אך לא כך הוא .האוכל המבורך ברגע שנכנס לפה מכניס עמו את הקדושה לתוך המערכת ויציאתו לא מפחיתה
מקדושתה או שלמותה של המערכת.
354
בנוגע לרוק ראו את הסימן הבא" :מי שכותב את השם וכתב מקצת אותיות של שם לא ירוק רוק מפיו עד שיסיים השם
כולו ואם שני שמות יחד כגון יי' אלהים לא ירוק בין זה לזה עד שיכתוב שניהם" (כ"י פארמה ס' תשיט).
 355בסוף המאה השש עשרה אנו עדים לתחילת השימוש במטפחות האף בקרב בודדים ממעמד האצולה ,ורק בתקופת לואי ה-
 13מטפחות האף הופכות לאביזר חיוני בחצרות השליטים .ראו ,Elias (1978) :ע' .137
 356בנוגע למנהגי ימי הביניים הקשורים בקינוח האף וביריקה ראו ,Elias (1978) :ע'  133ואילך.

התאפשר ,בין היתר ,באמצעות המשגת פעולות הגוף –הפרשותיו ,פעילותו המינית וחשיפת מערומיו (של
הגוף הנשי והגברי כאחד) – כפעולות אינטימיות אותן צריך להצניע מעיניהן הבוחנות של הבריות ,להדירן
מהמרחב הציבורי למרחבים הפרטיים ואף שם להסתירן מאחורי דלתיים סגורות 357.תהליך "ציביליזציה"
זה ,אליבא דאליאס ,התרחש ברחבי אירופה בהדרגתיות משלהי ימי הביניים ועד התקופה המודרנית,
חלחל לאיטו ממעמד האצילים למעמד הבינוני הגבוה ומשם לחברה הבורגנית כולה ,מאות שנים לאחר
שנכתב ספר חסידים .אך קשה להתעלם מההקבלות הקיימות בין המנגנונים אשר באמצעותם מתבצעים
תהליכי החיברות החסידי ו"תהליך הציביליזציה" עליו מצביע אליאס .בשני המקרים משטור קפדני של
הגוף מהווה כלי מרכזי בתהליך הסוציאליזציה ובשניהם קיימת מגמה הולכת וגוברת של הצנעת הגוף
האנושי ופעילותו המינית .כמו כן ,את הדרישה להפנמת הסנקציות החברתיות – לשליטה עצמית מוגברת
של היחיד על מעשיו ,להפיכת הדרישות החברתיות להרגלים המוטבעים בהתנהגות הבריות ואפילו בהיותן
לבדן בחדרי חדרים – אשר ראשיתה לדעת אליאס בשלהי המאה החמש עשרה או ראשית המאה השש
עשרה ,ניתן כבר למצוא בהגותו של ר' יהודה החסיד בראשית המאה השלש עשרה ,כפי שראינו.
ברצוני לעמוד על עוד נקודה אחת אחרונה בהקשר של הדיון כאן בהפרשות מחלקו העליון של
הגוף .בשונה מהנזלת והרוק ,הצמיגיים והעכורים ,הדמעות אינן מטמאות .להיפך הוא ,הדמעות הן ,כמו
המים ,צלולות ומומשגות כמטהרות ,מזככות את הנשמה ופותחות שערי שמים" .יש אדם שאינו זכאי
שיקבל הקב"ה את תפלתו אלא בעבור תוקף תחנונים ששופך ודמעות עיניו ואע"פ שאין לו זכות ומעשים
טובים מקבל הקב"ה ועושה חפצו" (כ"י פארמה ס' שסב) 358.הדמעות ,מציינת דגלס" ,אינן קשורות
לתפקודי הרבייה והעיכול של הגוף .לפיכך הן יכולות לסמל מגוון מצומם יותר של יחסים חברתיים
ותהליכים חברתיים".

359

ד .גיוס הגוף הגברי לביצור האידיאולוגיה החסידית
בפרק זה עמדתי על החשיבות הרבה אותה מקנה ההגות החסידית לגוף הפרטי ,גופו של החסיד .מראשית
דרכו כגוף חסידי ועד אחרית ימיו בשכבו בקברו ,על גוף זה לייצג את ערכי החברה החסידות אליה הוא
משתייך .הגוף ,על אבריו השונים ,מגויס בכל עת ומקום לעזור לחסיד במלחמת ההתשה אותה הוא מנהל
כנגד היצר .מהרגע בו נפקחות העיניים ועד הרגע בו חבלי-שינה כובלים את החסיד למיטתו ,ואף בשנתו
 ,Elias (1978) 357ע' .197
358
ראו גם כ"י פארמה ס' מא":וכשבוכה על פשעיו יאמר דמעתי יכבה חרון אפך".
359
דגלס ( ,)5113ע' .131

כאשר החלומות משתלטים על הווייתו של החסיד ,מוטל על החסיד לגייס את הגוף לעזרתו .שליטה גופנית
אולטימטיבית זו תורמת לביצור גבולותיה של האידיאולוגיה החסידית ולגיבוש תדמית עצמית
אליטיסטית המשווה את החסידים לאותם יחידי סגולה עליהם מצביעה המסורת .עוד ראינו שבהגות
החסידית הפרישות היוותה שלב ראשוני בתהליך התשובה אך הסיגופים הגופניים הם אלו שזיכו את
החסיד בתשובה המיוחלת .שיח חסידי זה שב ומדגיש את חשיבותו של הגוף לחסיד ואת תלותו של החסיד
בגופו .הגוף הוא שחוטא והוא גם זה המעניק לחסיד את כפרתו ואת מידת חסידותו.
החשש הכבד מהגוף העירום מדרבן את החסיד לכסות את גופו ללא סייגים אפילו בחדרי חדרים
ואף בשעת המשגל .חשיפת הגוף עלולה לערער על מידת הצניעות אליה נקראו החסידים ,צניעות הנדרשת
על מנת לשמר את המערכת מרעיונות חתרניים העלולים לערער על יציבותה ,צניעות הנובעת מרגשות
בושה ,פחד ,מבוכה ,ואשמה .מכאן ניתן להסיק שהגוף הפרטי של החסיד תורם לביצור שלמותה
ואחדותה של המערכת התיאוקרטית אשר בבסיס חזונו של ר' יהודה החסיד .בעוד גופה העירום של
האישה מומשג כמפתה ומעורר את יצרו של החסיד ,גופו העירום של הגבר הוא מקור לרגשות בושה וביזוי.
למרות זאת ,גופו העירום של החסיד עלול לעורר בו ריגושים מיניים ,וגוף זה נתפס גם כאובייקט מיני
בעבור גברים אחרים .כמו בחלקה הראשון של העבודה ,גם כאן אנו עדים למתח בין ההלכה הנורמטיבית
והדוקטרינה החסידית המחמירה ,ובחשיבות המוקנית להרהורים כמעצבי מציאות פיזית ומטאפיזית .עוד
ראינו שהשוליים ,הן של הגוף הפרטי והן של הגוף הקהילתי ,הם מקום של סכנה דרכם יכולים לחדור
רעיונות חתרניים העלולים לערער את המרקם החסידי ,ובו בעת טענתי שתפיסה זו מחזקת את
האידיאולוגיה החסידית .כמו כן ,הצבעתי על האופן בו מגויס הגוף ,הן הנשי והן הגברי ,לקבע ולשעתק
היררכיה מגדרית ולבצר גבולות פנים-קהילתיים ברורים.
ברצוני לסיים בסוגיה עליה עמדתי בפתיחת פרק זה ,דהיינו חוסר ההסכמה בין החוקרים לגבי
מקומו של הדואליזם האפלטוני בימי הביניים .להזכירנו ,ביינום ושאו מסתייגות מהדעה הרווחת הן
בחברה והן במחקר המצביעה על תפיסה ה"אני" בימי הביניים כמושתת על דיכוטומיה נוקשה בין גוף
ונפש בה הגוף הוא סוהר הכובל את הנפש לחיים גשמיים מהם צריך להיחלץ .כנגד הן מדגישות שתפיסה
פסיכוסומאטית הייתה אחד המרכיבים החשובים לגיבוש הזהות העצמית הימי-ביניימית בחברה
הנוצרית .כמו כן ציינתי שע' יסיף הסיק שהמשגה פסיכוסומאטית רווחה גם בתפיסות העממיות בחברה
היהודית הימי-ביניימית .י' דן ,לעומת זאת ,טוען שיהודי ימי הביניים אימצו את הדואליזם האפלטוני
וזוהי "בחינת מוסכמה שאין עליה עוררין ושאינה פתוחה לשום דיון 360".בנוגע לתורת המוסר החסידית
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מוסיף דן ,מטרתה היא "להכשיר את האדם לעמוד בניסיון העליון ,שבו מוותר הוא ביודעין על כל הכרוך
באנושיותו ובגופניותו ,מתמסר לציווי הרוחני הטהור של האל ומקריב את חייו למענו 361".דהיינו ,אליבא
דדן השיח החסידי משקף דואליזם אפלטוני נוקשה .קריאתי בספר חסידים מחזקת את העמדה
הפסיכוסומאטית .כך מציג בעל ספר חסידים סוגיה זו:
הרי מזבח הזהב ומזבח הנחשת כשם שמזבח הזהב משובח ממזבח הנחשת כך נפש מן הגוף
ומניין שהגוף הוא כנגד מזבח הנחושת שנאמ' או אם בשרי נחוש והנפש כנגד מזבח הזהב מה
שעל מזבח הנחושת קרב הגוף נהנה ממנו קטרת לריח הנפש נהנית מן הריח וכתיב כזכור בניהם
מזבחותם לכך אתה תחשוב זה שהנאת הנשמה יקרה בעיניך מהנאת של גוף שהנאת נפשך
לעולמים והנאת הגוף אינו יודע עד מה וזה ספק (כ"י פארמה ס' יג).
מזבח הזהב ומזבח הכסף מוזכרים בספר שמות (לט ,לח-לט) כשני המזבחות ששימשו לעבודת הקודש
במשכן – מזבח הזהב עליו הוקרבה הקטורת ,המזבח הפנימי" ,שהוא לפני ה' בהיכל" ,כפי שמציין
רש"י 362,ומזבח הנחושת ששימש להקרבת קורבנות ,המזבח החיצוני ,הממוקם בחצר המשכן .קירבתו של
מזבח הזהב לקודש הקודשים מעניקה לו חשיבות רבה יותר מאשר למזבח הנחושת .אך רש"י מזכיר לנו
שבקרב חז"ל היו אלו שהבינו "שמעל מזבח הנחשת היה הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה משהוקם
המשכן" 363.מחבר ספר חסידים שואב את השראתו לאלגוריה זו המדמה בין הגוף והנפש ובין שני
המזבחות ממדרש תדשא ,המיוחס לתנא פנחס בן יאיר 364.אך בעוד המדרש הקדום מתמקד בקשר בין
הגוף והנפש ובין המזבחות ,ספר חסידים מוסיף מימד נוסף והוא הקישור בין המזבחות והבנים .אין ספק
שעבור ר' יהודה החסיד הנפש עליונה על הגוף כפי שמזבח הזהב רב יותר בחשיבותו ממזבח הנחושת .אך
קריאתי את המשגת הגוף בשיח החסידי וחשיבותם של שני המזבחות לעבודת הקודש ,והקישור הנוצר כאן
לבנים ,לדור ההמשך ,מחזק את הסברה שהדואליזם האפלטוני הנוקשה שהתקבע בתפיסה המערבית
בעקבות הרפורמציה הפרוטסטנטית לא היה נחלתם של חסידי אשכנז.

 361שם ,ע' .91
 362פירוש רש"י ויקרא טז ,יח .דברי רש"י מתבססים על האמור בגמרא (בבלי יומא נח ע"ב).
 363רש"י לשמות כט ,מב.
364
מדרש תדשא" :ונפש בתוך הגוף כנגד מזבח הקטרת בתוך המשכן ,והשלחן בצפון כנגד גן עדן ובו מיני תענוגים צפונים
לצדיקים .ועשית מזבח אחד זהב ואחד נחשת ,מזבח הזהב נמשל בנפש של אדם ,מזבח נחשת בגופו של אדם ,כשם שהזהב יקר
מן הנחשת כך הנפשות יקרות מן הגוף ,כשם שבכל יום ויום היה מקריב כהן מה שנגזר עליהם מן הקדש ,כן צריך האדם לעבוד
פני אדון העולמים תמיד בנפשו ובגופו .כשם שהגוף אוכל כך מזבח הנחשת היה למאכל .כשם שהנשמות אינן נהנות אלא מן
הריח כך לא היה נקרב במזבח הזהב אלא קטרת סמים דבר העשוי לריח" (אוצר המדרשים אייזנשטיין פנחס בן יאיר ע' 397
ד"ה (יא) מנורת הזהב).

פרק רביעי
"כי כל עיר ועיר כמנהג הגוים כן מנהג היהודים":
השיח המיני הגברי בספר חסידים לאור שיחים מקבלים בחברה הנוצרית

עד כה התמקדתי בשני נושאים מרכזיים המכוננים את השיח המיני הגברי בספר חסידים ,המשגת היצר
והמשגת הגוף הגברי .בחנתי נושאים אלו לאור השיח המקביל בחברה היהודית בתקופה זו ,השיח ההלכתי
הנורמטיבי המשתקף בעיקר בהגותם של בעלי התוספות .כמו כן ,עמדתי על חלקן של המסורות היהודיות
הקדומות בעיצוב השיח החסידי .לאורך העבודה ציינתי ללא פירוט יתר את הקשרו של השיח החסידי
לתפיסות המיניות בחברה הנוצרית בשלהי המאה השתיים עשרה וראשית המאה השלש עשרה .עתה
הגיעה העת לבחון בהרחבה את השיחים המיניים שעיצבו את השקפת עולמם המינית של שכניהם הנוצרים
של חסידי אשכנז ולברר האם וכיצד שיחים אלו תורמים להבנתנו את השיח המיני החסידי.
בחברה הנוצרית באירופה של ימי הביניים השיח המיני לא היה עשוי מיקשה אחת .זה לצד זה
התקיימו שיחים שונים שלעיתים הפרו זה את זה ולעיתים קראו תגר אחד על משנהו .ג'ון בולדווין מצביע
על חמישה שיחים כאלו במאות השתיים עשרה והשלש עשרה בצפון צרפת :השיח התיאולוגי או הכנסייתי,
השיח הרפואי-גאלני שפרח בסאלרנו בדרום מערב איטליה 365,השיח המיני הבא לביטוי בספרות הפבליו
( ,)fabliauxהשיח המשתקף ברומאנסות הצרפתיות שחוברו עבור אנשי ונשות האצולה ,ביניהם ניתן
למצוא את הרומן  Escoufleורומן הוורד  Roman de la Rose -של הסופר ז'אן רנארט ( )Jean Renartוכן
את חיבוריה של המשוררת שזכתה לכינוי מארי דה פראנס ( 366.)Marie de Franceאחרון מבין חמשת

שיחים אלו הוא השיח הלטיני-אובידיאני המופיע במקורות הלטיניים השואבים השראתם מאמנות
האהבה ( )Ars Amatoriaשל המשורר הרומי אובידיוס (מאה ראשונה לספירה) .מרכזי לכתבים אלו הוא
 ,De Amoreאו בתרגומו האנגלי ,Art of Courtly Love ,חיבורו רב ההשפעה של אנדריאס קפלאנוס
( )Andreus Cappelanusואחד מהמרכיבים החשובים בסוגת "הספרות החצרונית" .את ספרו כתב
אנדריאס ,ככל הנראה ,לבקשת מארי דה פראנס ( )Marie de France 1145-1198ביתם של המלכה
אלינור מאקוויטניה ( )Eleanor of Aquitaine 1122-1204ולואי השביעי ( )1191-1151מלך צרפת ,ובו הוא
מציג תיאוריה מורכבת ומפורטת של האהבה ,תיאוריה שהשפיעה רבות על המשגת האהבה החצרונית
 365המקור המרכזי לשיח זה הוא החיבור האנונימי  ,Prose Salernitan Questionsהמכיל שאלות רפואיות שנכתבו עבור
רופאים מלומדים באנגליה וצפון צרפת.
 366חוקרי התקופה חלוקים לגבי זהותה של המשוררת ,הנחשבת כיום למשוררת הצרפתייה הראשונה.

בימי הביניים  367.לאחר סקירה של המשגת יחסי החסידים לסביבתם הנוצרית במחקר העכשווי ,אדון
בקווים כלליים בתפיסות המיניות בחברה הנוצרית ,לאחר מכן אבחן לעומק את המשגת היצר בחברה
הנוצרית בהשוואה לשיח המיני החסידי ואסיים בהשוואה דומה לגבי תפיסות הגוף.

א .המשגת יחסי החסידים לסביבתם הנוצרית במחקר העכשווי
מקובל היה בהיסטוריוגרפיה היהודית לתאר את קהילות יהדות אשכנז כקבוצות מובדלות ומובחנות
מסביבתן הנוצרית ,אך לאחרונה גישה זו פינתה את מקומה להמשגה חדשה המדגישה את הזיקה העמוקה

של יהודי אשכנז לקהילת הרוב אשר בקרבה חיו 368.מחקרו של מרקוס ,טקסי ילדות :חניכה ולימוד
בחברה היהודית בימי הביניים ,הוא דוגמה אחת לרוח חדשה זו 369.מרקוס הסיק שתרבות יהדות אשכנז
הייתה "מושקעת עמוק בתוך העולם הנוצרי" 370.מהמקורות היהודיים מהתקופה משתקף תהליך של
"הפנמה ושינוי ז'נרים ,מוטיבים ,מונחים ,מוסדות או טקסים של תרבות הרוב ,באופן פולמוסי ,פרודי או
מעוקר 371".תהליך אותו מכנה מרקוס "תירבות כלפי פנים" .תהליך תירבות זה אינו מצביע על
התבוללותם של היהודים בתרבות הרוב ,ולא על ניסיון לעמעמם את הגבולות בין שתי התרבויות או
לטשטש את הזהות היהודית של הפרט והקהילה ,אלא על ניכוס אלמנטים תרבותיים מהתרבות השלטת
ובמיוחד מהתרבות העממית לאחר שאלו עברו תהליך ייהוד מסוים .דוגמה אחת לתהליך תירבות זה היא
טקס המעבר הרשמי של הילד מן הבית לבית הספר במהלך חג השבועות "ואופיו הציבורי של האירוע הוא
שמאפשר לנו לראות בו השתקפות של הנצרות הלטינית ביהדות אשכנז 372".דוגמה נוספת לתירבות כלפי

פנים אנו מוצאים בניכוסם וייהודם של מרכיבים מספרות "האהבה החצרונית" על ידי מחבר ספר
חסידים ,נושא עליו ארחיב בהמשך.
למרות הסימביוזה התרבותית ,על אף מערכות היחסים הרבות והמורכבות שנוצרו בין שתי
התרבויות ,וחרף המפגשים היומיומיים בין שתי הקהילות ,הן במרחב הציבורי (בשווקים או ברחובות
הערים והעיירות למשל) והן במרחב הפרטי (עם המשרתים והמשרתות ששירתו בבתי היהודים ,המיילדות

 ,Baldwin (1994) 367ראו במיוחד את הפרק הראשון שם מציג המחבר את חמשת השיחים ,ע' .35-1
 368מגמה היסטוריוגרפית חדשה זו ניתן למצוא ,בין היתר ,במחקריהם של ;Harris (1959) :מרקוס (תשנ"ח); יובל (תשס"א);
באומגרטן (תשס”ה); (. Baskin (2006);Cohen (1999) ;Fishman (1999
 369מרקוס (תשנ"ח).
 370שם ,ע' .51
 371שם ,ע' .57
 372שם ,ע' .35

שעזרו בתקופת ההיריון והלידה ,וביקורי שכנים) 373,קווי הפרדה ברורים חצו בין שתי הקהילות .אותן
הבריות שהעיזו מרצונן החופשי לחצות את הגבולות חוו גידופים וחרפות ולבסוף נודו מקהילותיהם
ונותקו ממשפחותיהם .י' יובל מזכיר לנו ש"השפה המשותפת הזו של יהודים ונוצרים אינה צריכה להסתיר
מעינינו את עומק התהום שהפרידה בין הצדדים .שפה משותפת אינה מבטיחה הידברות ,להיפך ,היא
דווקא יכולה להעמיק את המחלוקת ואת השנאה 374".ניתן לומר שהיהודים קלטו לתוך יהדותם היבטים
של תרבות הרוב ,ייהדו היבטים אלו ,ופירשו את התוצר כחלק מזהותם היהודית .מכל מקום ,אין לי ספק,
כפי שטוענת א' באומגרטן[" ,ש]לא ניתן להבין את תולדות היהודים בימי הביניים בלי היכרות מעמיקה
עם התרבות שבתוכה חיו 375".השוואתה של באומגרטן בין החברה היהודית לחברה הנוצרית מצביעה "הן
על מקבילות ,הן על הבדלים הן על מימדים משותפים 376".מה אם כן המקבילות המימדים המשותפים
וההבדלים בין השיח המיני הגברי החסידי ותפיסות המיניות הגברית בחברת הרוב הנוצרית בקרבה חיו
החסידים? את זאת אנסה לברר להלן.
השיח החסידי משקף יחס אמביוולנטי לגבי חברת הרוב הנוצרית .בעל ספר חסידים ,כפי שמציין
י' דן" ,תובע הפרדה גמורה בין יהודים לבין קודשיהם של הגויים ,אך לא בין היהודים לגויים כבני
אדם 377".עוד מוסיף דן שאין ר' יהודה החסיד "מציג את הציבור הנוצרי בכללו כחברה מושחתת שיש
להתרחק ממנה תמיד ,אלא כחברה שאפשר ללמוד ממנה דברים מסוימים המועילים להנהגה
המוסרית".

378

לא רק מהחברה הנוצרית בכללותה לומד ר' יהודה החסיד הנהגה מוסרית אף מאנשי

כנסייה רבי דרג .כך למשל מחבר ספר חסידים אינו חושש ללמד מוסר את קוראיו כאשר גיבור סיפורו הוא
לא אחר מאשר הגמון נוצרי הנלחם נגד תופעת הזנות בעירו" :צא ולמד מן שר של גוים הגמון אחד היה . .
( ".כ"י פארמה ס' לח) .מחבר ספר חסידים היה מודע היטב להשפעתה של החברה הנוצרית על יהודי
אשכנז ובמיוחד על הנערות והנערים הנוטים יותר מחברי הקהילה הבוגרים לקרוא תגר על גבולות הנורמה
החברתית" :בני אדם שמהלכים בארץ למצוא מקום לגור שם יעיינו ביישובי הארץ באותה העיר מה עניין

 373בספרה אמהות וילדים מתארת א' באומגרטן אינטראקציה חברתית לא מבוטלת בתחום הפרטי בין חברי ובמיוחד חברות
שתי הקהילות .ראו :באומגרטן (תשס"ה) ,ע'  .53מהמקורות היהודים אנו למדים שלא רק נוצרים ,בעיקר משרתים ומשרתות,
ישנו בבתיהם של יהודים ,אלא גם יהודים ישנו בבתיהם של גויים" .אפשר לא היה זה בגדר מעשה בכל יום שהיהודי ילון בביתו
של גוי או יאכל שם לחם ,אך גם לא דבר בלתי-נשכח לגמרי" (כ"ץ ,תשכ"א ,ע'  39ובמיוחד הערה  ,3שם כ"ץ מזכיר את דברי
הראבי"ה והאו"ז הנוגעים לעניין זה).
 374יובל (תשס"א) ,ע' .119
 375באומגרטן (תשס"ה) ,ע' .55
 376שם ,ע' .59
 377דן ( ,)5111ע' .37
 378שם ,ע' .31

הגוים אם גדורים בערוה דע אם ידורו יהודים באותה העיר גם בניהם ובנותיה' יהיו עושים כיוצא בהם
כאותם גוים כי כל עיר ועיר כמנהג הגוים כן מנהג היהודים" (כ"י פארמה ס' תתתקא).
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לר' יהודה החסיד לא היה צל של ספק שלמנהגי חברת הרוב הנוצרית השפעה מכרעת על
התנהגותם של חברי קהילת המיעוט היהודי ,ובמיוחד על הדור הצעיר ,אך דאגתו המרכזית היא
ההתנהגות המינית .שוב אנו עדים למרכזיות לה זוכה השיח המיני בהגות החסידית .התנהגות מינית
"נאותה" ,או להיות "גדורים בערוה" כפי שמכנה זאת המחבר ,משקפת מכלול של עולם ערכים "נאות".
עבור ר' יהודה החסיד ,גוי "הגדור בערוה" הוא גוי שאפשר לחיות לצידו ללא חשש .דהיינו ,אם ההתנהגות
המינית ,לכל הפחות ההתנהגות במרחב הציבורי (באופן בו היא באה לביטוי באינטראקציה המגדרית,
בהרגלים המיניים ,ובלבושם של אנשי ונשות המקום) ,אינה הולמת את המוסר החסידי ,אזי יש להתרחק
ממקום זה .התנהגות המינית היא המדד הערכי לחברה כולה .מה גם שאנו עדים כאן ליחס מורכב מצידו
של המחבר לחברה הנוצרית.
ממש כשם שיש יהודים "טובים" ,זאת אומרת חסידים ,ויהודים "רשעים" או "פריצים" מהם
צריך לשמור מרחק ,כך גם יש גויים "טובים"" ,גדורים בערוה" ,ויש גויים "רעים" ,העלולים לפתות את
החסידים הצעירים לפרוץ את גבולות הנורמה החברתית הנוקשה אליה הם היו מצווים .בין אם הגויים
טובים או רשעים ,ההפרדה החברתית-תרבותית בין קהילת החסידים ושכניהם הנוצרים חייבת להיות
ברורה ולבוא לביטוי בהתנהגות החברתית ,בלבוש ,ואף להיחקק על הגוף (על אבר המין הגברי ובתספורת
הראש):
שאין מתחתנים בהם וצאצאיהם בתוך העמים שאין הולכים במחולות שלהם וגזרו שלא יהו
מצויים אצל קטני האומות משום משכב זכור ואין אוכלים מאכלם ולא משקם כל רואיהם
יכירום שאין מספרים קומי ובלורית ואין לובשין מלבוש נכרי ומתעטפין בציצית כי הם זרע ברך
יי' ברך יי' בגימטריא אברה"ם כלומר במילה כל רואיהם יכירום שנושאים תפילין" (כ"י פארמה
ס' תקנד).
כבר ראינו שהציצית והתפילין הם חלק אינטגראלי מהגוף החסידי ,מעניין לראות שהתפילין מומשגים כאן
כביטוי חיצוני של אבר המין הנימול המוסתר מן העין.
מקובלת היום במחקר ההנחה שהקשרים היומיומיים בין החסידים ושכניהם הנוצרים אכן תרמו
במידה זו אחרת לעיצוב השקפת עולמם של חסידי אשכנז ,אך קיימת מחלוקת לגבי השפעותיה של ההגות
הכנסייתית על תורת החסידות .סולובייצ'יק הגיע למסקנה שהמונח המכונן בשיח החסידי' ,זכר עשה
 379דוגמה בולטת להתערותו של ר' יהודה החסיד בחידושים המדעיים בזמנו ניתן למצוא בקונטרס זכר עשה לנפלאותיו שם
הוא מזכיר ,לראשונה בשפה העברית ,את המצפן שככל הידוע לנו היה אז חידוש מדעי באירופה תא-שמע (תשס"ד) ,ע' .193

לנפלאותיו' ,דהיינו ברמזים והסימנים הקיימים בטבע אשר דרכם ניתן להסיק על מציאותו של האל ,גובש
בהשראת הרעיון הנוצרי ( vestigia deiעקבותיו של האל) ,שסימל את צידוקי האמונה מהתבוננות
בתופעות טבעיות ,רעיון אותו פיתח בראשית המאה השתיים עשרה התיאולוג הבנדיקטיני גיבר מנוז'אן
( ,Guibert of Nogentנפטר .)1153
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השפעות תורת התשובה הנוצרית על ההגות החסידית היא סוגיה

נוספת המעסיקה חוקרים וחוקרות .בעוד י' בער וג' שלום ,ומאוחר יותר א' רובין 381,סברו שהשפעות
כאלה אכן קיימות 382,המחקר בעשורים האחרונים דחה את מסקנותיהם .כך מסכם י' דן מגמה מחקרית
זו" :לא נמצאה הוכחה להשפעתם של דרשנים נוצרים על ר' יהודה החסיד 383".ייתכן והוכחה להשפעה
ישירה של דרשנים נוצרים על ההגות החסידית אין בנמצא ,אך כיום הנטייה המחקרית אינה למצוא מקור
זה או אחר שהשפיע ישירות על עיצוב השיח החסידי אלא ,כפי שציינתי ,לברר את המקבילות ,את
ההבדלים ואת המימדים המשותפים.
לאחרונה שבה ט' פישמן לחקור את הקשר בין תורת התשובה החסידית וזו הנוצרית .מסקנתה
היא שאכן ניתן להצביע על השפעות הנוצריות על המשגת 'תשובה הבאה' ו'תשובת המשקל' בשיח
החסידי 384.כמקובל בהיסטוריוגרפיה החדשה ,פישמן אינה טוענת להשפעות ישירות אלא דרך אוסמוזה
חברתית – דרך שיחות בשוק ,במפגש החברתי בבתי העבוט או מצפייה בנוצרים המכפרים על חטאיהם

במרחב הציבורי 385.מאז המחצית הראשונה של המאה האחת עשרה ,בעקבות פרסום הדקרטום
( ,)Decretumפרי עטו של ההגמון בורקהרדוס מוורמס ( ,)Bishop Burchard of Worms 965-1025ניתן
להבחין בהתעניינות מחודשת בקרב ראשי הכנסייה בתורת התשובה ( .)penitentialלאחר כארבע מאות
שנה בהן ראשי הכנסייה התרחקו במכוון מתורת התשובה הקיצונית ,מורשת המנזרים האירלנדיים מאז
המאה השביעית ,הצליח בורקהרדוס להחיש שינוי בתפיסת התשובה בזרם המרכזי של הכנסייה תוך
ריכוכה ועידונה של תורת התשובה הקדומה והתאמתה לקהל רחב יותר .כמאתיים שנה לאחר מהלך זה,
באותו מקום ממש בו פעל בורקהרדוס ,אנו עדים למגמה דומה בקהילה החסידית כאשר ר' אלעזר מוורמס
הציג משנה סדורה של תורת התשובה החסידית ,תוך ריכוכה עידונה והתאמתה לקהילה הרחבה ,דבר
שאפשר את חדירתה לזרם המרכזי ההלכתי.

 ,Soloveitchik (1976) 380ע' .319-311
.Rubin (1965) 381
 382בער ( ;)1777שלום (.)1777
 383דן ( ,)5111ע' .31
.Fishman (1999) 384
 385שם ,ע' .511
 386ראו מרקוס ( ,)1777ע' .511
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גם א' רובין מצביע על הקבלה בין הוראת תשובה נוצרית מהמאה השתיים עשרה ,אשר עניינה

גילוי עריות (המורה לחוטא בין היתר להימנע לחלוטין מלהתרועע עם כל אישה) 387,וההוראה הבאה בספר
חסידים" :הבא על אשת איש ימנע מכל הנאות הבאות מחמת אשה חוץ מאשתו  . . .צריך זה להמנע
אפילו לראות פני אשה וחכמים אומרים אפילו בבגדיה" (כ"י פארמה ס' לח) 388.השקפת עולמו
הפרונטליסטית של מחבר ספר חסידים מונעת ממנו לקרוא להתנזרות מוחלטת ,אך אין היא עוצרת מבעדו
לעודד הפרדה מגדרית מוחלטת במרחב הציבורי .פישמן מסיקה שהימנעותם של חסידי אשכנז מלהודות
בהשפעות הנוצריות על תורת התשובה אותה פיתחו הביאה אותם ,כמו במקרים לא ספורים 389,להצביע על
מקורות יהודיים קדומים ,מדרשים ארץ ישראליים ברובם ,שלא עוררו עניין רב עד אותה תקופה.
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בסתירה למסקנותיה של פישמן ,לדעת פ' שפר ניתן לזהות את השפעות חוג יורדי המרכבה על ההגות
החסי דית בפיתוח הקוד המוסרי ובכמיהה לקשר ישיר עם האל .השפעות יורדי המרכבה ניכרות לטענת
שפר גם בהתמודדות עם הבזוי החברתי ובאופן שבזוי זה מחזק את צדקת דרכו של הפרט ,בהמשגת
המבזים כרשעים ,וכן בהעדר המשיח משני שיחים אלו 391.ייתכן שחסידי אשכנז שאבו השראה במידה זו
או אחרת מהגותם של חוג יורדי המרכבה ,סביר יותר להניח שהאווירה הדתית-תרבותית וההתעניינות
הגוברת בתהליכי התשובה שפשטה ברבדיה השונים של החברה הנוצרית בתקופה זו תרמה רבות
להיווצרות תורת התשובה החסידית אשר גייסה לעזרתה את המקורות הקדומים על מנת לעגן את תורתה
במסורת האבות.
ניתן להוסיף בעניין זה שרובין קושר בין תשובת המשקל ,עליה הצבעתי בפרק הקודם ,בה נקרא
החסיד לסגף את גופו במקביל למשך זמן החטא שבוצע או להמיר את הסיגוף באמצעים כספיים ,ותשובת
הקומפוזיציה ( )compositionבספרי התשובה הנוצריים .קיים כאן דמיון מסוים בין הנחיה חסידית זו
והוראתם של חז"ל ל"מידה כנגד מידה" ,אך עבור חז"ל הוראה זו אין עניינה בסיגוף עצמי אלא בעונשים
אלוהיים או בעונשי בית דין בהם נענש החוטא .הוראת תשובה שהייתה נפוצה באימפריה הפרנקית במאה
התשיעית שמקורה כבר במאה השביעית באירלנד ,מורה לכומר "אשר במשך זמן רב מתפתה על ידי
הדמיון לנאוף והוא דוחה את המחשבה בעדינות יתר ,יעשה תשובה במשך יום או יומיים או ימים נוספים,

 ,Rubin (1965) 387ע'  ,McNeill and Gamer .119ע' .319
388
ראו גם" :אם בעון אשה הוא יאמר לו תחילה אם מתחרט אתה יש לך להרחיק מאותה אשה מלראותה ומלדבר עמה שנה
אחת" (כ"י פארמה ס' מג).
 389כך מתארת זאת ת' אלכסנדר" :תורת חסידי אשכנז ,שהיא תורה אורטודוכסית מאוד ,דואגת למצוא כיסוי במקורות
המסורתיים לכל פרט בתורתה" אלכסנדר (תשמ"ג) ,ע' רטו.
390
ראו ,Fishman (1999) :ע'  . 519-519דוגמה למגמה זו ניתן למצוא בתשובה עליה ממליץ השיח החסידי לחוטא באשת איש,
דהיינו ישיבה במי-קרח בדיוק באותו האו פן בו מתאר המדרש את האדם הראשון מכפר על חטאו" :כי אומר במדרש מאה
שלושים שנה היה יושב אדם הראשון במים עד חוטמו להתכפר על שחטא בעץ הדעת" (כ"י פארמה ס' יט).
.Schafer (1771( 391

לפי משך הזמן שהדמיון פיתה אותו 392".במקום אחר בספרי התשובה האירלנדים מראשית המאה
השישית אנו מוצאים את ההוראה הבאה:
אם אחד מהכמרים נמצא בקשרים קרובים עם אישה והוא לא חטא איתה ,לא שכב עימה ולא
חיבק אותה בתאוותנות ,זוהי כפרתו :משך הזמן שהוא עשה זאת עליו לפרוש מהמזבח  . . .יעשה
תשובה במשך ארבעים יום ולילה על לחם ומים ויסלק מליבו את החברות עם אותה אישה ואז
393
יוכל לשוב למזבח.
הוראה זו מזכירה לנו את ההנחיה בספר חסידים" :מי שבא על אשת איש אם בא לישאול היכך לעשות
תשובה  . . .אם ימות החורף הוא כשבא לשאול וקרח אם רצה בנהר ישבר הקרח וישב במים עד פיו או
עד חוטמו כפי אותה שעה שדיבר עמה על העבירה עד שגמר העבירה" (כ"י פארמה ס' יט) .הן אצל
הנוצרים והן אצל החסידים משך זמן החטא קובע את משך זמן התשובה ,וכלל זה הוא מאפיין מובהק של
הדת העממית.
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דוגמה לאווירה התרבותית הסגפנית בתקופה זו ,הקושרת בין סיגופי הגוף ותשובת המשקל
בחברה הנוצרית ,ניתן למצוא בסיפור חייה של הקדושה מריה מאויניי (,)Marie d’Oignies, 1177-1213
מהאמהות המייסדות של מסדרי הבגיניות ( ,)Beguinesומודל חיקוי לנשים רבות בתקופתה ולאחר מותה.
לסיפורה המסופר על ידי ז'אק דה ויטרי ( 395)Jacque de Vitry, 1160-1240עוד אשוב בהמשך ,כאן
ברצוני להפנות את תשומת הלב לאנקדוטה בחייה של הקדושה בה נקשרים 'תשובת המשקל' וסיגוף הגוף.
כאשר חלתה הקדושה הסגפנית היא נתבקשה לאכול בשר בכדי לחזק את גופה החלוש .חלחלה עמוקה
אחזה בה בזכרה את ההנאה אותה חוותה בעבר מאכילת בשר .נפשה המיוסרת לא מצאה מנוח עד
שחתכה מבשרה נתח גדול בסכין .הסבל והכאב אותם היא חוותה היו כמידת ההנאה לה זכתה מהאוכל.
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מידה כנגד מידה ,בשר כנגד בשר .לקדושה סגפנית כמריה מאויניי לא היה מקום בחברה החסידית ,בה
סיגוף הגוף היה נחלתם של הגברים בלבד ,אך אדיקותה הנלהבת וחסרת הפשרות שגרמה לה להשחית את
בשרה אינה זרה לחסידי אשכנז.
סוגיה נוספת המצביעה על הלכי רוח דומים בשתי הקהילות היא תהליך הספיריטואליזציה של
החיים הדתיים איתו התמודדה ההגות היהודית הימי-ביניימית על זרמיה השונים ,תהליך שהוא מרכזי
לשיח החסידי .תהליך מקביל ניתן למצוא בקרב הוגים נוצרים כדוגמת פייר אבלר (,)Abelard 1135-1197
 ,McNeill and Gamer 392ע'  113ס'  .13ראו גם ע'  111ס' .11 ,13 ,13
 393שם ,ע'  97ס' .13
 394יסיף (תשמ"ח) ,ע' .533
395
Jacques de Vitry, Vita Mariae Oigniacensis, 102.
 ,Brown (2010) 396ע' .71

יו מסנט ויקטור ( ,)Hugh of St. Victor 1096-1141אלן מליל ( ,)Alain de Lille 1128-1203יוהאנוס
גרטיאנוס ( Gratianשפעל באמצע המאה השתיים עשרה) ,ופטרוס לומברדוס (Peter the 1111-1113
.)Lombard
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בשנת  1131גרם פייר אבלר ,מגדולי ההוגים הנוצרים בתקופתו ,למהפכה תיאולוגית בהגות
הכנסייתית .תורת המוסר פרי הגותו של אבלר שמה דגש רב על הרצון הסובייקטיבי כקובע את המשמעות
המוסרית העומדת מאחורי מעשיהן של הבריות .או במילים אחרות ,חשיבות הכוונה העומדת מאחורי
המעשים הייתה בבסיס הגותו האתית .רק האל בעצמו מודע לכוונת הלב ,טען אבלר ,והוסיף" ,אם
ההרהורים נוטים אחר עינוגים שהינם ,כפי שאמרנו ,פיתויים אנושיים ,אל להם להוליך להסכמה בה תלוי
החטא 398".את זאת כתב אבלר לאחר צטטו את אגרתו הראשונה של פאולוס אל הקורינתיים בה מודגש
הניסיון בו מעמיד האל את ברואיו (פרק י ,פס' " :)13עדין לא בא עליכם נסיון אחר בלתי אם נסיון בני
אדם כי נאמן הוא האלהים אשר לא יניח לנסות אתכם למעלה מיכלתכם כי אם יתן עם הנסיון גם
תוצאותיו שתוכלו שאת ".את הניסיון ,טוען אבלר ,העניק האל לבריות על מנת לעזור להם בהתפתחותם
הרוחנית .הניסיון ,כזכור ,הוא אחת מאבני היסוד עליה מושתת ההגות החסידית כולה .הרעיון הפאולוני-
אבלרדי הרואה בניסיון את מתנתו של האל לברואיו מהדהד ,כפי שראינו ,בספר חסידים" :והקב"ה אינו
מביא הכל בנסיון מפני שמרחם על כל מעשיו אלא כשמדבר לעשות טובה הרבה לאדם" (כ"י פארמה ס'
שסא) .כמובן שגם אבחנתו של אבלר שהחטא תלוי ישירות בהסכמה ,זאת אומרת בכניעה מנטאלית
להרהורי היצר ,ולאו דווקא בהרהורים עצמם שבעזרתם מתקיים המין האנושי ,אינה זרה לשיח החסידי.
קסריוס מהייסטרבאך ( ,)Caesarius von Heisterbach, c. 1180 – c. 1240בן אזורם ותקופתם
של ר' יהודה החסיד ותלמידו ר' אלעזר מוורמס 399,מי שלימים כיהן כראש המנזר הציסטרציאני
( )Cistercianבהייסטרבאך ,ראה ברגשות חרטה כאב פנימי המנקה את האשמה בעוד את הסיגוף הוא
הבין כסיפוק חיצוני המוחק את העונש הכרוך בחטא 400.י' דן מצביע על ההקבלה בין כתביו של קסריוס
ואלו של ר' יהודה החסיד ,אך לטענתו לא ניתן להצביע על מקור משותף עליהם שניהם התבססו או על
אינטראקציה חברתית כלשהי דרכה מקורות אלו יכלו לחלחל בין עולמו של היהודי לעולמו של הנוצרי.
להיפך הוא ,לדעת דן עולמם החברתי והתרבותי של שני הוגים אלו היה כה מרוחק אחד מהשני כאילו הם

 ,Fishman (1999) 397ע'  .511ראו גם :דן ( ,)5111ע' .19
 ,Luscombe(2002) 398ע'  ,Elliott (1999) ;31ע' .72
 399ר' אלעזר מוורמס נפטר באותה השנה בה הלך קסריוס לעולמו.
 ,Rubin (1965) 400ע' .117

חיו במקומות מרוחקים ובמאות שונות 401.דן מסיק שהדמיון הרב בין קסריוס ור' יהודה החסיד נובע
מניכוסם ,כל אחד לצרכיו שלו ,של סיפורי העם הגרמניים ,של אנקדוטות עממיות ושל אמונות
פופולאריות שרווחו בזמנם ,במיוחד אלו הקשורות לעולם הדמוני 402.המחקר אכן מצביע על השפעת
מוטיבים ידועים מהספרות העממית בת התקופה על גיבושם של סיפורי האקסמפלום בספר החסידים.
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ניתוחו של יסיף את הסיפור האקסמפלרי בספר חסידים מוליך אותו למסקנה ש"כחלק של תופעה
תרבותית כוללת שייך ספר חסידים לקובצי האקסמפלום הגדולים של ימי הביניים ,הן מבחינת תקופתו
והן מבחינת סוגו הספרותי .עם זאת ,דווקא ההשוואה הזאת מבליטה את ייחודיותו  . . .הוא אחת
הדוגמאות הבודדות של יצירה סיפורית מקורית".

404

קיימת גם הקבלה מסוימת בין דרכי הווידוי שפשטו בקהילה הנוצרית בתקופה ותורת הווידוי
אותה עודד ר' יהודה החסיד .המסורת היהודית רואה בווידוי שלב חשוב בתהליך התשובה ,אך בניגוד
למקובל במסורת היהודית הקוראת לווידוי בפני האל ישירות או בפני הבריה שחטאו כלפיה 405,השיח
החסידי מעודד ווידוי בפני מורה או חכם 406.לא' רובין אין ספק שקיימת פה הקבלה ברורה למוסד הווידוי
הנוצרי בו שופך המתוודה את ליבו בפני הכומר 407.בדומה לתפקידו של הכומר ,המורה למתוודה את אשר
עליו לעשות בכדי לזכות בתשובה ,תפקידו של החכם או המורה להורות לחוטא את אשר עליו לעשות בכדי
לזכות בחסדיו של האל .לדעת יסיף 'החכם' המוזכר בספר הוא לא אחר מאשר ר' יהודה החסיד עצמו
ששימש פוסק ומדריך מוסרי לבני קהילתו 408.סולובייצ'יק רואה בחכם מדריך רוחני או "מורה הדרך
החסיד" 409,תפקיד שלדעתי אינו כה שונה מתפקידו של כומר הווידוי הנוצרי" ,רופא הנפש" כפי שנהגו
לכנותו ,שהעניק למתוודים הנחיות רוחניות ,הורה להם על דרכי התשובה ,ועזר להם לנתב את דרכם אל
חיק האל והכנסייה .עלינו לזכור שבקהילות אשכנז לא הייתה משרת רב רשמית עד סוף המאה השלש
עשרה 410,וככל הנראה מודל כומר הווידוי או הכומר הפרוכואלי המנהיג רוחנית את צאן מרעיתו ומנפק
להם דרכי תשובה לכפר על מעשיהם תרם לגיבושו של מודל החכם החסידי.

 ,Dan (1971) 401ע' .55
 ,Dan (1971) 402ע' .59
 403אלכסנדר (תשמ"ג) ,ע' רטו; יסיף (תשמ"ח) ,ע' .537
 404יסיף (תשמ"ח) ,ע' .551-553
 405ראו רמב"ם הלכות תשובה א ,א.
 406לדוגמה" :אחד בא לפני חכם אמ' לו זוכר אני כשהייתי קטן הייתי גונב לבני אדם וגם הייתי חוטא בשאר חטאים אמר
שמא איני צריך תשובה ( ". . .כ"י פארמה ס' רטז)" .אחד חטא בעבירות גדולות ובא לפני חכם ושאל לו במה יתכפר ( ". . .כ"י
פארמה ס' יט)" .ואם המורה רואה את מי ששואל היאך לעשות שאם המורה יחמיר על השואל לא יעשה מוטב שלא יאמר לו
הכל" (כ"י פארמה ס' יח).
 ,Rubin (1965) 407ע' .193
 408יסיף (תשמ"ח) ,ע'  531ואילך.
 ,Soloveitchik (1976) 409ע'  359הערה  .11ראו גם :הכהן (תשס"ו) ,ע'  519הערה .93
.Agus (1970) 410

כפי שאנו רואים ,ההגות החסידית לא נוצרה והתקיימה בריק תרבותי .השיחים השונים שזרמו
בבסיס החברה הנוצרית ועיצבו את השקפת עולמן של הבריות בחברה זו ,לא היו זרים להוגי התורה
החסידית .ניתן להצביע על הקבלות לא מעטות בין ההגות החסידית והחברה הנוצרית ,אימוץ של רעיונות,
שפה ,סמלים ,ומנהגים מהתרבות השלטת ובמיוחד מהתרבות העממית תוך ייהודם והתאמתם להשקפת
העולם הייחודית של חסידי אשכנז .עתה נותר לברר האם מסקנה זו מתאמתת גם בשיחים המיניים
ששלטו בשתי חברות אלו ,ומה ניתן ללמוד מהשוואה זו.

ב .המשגות המיניות בחברה הנוצרית
כאן הדיון נסב בסיס נושאים מרכזיים להמשגות המינויות בחברה הנוצרית בקרבה חיו החסידים תוך דיון
השוואתי למקבילות בשיח החסידי .בתחילה נבחנות ההשפעות של המשגת המיניות על הריבוד החברתי,
משם הדיון נסב למשבר הזהות הגברית בחברה הנוצרית ופריחתה של האופציה הנזירית ,ולאחר מכן
עוברת ההתמקדות למוסד הנישואים על מרכיביו השונים והשינויים שחלו בו בתקופה הנידונה.
החברה הנוצרית בימי הביניים ,בשונה מהקהילות היהודיות באשכנז ,התחלקה למעמדות
חברתיים מובדלים זה מזה – אנשי כמורה ,אצולה ,עירוניים ,כפריים .בנוסף ליעוד אחר בחיים ,ללבוש
שונה ,למנהגי נימוס אחרים ,ולחינוך אחר ,אם למנות מעט מהבדלים אלו ,מוסריות מינית ושיח מיני
אפיינו כל מעמד ומעמד 411.על נזירים ,למשל ,ומאוחר יותר בראשית המאה השלש עשרה על כל אנשי
הכמורה ,נאסר לקיים יחסי מין .דוגמה נוספת לשונות המעמדית ניתן להבחין בשיח המיני
האריסטוקראטי שבניגוד למקבילו במעמדות הנמוכים יותר נמנע מלהשתמש בביטויים ישירים ובוטים
והעדיף לתאר יחסי מין במטאפורות שונות.
בסוף המאה השתיים עשרה לאור השינויים הדמוגרפיים ותהליך העיור המואץ שעבר על אירופה
המערבית ,אנדריאס קפלאנוס הציג חלוקה חברתית אחרת בה מעמד האיכרים מתחלף במעמד הבורגנים
העירוניים .חלוקה זו כוללת ארבעה מעמדות אשר בראשה ניצבו אנשי הכנסייה שנבדלו משאר המעמדות
במיניותם ,או ליתר דיוק בהתחייבותם להימנע ממגעים מיניים .חלוקה זו כוללת :עירונים ,אצולה נמוכה,
אצולה גבוהה ,ואנשי כנסייה .אנדריאס הצדיק את הדרתו של מעמד האיכרים מריבוד חברתי זה בטענה

 411החלוקה החברתית הבסיסית המקובלת התבססה על שלשה מעמדות מרכזיים :איכרים עובדים ( ,)laboratorאבירים
נלחמים ( ,)bellatorואנשי כנסייה מתפללים (.)orator

שמיניותם של בני ובנות מעמד האיכרים דומה יותר למיניות חייתית וכל ניסיון ללמדם הרגלים מיניים
אחרים ,דבר הנוגד לדעתו את טבעם ,ירחיק אותם מייעודם וימנעם מלעבוד את אדמתם 412.דמוי שלילי זה
של מיניות מעמד האיכרים רווח ברבדיה השונים של החברה הנוצרית הימי ביניימית ואותותיו ניכרים גם
בספרות הפבליו.
חלוקה נוספת רווחה בחברה הנוצרית בימי ביניים ומקורה במסדרים הנזיריים הקדומים .חלוקה
תלת-מעמדית זו התבססה על ההתנהגות המינית :נשואים הפעילים מינית ,פרושים שחוו יחסי מין בעבר,
ובתולים שמעולם לא התנסו במשגל מיני 413.המשגת החלוקה החברתית הייתה קשורה ישירות להמשגת
המיניות .משותף לכל רובדי החברה ולכל השיחים הייתה ההכרה שיחסי מין חוקיים הוגבלו ליחסים בין
גבר ואישה .אמנם יחסי מין בין שני גברים או בין שתי נשים לא נעדרו מהמרקם החברתי ,בכל רבדיה
השונים ,אך עם זאת מבעי מיניות אלו לא זכו בתקופה הנידונה להוות אלטרנטיבה מינית מקובלת
והחורגים מהנורמה ,סבלו עונשים כבדים ,ולעיתים אף הוצאו להורג.
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החברה האירופאית של המאה השתיים עשרה חוותה משבר זהות גברית אותו מכנה ג'ו אן
מקנמרה (" ,Herrenfrage )McNamaraבעיית הגברים" ,משבר שהביא בעקבותיו לארגון מחדש של
המערכת המגדרית 415.מאבקים אידיאולוגיים בין גברים נזירים וגברים נשואים על הנהגת החברה
הנוצרית החיש משבר זהות זה שהשפעתו נגעה בכל חלקי החברה האירופאית .התפשטותה של המגמה
הנזירית שחררה מספר הולך וגדל של גברים מלחלוק את חייהם עם נשים ואפשרה את יצירתו של מודל
גברי חדש ששילב אלמנטים נשיים וגבריים ,יחדיו .אך מגמה חברתית זו אפשרה גם לנשים שחפצו בכך
להשתחרר משליטה גברית ישירה ומהמגבלות הביולוגיות שהגדירו אותן כנשים .מוסד הנזירות ,אם כן,
הגדיר מחדש את המשגות הגבריות והנשיות באירופה של המאה השתיים עשרה .ניתן לסכם שבתקופה זו
אנו עדים לרפורמה בכנסייה ,להתמקדות מחודשת בחיי הנזירות ,ולשיפור מעמדם החברתי של אנשי
הכמורה ,שהתחייבותם לחיי פרישות לא מנעה מהם לעיתים קרובות לחטוא לנדרם.
התמקדותם הנמרצת של ההוגים הנוצרים ביחסי מין במאות האחת עשרה והשתיים עשרה אינה
מפתיעה .תקופה מהפכנית זו החישה שינויים חברתיים משמעותיים שהשפיעו על החברה האירופאית
בכללותה .רפורמות דתיות מרחיקות לכת זעזעו את פני החברה הנוצרית וביניהן האיסור על אנשי כמורה
 ,Baldwin (1994) 412ע' .11
 413שם ,ע' .91
 414רבות נכתב על נושא זה .אציין כאן את מחקרו פורץ הדרך של ג'ון בוזוול .Boswell, (1980) :לפני כעשור פרסם פול הלסאל
ביבליוגרפיה חלקית של הגוף המחקרי המתמקד בהומוסקסואליות לאורך ההיסטוריה המערבית “Homosexuality in
” .History –A Partially Annotated Bibliographyאת הביבליוגרפיה ניתן למצוא ב:
http://www.fordham.edu/halsall/pwh/gayhistbib.html
 ,McNamara (1994) 415ע' .3

לבוא בברית הנשואים ולהימנע לחלוטין מחיי מין פעילים .אלו שכבר נישאו והביאו ילדים לעולם נצטוו
להיפרד מהם .מהפך זה לא התקבל על כולם בברכה וגרר אחריו התנגדות חריפה 416.אחד ממוקדי
ההתנגדות למהפך המיני היו התיאולוגים מחוג תלמידיו של הקנטור פטר ( ,Peter the Chanterנפטר
 ,)1179ביניהם תומאס מקובהם ( )Thomas of Chobham 1160-1233ורוברט מקורסון ( Robert of
 ,Coursonנפטר  ,)1517שכבר בשנות השבעים של המאה השתיים עשרה הביעו את מורת רוחם מהניסיון
להרחיב את חובת הנזירות לדרגים הנמוכים בהיררכיה הכנסייתית ,כמו למשל לאחראים על המקהלות
הכנסייתיות ,או לאנשי המנהלה בקתדראלות או בכנסיות הקולגיטיות 417.ההתנגדות לא נשאה פרי וב-
 1511בוועידה הלטראנית הרביעית נחתם גורלם של כל הכמרים לחיי רווקות ובכך נמנע מהם הנתיב
הנורמטיבי היחידי למצוא פורקן ליצרם המיני במסגרת מוסד הנישואים.

418

גם אם בשלהי המאה השתיים עשרה מגמה כנסייתית זו הייתה עדיין רחוקה מלהשיג את יעדה,

419

ובתקופת הקונטרה-רפורמציה במאה השש עשרה עדיין ניתן היה למצוא כמרים נשואים 420,מהלך זה של
ההגמוניה הכנסייתית הגדיל בצורה משמעותית את מעגל הגברים המחויבים לחיי נזירות .מהלך שהערים
גבולות פנים-חברתיים חדשים בהרחיבו את קבוצת הגברים האליטיסטית ,הבולטת בשונותה משאר העם.
בתקופות של תהפוכות חברתיות מעין אלו החשש מהטומאה הולך וגובר דבר שרק עזר להגמוניה
הכנסייתית לבצר את ההפרדה החברתית בין הטהורים והטמאים ,בין הכמרים ושאר הגברים ,ולחזק את
שורותיה.

421

למרות האזהרות הרבות מיחסי מין א-נורמטיביים – דהיינו יחסי מין שאינם בין בעל ואשתו
למימוש מצוות הפריון ,או על מנת להתגבר על היצר ,או למימוש 'חובת הנישואים' ( – 422)debitumוחרף
המאמצים אותם השקיעו ראשיה והוגיה של הכנסייה בניסיון לשכנע את צאן מרעיתם שהתענוגות
המיניים מקורם בחטא ,רוב רובן של הבריות בימי הביניים לא שעו לאזהרותיהם 423.יחד עם זאת,
מפרוטוקולי הווידויים עולה שהתפיסה השלילית של יחסי מין נתנה אותותיה בציבור המאמינים בכללותו.
אף על פי שהחוק הכנסייתי אפשר נישואים בגיל שתיים עשרה לבנות וארבע עשרה לבנים ,והיו אלו

 416עדות להתנגדות למהלך זה ניתן לראות בסיפורו האוטוביוגרפי של גיבר מנוז'ן בו מציין המחבר את התנגדות הכמרים ומנגד
את תמיכתם של העם הארץ ברפורמה הכנסייתית .ראו :שחר (תשס"ג) ,ע' .37
 417שחר (תשס"ג) ,ע'  ,Baldwin (1994) ;31ע' .15
 418כבר בוועידה הלטראנית השנייה בשנת  1137נאסר על הסמכתם לכמורה של גברים נישואים.
 ,Baldwin (1994) 419ע'  ,Brundage (2000) .11ע' .39
 ,McGlynn and Moll (2000) 420ע' .119
 ,Elliott (1999) 421ע'  .66ראו גם ,Moore (1980) :ע' .Nelson (1972) ;19-19
 422המשגת 'חובת הנישואים' התבססה על אגרת פאולוס הראשונה אל הקורינתיים ( .)9:1בהמשך ארחיב בסוגיה זו במסגרת
הדיון ביצר.
 ,Brundage (2000) 423ע' .35

ששידכו את ילדיהם אף קודם לכן ,גיל הנשואים היה מאוחר יחסית באירופה הצפונית ,הן לנשים והן
לגברים .דבר זה גרם לצעירים וצעירות רבים להישאר ברווקותם במשך עשר עד חמש-עשרה שנים לאחר
הגיעם לבגרות מינית ללא אפיק נורמטיבי לפורקן יצרם.
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במחצית השנייה של המאה השתיים עשרה ,בתמיכתו הנלהבת של התיאולוג הסכולסטי פטרוס
לומברדוס ,מוסד הנישואים זכה להיכלל כאחד משבעת הסקרמנטים הכנסייתיים .מאוחר יותר קבע
רוברט קורסון שמוסד הנישואים הוא סימן לזיווג בין האלוהות והאנושות כפי שהוא בא לביטוי ברחמה
של הבתולה הקדושה ,מריה אימו של ישו 425.מגמה זו באה במקביל להתעניינות גוברת והולכת בפולחן
מרים הבתולה ,האם הקדושה ,ולהתפתחות פולחן ישו הילד .בד בבד עם העלאת מוסד הנשואים לדרגת
קדושה וביצור שליטתה הבלעדית של הכנסייה במוסד חברתי זה ,הורחב מושג הניאוף לכלול כל מגע מיני
שאינו בין בעל ואשתו לשם פריון או למימוש 'חובת הנישואים' ובתנוחה היחידה אותה אפשר הקנון
הכנסייתי ,התנוחה הפטריארכלית אותה מכנה ר' יהודה החסיד" ,הוא למעלה והיא למטה".

426

עד ראשית המאה השלש עשרה נקבעו חוקים קנוניים שהציבו מגבלות על מוסד הנישואים:
נישואים הם בין גבר לאישה למטרת פריון ,מונוגאמיים ,בהסכמת הדדית ,וללא אפשרות להתרתם למעט
במקרים בודדים וחריגים כדוגמת אימפוטנציה ,סירוס שנגרם מתאונה ,שימוש באמצעיים מאגיים ,או
הפרעות נפשיות 427.באופן כללי קיבל מעמד האצולה על עצמו את הרציונאל הכנסייתי שתחם את יחסי
המין בגבולות מוסד הנישואים ,אך אנשי ונשות האצולה לא תמיד הסכימו עם האופי אותו הקנתה
הכנסייה למוסד זה .מסיבות כלכליות (בעלות על אדמה) ופוליטיות (העברת תארי האצולה לדור הבא)
לאצילים קשה היה לקבל את הצו המחייב הסכמה הדדית בין בני הזוג .ההחלטה עם מי להינשא הייתה
החלטה גורלית מדי בכדי להשאירה בידיהם של ילדים 428.אף ההתעקשות הכנסייתית על מערכות יחסים
מונוגמיות לא עמדה במבחן המציאות האריסטוקרטית עד סוף המאה השתיים עשרה 429.כמו כן
התעקשותה של הכנסייה על נישואים ללא אפשרות להתירם עמדה בסתירה למקובל בחוגי האצולה.
המאה השתיים עשרה מתאפיינת בהתקרבות מסוימת בין ההגות הכנסייתית וההלכה היהודית
בנוגע למצוות ההולדה .באומגרטן מציינת "[ש]מצד אחד זכתה חובת פרו ורבו לחשיבות גדולה יותר בהגות
הנוצרית ביחס לזוגות נשואים ,ומצד אחר התגבשה בצד היהודי תפיסה שלילית כלפי קיום יחסים עם

 ,Murray (2000) 424ע'  ,Fossier (2010) ;157ע' .97
 ,Baldwin (1994) 425ע' .13
 426כ"י פארמה ס' תתשפה.
 ,Makowski (1977) 427ע' .111
 ,Baldwin (1994) 428ע'  ,Brundage (2000) .93ע' .39
 ,Fossier (2010) 429ע' .79

כוונות לא רצויות 430".למרות החשיבות הרבה אותה הקנו יהודי אשכנז למצות פרו ורבו ,אנו רואים,
ובמיוחד בהגות החסידית ,גישה המקנה ערך דתי לפרישות חלקית .ההבדלים התיאולוגיים בין הוגי
הכנסייה והחכמים היהודים בנוגע לאידיאל הנזירי היו אמנם ברורים ,אך בקרב כל המעמדות החברתיים
ובמיוחד בקרב בנות ובני המעמדות העירוני והכפרי בחברה הנוצרית ,כמו בקרב שכניהם היהודים ,זוג
שנישא השתוקק לילדים ובמיוחד לבנים .בין אם היו אלו האצילים שהשתוקקו ליורש או האיכרים
שכמהו לעוד ידיים עובדות .הייתה אמנם אבחנה ברורה בין הנזירים והנזירות ובין החילוניים ואין ספק
שאחד מהאידיאלים התרבותיים החשובים היה הדמות הנזירית ,אך לרוב רובן של הבריות אידיאל זה לא
היה בר השגה או שהן פשוט לא חפצו בו ,ולאלו קראו המטיפים הנוצריים להקים משפחות ,להעמיד
צאצאים ,ולהימנע בכל מחיר מהפלות .יחד עם זאת ,ובניגוד למקובל בחברה היהודית ,לבריות בחברה
הנוצרית הייתה אפשרות שלישית ,מעין דרך ביניים בין שתי הדרכים המנוגדות ,מוסד חברתי שזכה
לכינוי' :נישואים רוחניים' (.)matrimonium spirituale
מוסד ה'נישואים רוחניים' ,נישואים חוקיים לכל דבר אשר מסיבות דתיות-רוחניות ובהסכמת שני
הצדדים נעדר מהם הפן המיני ,מקורו בהגות האוגוסטינית בשלהי העת העתיקה ששאבה השראתה
מהאופן בו הומשגה זוגיותם של הורי ישו ,יוסף ומריה 431.מוסד זה היווה חלופה חברתית-דתית לאותן
הבריות שהשתוקקו לרמות רוחניות גבוהות יותר ,שהייתה עד אז נחלתם של הנזירים והנזירות בלבד .מה
גם שמוסד זה אפשר לזוגות שחפצו בכך התפתחות רוחנית ללא ההפרדה המגדרית ותוך שימור הקן
המשפחתי .מוסד ה'נישואים הרוחניים' גרם לטשטוש הגבולות הברורים בין מוסד הנזירות ומוסד
הנישואים ויצר מעין שטח הפקר חברתי שגישה אליו הייתה נחלת הזוג בלבד ,ולרוב היא הייתה עטויה
במעטה של סודיות מפחד התגובה החברתית .זוגות רבים בחרו ב'נישואים רוחניים' רק לאחר שחוו חיי
מין פעילים והולדת ילדים ,ולעיתים קרובות האישה היא זו שיזמה את המעבר לחיי הפרישות .באותם
המקרים ,התעקשותה של האישה להפוך את חיי הנישואים וחובתה להרבות בצאצאים ל'נישואים
רוחניים' שיקפה את מאבקה להגדרה עצמית ולאוטונומיה על גופה .ניתן לראות מהלך זה כקריאת תיגר
על ההיררכיה המגדרית הנוקשה שעיצבה את פני החברה הנוצרית הימי ביניימית ,מהלך שטמן בחובו
איום הן לבעל והן לממסד הכנסייתי-פטריארכאלי בכללותו 432.לעיתים 'נישואים רוחניים' היוו עבור בני
הזוג שלב מעבר לחיי פרישות נזיריים 433.חשוב לזכור שהכוח שנשים זכו לו בקבלן על עצמן 'נישואים

 430באומגרטן (תשס"ה) ,ע'  .39ראו גם כהן ג' (תשנ"ז) ,ע' .195-111
 431על מוסד ה"נשואים הרוחניים" ראו .Elliot (1993) :אוגוסטינוס אפשר נישואים אלו רק בשלב מאוחר של חיי הנישואים
לאחר שהזוג קיים את חובתו להולדת צאצאים .ראו ,McGlynn and Moll (2000) :ע' .111
 ,Elliot (1993) 432ע' .1
 433שם ,ע' .11

רוחניים' היה מוגבל למסגרת של מוסד זה .השפעתן על הפן התיאורטי שעיצב את אופיו של מוסד חתרני
זה הייתה זניחה ,את התיאוריה פיתחו הגברים.

434

סוגיית 'הנשואים הרוחניים' גויסה על ידי גרוסמן בניסיון לערער על מסקנותיה של בסקין
ולהצביע על גישה חיובית לנשים בהגות החסידית בהשוואה לעמדתה השלילית של הכנסייה .גרוסמן קובע
שבסופו של חשבון ,במאזן בין היחס החיובי לנשים והיחס השלילי אליהן ,מבטא ספר חסידים "שיפור
במעמדה של האישה היהודייה בחברה ולא נסיגה 435".גרוסמן מוסיף ומדגיש את ייחסה השלילי של
הכנסייה ליחסי מין ולמוסד הנישואים שנתפס כדרך חיים נמוכה יותר מהפרישות:
פרישות גמורה במסגרת המשפחה ובהסכמה הדדית נחשבה לאידיאל שיש לשאוף אליו ,מפני
שחיי המין – גם במסגרת המשפחתית – מפריעים להתפתחותם הרוחנית של הגבר ושל האישה.
בכתביהם של אבות הכנסייה ושל הוגי דעות בתקופה העתיקה ובימי-הביניים מצויות כמה
דוגמאות מובהקות לכך .גם בימי-הביניים התיכוניים והמאוחרים עודדה הכנסייה זוגות נשואים
להימנע בהסכמה הדדית מיחסי מין ,ובמיוחד לאחר שכבר היו להם ילדים .לשווא נחפש מקבילה
לתפיסה זו במשנתם של חסידי אשכנז.
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כבול בתפיסת עולם הטרונורמטיבית ובן לתקופה בה ליברליות מינית משמעותה האפשרות לקיום יחסי
מין חופשיים כל עוד הם נעשים בהסכמה הדדית ,גרוסמן מניח שעידוד יחסי מין בין גברים ונשים מצביע
על מגמה מוסרית חיובית .גרוסמן אמנם מזכיר בהערת שוליים את מחקרה של אליוט' ,נישואים רוחניים',
אך רק בכדי להראות ש"גם בימי-הביניים התיכוניים והמאוחרים עודדה הכנסייה זוגות נשואים להימנע
בהסכמה הדדית מיחסי מין ,ובמיוחד לאחר שכבר היו להם ילדים ".ממסקנותיה של אליוט – שניתן
לראות במהלך זה קריאת תיגר על מקומן המוכפף של נשים בהיררכיה המגדרית ,שבמקרים רבים האישה
היא זו שיזמה את המעבר לחיי הפרישות ,ושמהלך זה שיקף מאבק להגדרה עצמית ולרכישת אוטונומיה
מסוימת על הגוף הנשי – בוחר גרוסמן להתעלם .מה גם שעמדתה של הכנסייה לגבי מוסד זה הייתה
מורכבת יותר מאשר המסקנה אליה הגיע גרוסמן ,שהכנסייה עודדה "זוגות נשואים להימנע בהסכמה
הדדית מיחסי מין" .הכרה ב'נישואים רוחניים' עמדה בסתירה לתפיסת הכנסייה את מוסד הנישואים
שנועד להולדת צאצאים ,להתמודדות עם היצר ולמילוי 'חובת הנישואים' ,וכבר אבות הכנסייה מתחו

 434שם ,ע' .579
 435גרוסמן ( ,)c. 5111ע'  .99לאחרונה שב גרוסמן לדון בנושא יחס החסידים לנשים .גם אם גרוסמן ריכך במקצת את עמדתו
הוא עדיין מחזיק בעמדתו" :אם נצרף את הגורמים הללו יחדיו בבואנו לבחון את מקומה של האישה במשנתם של חסידי
אשכנז ,הכף נוטה בבירור לחיוב ".גרוסמן (תשע"א) ,ע' .511
 436שם ,ע' .99

ביקורת על מוסד זה 437.אמנם בשלהי המאה השתיים עשרה לזוגות שחפצו ב'נישואים רוחניים' היה בסיס
תיאולוגי למעשיהם ואף תמיכה ,אם כי מאד מסויגת ,מבתי הדין הכנסייתיים .אך מכאן ועד למסקנה
שהכנסייה עודדה 'נישואים רוחניים' רחוקה הדרך.
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כמיהתן של נשים רבות בתקופה זו לרמות רוחניות גבוהות יותר ולהרחבת שליטתן על גופן
וחייהן ,דברים אותם ניתן היה להשיג ,כך חשבו אז ,רק כתוצאה מפרישות מינית ,ניכרת בתופעה חברתית
חדשה שראשיתה בשלהי המאה השתיים עשרה – קהילות הבגיניות ( 439.)Beguinesבמאות השלש עשרה
והארבע עשרה זכתה תנועה חברתית זו להתעניינות לא מבוטלת בציבור הנוצרי והיא אחת העדויות
הבודדות בהיסטוריה הכנסייתית לתופעה בקנה מידה נרחב יחסי של מוסד ה'נישואים הרוחניים'.
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הרפורמה הנזירית במאה השתיים עשרה וראשית המאה השלש עשרה לוותה בגל של התעוררות
דתית ששטף את רבדיה השונים של החברה האירופאית .יותר ויותר גברים העדיפו חיי פרישות בין כותלי
המנזרים שזכו אז לפריחה חסרת תקדים .האפשרויות לחיי נזירות עבור נשים היו מאד מצומצמות
ונתאפשרו בעיקר לנשות מעמד האצולה והמעמד העירוני הגבוה .המנזרים הספורים שפתחו את שעריהם
לאותן נשים שכמהו לנשגבות רוחנית וחיי פרישות קטנו מלהחיל את מספרן שגדל והלך 441.חשוב לזכור
שבתקופה זו מספרן של הנשים בחברה היה גבוה באופן ניכר ממספר הגברים .זאת הייתה תקופת מסעי
הצלב ונשים רבות נותרו ברווקותן ללא אפשרות למצוא בעל ,אחרות נשארו בגפן בבתיהן ,והיו רבות
שהתאלמנו .כמענה לביקוש חסר תקדים זה של הנשים וכתחליף למסדרים הממוסדים ,נוצרו בשלהי
המאה השתיים עשרה ,למורת רוחה של ההגמוניה הכנסייתית ,קהילות הבגיניות (ומקבילתן הגברית –
הבגהרדים) ,קהילות עירוניות עצמאיות של נשים שהקדישו את רוב זמנם ומרצם לתפילה ועזרה לנזקקים
והתקיימו בעיקר מעבודת כפיים או לימוד ילדי האיכרים.
הקדושה מריה מאויניי ,הנזכרת בתחילת פרק זה ,היא אחת הדוגמאות הבולטות למגמה חברתית
חדשה זו .לאחר נישואיה בגיל ארבע עשרה מריה שכנעה את בעלה להסכים ל'נישואים רוחניים' .מוסד
הנישואים אפשר למריה מפלט מרודנות הוריה האריסטוקרטים שלא שעו לשאיפותיה הדתיות-רוחניות
ולכמיהתה לחיי המנזר .אך רק ה'נישואים הרוחניים' אפשרו לה להקדיש את עצמה במלואה לעבודת האל
בעודה מתמודדת עם יצרה שלה ודרישותיו המיניות של בעלה באמצעות סיגוף גופה 442.מריה ובעלה ויתרו
 ,McGlynn and Moll (2000) 437ע'  .111במאה השביעית בוועידת הכנסייה בבורדו עדיין נאסר על סוג זה של נישואים.
 438שם ,ע' .117
 439סקירה קצרה על תופעת הבגינות ראו :שחר (תשנ"א) ,ע' .19-11
 ,McGlynn and Moll (2000) 440ע' .111
 441שם.
 ,Brown (2010) 442ע' .93

על נכסיהם לטובת העניים ויחדיו נרתמו לעזרת הנזקקים עד פרישתה של מריה לחיי מנזר חלקיים תחת
חסותם של הנזירים הדומיניקנים באויניי ,רחוקה מבעלה ומפיתויי היצר.
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דוגמה נוספת ניתן למצוא בסיפור חייה של אודריי הקדושה ( ,Saint Audreeנפטרה  )197המופיע
בשיר ,La Vie Siente Audree ,אותו כתבה בשלהי המאה השתיים עשרה או ראשית המאה השלש עשרה
משוררת שכל שידוע לנו עליה הוא ששמה היה מארי ( 444.)Marieבניגוד לרצונה של אודריי ולמרות
מחאותיה ,השיאוה הוריה האריסטוקרטים (אביה אנה [ ]Annaמלך על ממלכת מזרח אנגליה עד שנהרג
בשנת  )113אך היא הצליחה לשכנע את בעלה ,טונבר ( ,)Tonbertלהימנע מלחלל את בתוליה אותם היא
הקדישה טרום-נישואיה לישו .בעלה אמנם לא הביע התנגדות אך יצרה המיני תעתע בה והיא נלחמה בו
בעזרת סיגוף גופה ,נוהג בו החלה עוד לפני נישואיה לטונבר 445.לענייננו חשוב לציין שקהל היעד של מארי
המשוררת בסוף המאה השתיים עשרה היה ככל הנראה קבוצת נשים אריסטוקרטיות נשואות שבשלב
מאוחר יותר בחייהן בחרו בחיי נזירות ,נשים שסיפורה של אודריי שיקף במידה זו או אחרת את חייהן
שלהן.
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עבור נשים אלו היצר המיני היווה גורם מעכב להתפתחותן הרוחנית וחלקן נלחמו בו ,בדומה
לאחיהם הנזירים וחסידי אשכנז ,באמצעות סיגוף גופן .ככל הידוע לנו נשים יהודיות כדוגמת מריה מאוניי
ואודריי הקדושה לא היו בנמצא .האפשרות הנזירית לא הייתה נחלתן של נשים יהודיות כמו שהיא לא
הייתה אפשרות ריאלית עבור גברים יהודיים .אך האם היו נשים ,למשל אלמנות שבחרו לא להינשא
בשנית ,שסיגפו את גופן מעבר לצומות הקבועים בלוח השנה היהודי? האם היו בתקופה זו קדושות
יהודיות כדוגמת חנה רחל ורברמאכר ( ,)1999-1911הבתולה מלודמיר ,שסיפורה אינו כה שונה מסיפוריהן

של קדושות נוצריות ככריסטינה מסנט טרוד ( )1553-1111או תרזה מאווילה ( 447?)1195-1111בספר
חסידים ,וככל הידוע לי גם במקורות יהודיים אחרים מהתקופה ,נשים כאלו אינן מוזכרות .דבר זה,
כמובן ,אינו שולל את האפשרות שנשים כאלו היו חלק מהמרקם החברתי היהודי האשכנזי בימי הביניים.
אשוב בהמשך לבחון את סוגיית סיגוף הגוף כמענה לפעלולי היצר ,אך קודם לכן אבחן את המקבילות,
המימדים המשותפים וההבדלים הקיימים בין תפיסות היצר בחברה הנוצרית והמשגת היצר בשיח
החסידי.

 443שם ,ע' .95
 ,Blanton (2010) 444ע' .77
 445שם ,ע' .115
 446שם ,ע' .119
 ,Deutsch (2003) 447ראו במיוחד ע' .111

ג .המשגת היצר בחברה הנוצרית בימי הביניים בהשוואה להמשגתו בשיח המיני החסידי
תשוקה ארוטית – שנעלמה כמעט כליל מהספרות המערבית מאז נפילת רומי – שבה במאות האחת עשרה
והשתים עשרה להיות נושא מרכזי בקרב הוגי הדור וככל הנראה כבשה חלקים נרחבים מהחברה
הפיאודלית .במיוחד במרכזים העירוניים ,אנו עדים ל"פריחה רומנטית" .יותר ויותר הוגים ומיסטיקנים
בתקופה זו משלבים בכתביהם דימויים ארוטיים ומבעים של אהבה אקסטאטית .בכתבים העממיים אנו
נחשפים להתעסקות מרובה עם כל פן אפשרי של ארוטיקה אנושית ורגשות רומנטיים ,מההדוניזם הנלהב
כדוגמת קרמינה בוראנה לתשוקה השמימית של המאהב האביר לנשים אסורות ואף לאבירים אחרים.
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בדומה למקום המרכזי לו זכה היצר בהגות החסידית ,היצר ,ובפרט התשוקה המינית שהיא אחד ממרכביו
החשובים ,העסיק רבות את החברה הנוצרית בימי הביניים ,ואולי אף היה ,כפי שמציע בולדווין ,בראש
דאגתם.
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קובץ החוקים של גרטיאנוס ( ,)Gratian Decretumשמאז פרסומו באמצע המאה השתים עשרה
היווה את הבסיס ללימוד החוק הכנסייתי בימי הביניים המאוחרים (ועד ראשית המאה העשרים בכנסייה
הקתולית) ,מתייחס להנאות מיניות כמרכיב מטריד בחיים האנושיים ,כפיתוי שהסית את הנוצרי
מהישועה הנכספת ,וככלי באמתחתו של השטן בניסיונו להוליך את המתפתים לגיהינום 450.אחד
מהפרשנים החשובים של קובץ החוקים של גרטיאנוס ,הכומר האיטלקי רופינוס ( 451,)Rufinusהתעקש
שאלו הממלאים את 'חובת הנישואים' אינם חוטאים ,בעוד מי שמקיים יחסי מין מכיוון שאין ביכולתו
להתגבר על יצרו חוטא חטא בר-כפרה ( .)venial sinאך יחסי מין שמטרתם היחידה היא לתת פורקן ליצר
וסיפוק התאווה ,בחטא מקורם ואינם ניתנים לכפרה ( 452.)mortal sinבניגוד לרופינוס ,פטרוס לומברדוס
העדיף לראות ביחסי מין במסגרת מוסד הנישואים ,יחסים שמטרתם סיפוק התאווה המינית ולא הולדת
צאצאים ,חטא מינורי בר-כפרה .יחד עם זאת הוסיף הלומברדוס ,בהישענו על מקורות סטואיים וכתבי
ג'רום הקדוש ,אותם גברים רווי תאווה שאינם נותנים מנוח לנשותיהם אינם שונים מהנואפים.
גם אם לא הצליח הלומברדוס לנקות את יחסי המין במסגרת מוסד הנישואים מכתמי החטא,
הוא ניסה לכל הפחות להפחית את תחושת האשמה שליוותה יחסים אלו ,בהדגישו שלא תמיד הנאות

 ,Boswell (1981) 448ע' .517-519
 ,Baldwin (1994) 449ע'  . 195-111את הפרק הרביעי כולו הקדיש בלדווין להמשגת היצר המיני בחמשת השיחים השונים.
 ,Brundage (2000) 450ע' .37
 451למעט שמו אין אנו יודעים על רופינוס פרטים נוספים אך השפעתו על ההגות הכנסייתית ניכרת בין היתר בכתביו של
סטפנוס ההגמון של טורניי (.)Stephan of Turnai 1128-1203
 ,Makowski (1977) 452ע' .115

גופניות מקורם בחטא 453.גישה דומה אימצו קנטור פטר ורוברט קורסון 454.בחוגו של הקנטור הסכימו
שאין כל חטא ביחסי מין במסגרת הנישואים כל עוד יחסים אלו מונעים ממצוות הפריון או ממילוי 'חובת
הנישואים' גם כאשר היצר והנאת הבשרים אינם נעדרים מיחסים אלו .במחצית המאה השתיים עשרה
האפיפיור אלכסנדר השלישי ( נפטר  )1191הרחיק לכת בקביעתו שיחסי מין שמטרתם סיפוק היצר אינם
ניאוף אלא יחסים חוקיים לכל דבר בזכות היתרונות הטמונים במוסד הנישואים (הולדת צאצאים
ומלחמה ביצר).
עבור הוגים מחמירים יותר לא היה די בכך .הוגוצ'יו מפיזה ( ,Hugguccio da Pizzaנפטר ,)1511
מהפרשנים החשובים של החוק הקנוני בשלהי המאה השתיים עשרה ,ובין הדוברים המרכזיים של הזרם
המחמיר ,ראה בתשוקה המינית חטא שאינו בר-כפרה ,ובכל יחסי המין ,גם אלו בין בני זוג נשואים
למטרת פריון ,כנושאים חטא בחובם 455.החטא טמון בהנאה הפיזית שהיא בלתי נפרדת ממעשה האהבים,
הדגיש הוגוצ'יו .בדומה להמשגה אותה ראינו בשיח החסידי הקושרת את חומרת העבירה למידת עוצמתו
של היצר ,טען הוגוצ'יו שככל שהיצר רב יותר כך החטא גדול יותר.
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בן דורו של ר' יהודה החסיד,

האפיפיור אנוצנציוס השלישי ( ,)1511-1160שאימץ את מסקנותיו המחמירות של הוגוצ'יו ,שב והדגיש
שהזדווגות הזוג הנשוי נובעת מיצר הבשר ,מתאוות המין ומתועבת התשוקה ,המעוותים ומטמאים את
הזרע ממנו נוצר האדם .הנשמה הנוצקת בגוף מיטמאת מטומאת הגוף וכך הכוחות הטבעיים הטובים
מושחתים על ידי כוחות החטא המנוגדים להם.
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המשגות מעין אלו היו רחוקות מהשקפת עולמו של מחבר ספר חסידים שלא ראה לנכון כל צורך
בדיונים אפולוגטיים בנוגע למוסד הנישואים ושהתיר לגבר לממש את יצרו עם אשתו ככל שיעלה על רוחו
למעט כאשר היא שבה מטבילתה לאחר נידתה 458.יחד עם זאת ,כן ניתן לראות בשיח החסידי המשגה
הקרובה יותר להוגים הנוצרים ,המעודדת את החסיד בשעת משגלו להמיר את תענוגות הבשר באהבת
האל ,שמשמעותה העיקרית היא כזכור מילוי חובתו הדתית לפרות ולרבות" :שהנפש מלאה אהבה
[לקב"ה] ואותה קשורה בשמחה ואותה השמחה מברחת מעל לבבו נעימות הגוף ותענוג העולם" (כ"י
פארמה ס' תתטו).

 ,Baldwin (1994) 453ע' .151
 454שם ,ע' .153
 ,Makowski (1977) 455ע' .113
 ,Baldwin (1994) 456ע' .151
 .Innocentus III, De Contemptu Mundi, PL. Vol. 217, cols. 303-707 457ראו שחר ( ,)1771ע' .57
 458כ"י פארמה ס' תתשפה.

חיי מין היו נחלתם של אדם וחוה עוד לפני שחטאו ,קבע אוגוסטינוס הקדוש ( ,(354-430אך
ממיניות זאת נעדרה התשוקה המינית ,זו הופיעה לאחר "הנפילה" ,תוצאתה ההרסנית של הגאווה
שהובילה לאי-ציות להוראתו המפורשת של האל וללידתו של "החטא הקדמון" 459.במאה השתיים עשרה
שב פטרוס לומברדוס על המשגתו זו של אוגוסטינוס והסביר שטרום חטאם ,אדם וחוה הפגינו שליטה
רציונאלית מוחלטת על אברי מינם ,באותו האופן שבו הם שלטו על תנועות ידיהם ורגליהם .העברת החטא
מדור אחד למשנהו ,הוסיף הלומברדוס ,אינה מתרחשת בנפשן של הבריות אלא בגופן ,או ליתר דיוק ,אברי
המין הם אלו ש"נדבקו" בתאוות המשגל 460.עבור מרבית התיאולוגים הנוצרים בימי הביניים ,התשוקה
המינית באה לעולם עם "החטא הקדמון" ,היא מועברת מדור לדור באמצעות המשגל המיני והולדת
הצאצאים ,ומוסד הנישואים הוא התרופה אותה העניק האל לבריות כמזור לתאוותן המינית .אך גם כאן
הסכנה אורבת וחובתו של הנוצרי ,בדומה לחובתו של החסיד ,לעמוד על המשמר אף בחדרי חדרים בשעת
המשגל ,לבחון את מניעיו ולשלוט על אבריו.

לא רק המשגל עצמו היווה בעיה עבור התיאולוגים ,אלא בדומה לתפיסת עולמו של מחבר ספר
חסידים ,גם ההרהורים המיניים הקודמים למעשה עצמו הטרידו את מנוחתם .כפי שכבר ראינו ,עבור ר'
יהודה החסיד" ,אדם שבאה לידו עבירה ויצרו תוקפו  . . .ובכל יום עוצר רוחו שבידו לעשות חפצו בה . . .
אמרו אם מידי עבירה יצאנו מידי הירהור לא יצאנו" (כ"י פארמה ס' נא) .ציינתי שם שהמשגה זו הייתה
קיימת כבר בתקופת האמוראים (כפי שניתן לראות בתלמוד ובמסכת כלה) ושהתייחסותם היא לחטאו של
העם ולא להתמודדות הבריה עם יצרה .בספרי הווידוי הנוצריים מהמאה השישית ניתן למצוא המשגה
כמעט זהה לזו החסידית" :אבל אם הוא [הכומר ,א.ל ].מתאווה ללא הרף ואינו יכול לממש את יצרו ,כי
האישה אינה מסכימה לו או מכיוון שהוא בוש מלדבר ,עדיין הוא חוטא בניאוף איתה בליבו .זה אותו
הפשע רק שהוא [מבוצע ,א.ל ].בלב ולא בגוף 461".כמו החסיד שבכל יום "עוצר רוחו" גם הכומר "מתאווה
ללא הרף ואינו יכול לממש את יצרו" ,ובשני המקרים החטא נובע מההרהור .אנו גם רואים שאי מימוש
המעשה על ידי הכומר נובע מאי הסכמת האישה או מהבושה אותה הוא חש ,ושאין ביכולתו של הכומר
להסתתר מאחורי רגשות הבושה שמנעו ממנו לחטוא .ההרהור על החטא קדם לבושה אותה חש הכומר
ובכך חטאו 462.גם את החסיד רגשות בושה אינם מצילים מחטא" :שיצרו מתגבר ועוצרו שכרו מרובה אבל

.Augustine, City of God, b. XIV c.17 459
 ,Baldwin (1994) 460ע' .99
 ,McNeill and Gamer 461ע'  71ס'  .19כמה סימנים קודם לסימן זה מופיעה ההוראה הבאה (ע'  99ס' " :)3אם מישהו חשב רע
והתכוון לבצעו ,אבל לא צלחה האפשרות בידו ,זה אותו החטא אבל לא אותה הכפרה; למשל ,אם רצה לנאוף או לרצוח ,אך
מכיוון שמעשהו לא השלים את מחשבתו ,אכן חטא בלבבו אבל אם במהרה יכפר ,ניתן לעזור לו ".המשגה דומה מופיעה גם
בספרי ההוראה מהמאה השביעית" :מי שרק במחשבתו מתאווה לנאוף ,אך אינו מצליח ,עליו לכפר במשך שנה" (שם ,ע'  113ס'
.)11
 462בנושא זה ראו ,Payer (1984) :ע' .39

אדם מתאוה לאשה ונתרצתה ואחר כך נכבה יצרו אלא בשביל בושת חוטא זה דומה ליצרו של תאוה"
(כ"י פארמה ס' תתתפט) .כמו כן ציינתי כבר שהמשגה זו הייתה חידוש חסידי .גם בהגות הנוצרית המשגה
זו לא זכתה לפופולאריות רבה עד המאה השתיים כאשר החלו להקנות חשיבות מכרעת לכוונות שעמדו
מאחורי המעשים ,וכבר ראינו שעבור פייר אבלר הכניעה לפיתויי היצר היא הראויה לגנאי ,היא החטא,
אבל לא התשוקה המינית עצמה.
הדרכים אותן הציעו התיאולוגים להתמודד עם גחמותיו של היצר ,עם התאווה ההרהורים
והתשוקות המיניות ,אינן זרות לשיח החסידי .המיסטיקן הגרמני דויד מאוגסבורג (,David of Augsburg
נפטר  )1595החזיק בדעה שההתגברות על היצר מעניקה לבריות התנקות מהחטא הקדמון ומזכה אותן
במקומן בגן עדן ,אך לאלו שאינם יכולים להתגבר על יצרם אזי ההיטהרות תתרחש רק לאחר המוות,
וזאת תהיה יותר קשה ותימשך זמן רב יותר 463.המשגות דומות ניתן למצוא בשיח החסידי" :ומכל מקום
לעולם הבא אינם הולכים אלא אחר יצר מחשבות לבם" (כ"י פארמה ס' מג).
הן בעל ספר חסידים והן התיאולוגים הנוצריים נעזרו בסיגוף הגוף ככלי להתמודדות עם היצר.
מסופר על מקאריוס הקדוש ( ,St. Macariusמאה רביעית) שכחלק מתהליך כפרתו בילה ימים רבים במי
ביצה .גופו כה התעוות מעקיצות זבובים ויתושים שחבריו כמעט ולא הכירוהו 464.במאה החמישית
בנדיקטוס הקדוש נלחם ביצרו בעודו מתגלגל עירום על שיחי קוצים מחוץ למערתו ,ובמאה השתיים עשרה
גודריק הקדוש ( ) Godrick 1191-1111השתמש בשיטה זו להלחם ביצרו שלו .בנוסף לשיטה סגפנית זו,
נהג בנדיקטוס לשים חבית עם מים בתאו ולהיכנס אליה כשיצרו התגרה בו או לבלות לילה שלם במי נהר
קפואים כשהמים מגיעים עד לסנטרו 465.כזכור ,אלו אותן הדרכים שר' יהודה החסיד הציע לחסידיו
להתמודדות עם יצרם.
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ת' שאו מראה כיצד עבור הסגפנים הנוצרים במאות הרביעית והחמישית הצום היה כלי מרכזי
בהתמודדותם עם היצר – מלחמתם בתשוקותיהם ותאוותיהם ,בחלומותיהם הרעים ובמחשבותיהם
השליליות .בחלק מהמקורות ניתן לראות שהצום שימש במיוחד כנגד התשוקה המינית 467.צום (מלא או
חלקי) עזר לא רק בהתמודדות עם יצר אלים אלא היה גם אחד הכלים המרכזיים לכפר על חטאים מיניים,
 ,Rubin (1965) 463ע' .119
 ,Wishart (2004 [1900]) 464ע' .19
 465שם ,ע' .35
" 466מי שבא על אשת איש אם בא לישאול היכך לעשות תשובה  . . .אם ימות החורף הוא כשבא לשאול וקרח אם רצה בנהר
ישבר הקרח וישב במים עד פיו או עד חוטמו" (כ"י פארמה ס' יט)" .מעשה שבאו בחורים מארץ מרחקים לפני רב אחד נתן
להם חדרים וקבע להם כלי מלא מים אצל מיטות של כל אחד מהם אמרו מה טיבן של מים אילו אמ' להם אין אתם מלאכים
כשיתגבר יצרכם עליכם הרי יצר הרע כלאים  . . .הרי אין דבר שמבטל היצר כמו מים קרים תשבו במים עד שיכבה יצריכם"
(כ"י פארמה ס' תשצח).
 ,Shaw (1998) 467ע' .11

כדוגמת אותו כומר ,בספרי הווידוי מהמאה התשיעית ,שהשתוקק לאישה ולא עלה בידו לממש זממו בגלל
סירובה של האישה .עליו נגזר לכפר על תשוקותיו במשך חצי שנה על לחם ומים ובמשך שנה שלמה להימנע
מאכילת בשר ושתיית יין 468.ברוח דומה נעזר מחבר ספר חסידים בתענית כנגד היצר" ,אמ' ר' יהודה אין
היחיד רשאי לסגף עצמו בתענית שמא יצטרך לבריות אבל אדם שיצרו מתגבר עליו להכניע יצרו" (כ"י
פארמה ס 'תתתש) ,וככפרה על חטאים מיניים" ,מי שבועל ארמאית או שפחה אם בעל אפילו פעם אחת
יצום ג' ימים וג' לילות בשנה אחת דיי לו" (כ"י פארמה ס' יט).
הקבלה נוספת בין השיח המיני-החסידי והשיח המיני התיאולוגי-נוצרי ניתן למצוא בהמשגה דו-
ערכית של "האישה" .מצד אחד הוצגו נשים כבעלות בריתו של השטן או היצר ,ומהצד השני ,אחד
מתפקידיהן המרכזיים לאחר נישואיהן היה לגונן על בעליהן מפיתוייו 469.בסקין ,כבר ציינתי בפרקים
הקודמים ,הראתה כיצד יחס אמביוולנטי זה לנשים תופס מקום מרכזי בשיח החסידי וחורג בחומרתו
מהשיח ההלכתי המקובל בתקופה 470.ב"אשה" גלומה ישועתו של החסיד מיצרו המיני המתעתע בו השכם
וערב ,ויחד עם זאת ב"אשה" טמונה הסכנה .חובתו של החסיד להיזהר ממנה" ,כל שכן שבחור צריך
ליזהר מלהביט באשה ולהתרחק מאשה" (כ"י פארמה ס' סט) .גם בשיח הכנסייתי יחס דו-ערכי לנשים
מושתת על גינופוביה ( ,)gynophobiaפחד מנשים ,פחד מיכולתן לפגוע בתפקודם המיני של הגברים
ולערער על גבריותם.
אחת מהדוגמאות הרבות ליחס האמביוולנטי כלפי נשים בהגות הכנסייתית מופיע בספר ההדרכה
לכומרי ווידוי ,The Corrector ,פרי עטו של ההגמון בורקהרדוס מוורמס .בספר זה שהשפיע רבות על
תורת הווידוי הנוצרית מאז פרסומו בראשית המאה האחת עשרה ,בורקהרדוס מורה לכומר הווידוי
לשאול את הנשים המתוודות:
האם לא עשית מה שנשים מסוימות נוטות לעשות? הן מסירות את בגדיהן ומושחות את כל גופן
בדבש ,ומשכיבות את גופן מרוח הדבש על חיטה על מצע שעל הארץ ,מתגלגלות הלוך ושוב,
בזהירות הן אוספות את גרגרי החיטה שנדבקו לגופן הלח ,שמות אותם במטחנה ומסובבות את
המטחנה בכיוון ההפוך ,כנגד השמש ,וטוחנות את הגרגרים לקמח .מקמח זה הן עושות לחם
471
ומאכילות בו את בעליהן בתקווה שבעליהן יאבדו מכוחם.

 ,McNeill and Gamer 468ע'  313ס' .11
 ,Baldwin (1994) 469ע' .91
.Baskin (2006) 470
 ,McNeill and Gamer 471ע'  331-331ס' .173

בורקהרדוס אינו מפרט מדוע הנשים רצו להחליש את כוחם המיני של בעליהם .ייתכן ומטרתן הייתה
למנוע מבעליהם לממש את תאוותיהם המיניות מחוץ למערכת הנישואים .אך אם אכן זאת הסיבה ,מדוע
מגנה ההגמון מעשה זה? אולי מעשה זה נועד להפחית את תאוותו המינית של הבעל ולמנוע ממנו דרישות
מיניות מופרזות שהאישה אינה יכולה או אינה חפצה בהם? אם זאת המטרה ,אזי זהו מעשה חתרני
המאפשר לנשים רכישת שליטה מסוימת על גופן ומיניותן .יחסו האמביוולנטי של בורקהרדוס כלפי נשים,
יחס המהול בפחד מכוחן המאגי ומיכולתן לחבל בתפקוד המיני של הגבר ,מתבהר ביתר-שאת במובאה
הבאה:
האם עשית כמעשיהן של חלק מהנשים הנואפות? כאשר הן מגלות שאהוביהן רוצים לשאת נשים
חוקיות ,הן באמצעות תחבולה או קסם כלשהו מכבות את היצר המיני הגברי ,והגברים הופכים
לאימפוטנטים ואינם יכולים לקיים יחסי מין עם נשותיהם החוקיות .אם עשית כך או לימדת
472
אחרות לעשות כך ,עליך לכפר במשך ארבעים יום על לחם ומים.
נשים ,עבור בורקהרדוס ,הן או נואפות (בין אם נשים אלו נשואות או לא) או נשים חוקיות (דהיינו נשים
הכפופות למרות בעליהן והכנסייה) שהן האפיק הנורמטיבי היחידי לפורקן יצרם של הגברים 473.דוגמה
נוספת ליכולתן של נשים למנוע מגברים את יכולת פוריותם מופיעה בסיפורו האוטוביוגרפי של גיבר מנוז'ן
המספר לנו כיצד במשך שבע שנים אישה אחת רדופת קנאה מנעה מהוריו ,באמצעות כשפים ,לממש את
נישואיהם 474.האמונה שכישוף יכול למנוע יחסי מין בין בעל ואשתו הייתה נפוצה בימי הביניים והיא
מוזכרת גם בספר חסידים.
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לאורך העבודה עמדתי על תפקידה המרכזי של אשת החסיד כשומרת על בעלה מפני פיתוייו
ההרסניים של היצר .בשיח הכנסייתי קיימת המשגה דומה הבאה לביטוי ברעיון 'חובת הנישואים' ,רעיון
"הקשור ישירות לתפיסת הנישואים כתריס בפני ניאוף ",כפי שתיארה זאת ש' שחר 476.מקורו של רעיון זה
באגרתו הראשונה של פאולוס אל הקורינתיים (פרק ז פס' ג-ה)" :האיש יקים חובת העונה לאשתו וכמו כן
האשה לבעלה :האשה איננה שלטת על גופה כי אם בעלה וכמו כן האיש איננו שולט על גופו כי אם אשתו.
אל תמנעו את עצמכם זה מזה זולתי בהסכמת שניכם על זמן קבוע להיות פנוים לתענית ולתפילה ותשובו
 472שם ,ע'  331ס' .191
 473אין ספק שבורקהרדוס ה אמין בכוחן המאגי של נשים לפגוע באונם של גברים אך האמונה שנשים יכולות לשנות את
מחשבותיהם של הגברים הייתה לדעתו כפירה" :האם האמנת או השתתפת בכפירה זו ,שקיימות נשים היכולות באמצעות
כישופים ולחשים לשנות את מחשבותיהם של הגברים? אם האמנת או השתתפת בזאת עליך לכפר במשך שנה בזמני הצום
הקבועים ,McNeill and Gamer ".ע'  331ס' .17
 474שחר (תשס"ג) ,ע' .39
" 475יש שמאבד עצמו מן העולם הזה ומן העולם הבא כגון מי שאינו יכול לשמש ולהזקק עם אשתו כמה שנים ומכושף וכן מי
שהוא עם אשתו ולא ילדה לו ואינו נותן לה גט נאבד משה העולם ומן העולם הבא" (כ"י פארמה ס' תתתתשי) .כמו כן" :איש
שלקח אשה וכשפו אותם שאין יכולי 'ליזקק יחדיו ועסקו בשביל רפואות שנה ושנתים ושלש ולא הועיל להם עון להם שהם
יחדיו" (כ"י פארמה ס' תתשסב).
 476שחר (תשנ"א) ,ע' .91

ותתאחדו פן ינסה אתכם השטן בעבור פריצות יצרכם ".למרות שכבר בשנת  919אסרה מועצת הכנסייה
בוורמס על כמרים נשואים המכפרים על חטאיהם להימנע מנשותיהם החוקיות שמא יכשלו ביצרם ויפלו
לתהום הניאוף 477,רק במאה השתיים עשרה זכו דברי פאולוס להתייחסות מעמיקה מצד הוגי הכנסייה.
פרשני החוק הקנוני ,תיאולוגים ,וכותבי חוברות ההדרכה לכומרי הווידוי פיתחו והרחיבו את הרעיון
הפאוליני וניסו לכפותו על כלל הקהילה הנוצרית 478.כך למשל ,בתקופה זו לראשונה התירו למלא את
'חובת הנישואים' לא רק בזמנים המקודשים (חגים ,ימי צום וכדומה) ,אלא גם במקומות קדושים (למשל
בינות כותלי הכנסייה כאשר הזוג מוצא שם מחסה בשעת מלחמה ,כדוגמתו של הוגוצ'יו) ,למרות שבנוגע
למקומות קדושים לא הייתה תמימות דעים בקרב ההוגים.
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הוגוצ'יו ,שהתעקש שכל יחסי מין בחטא מקורם ,מעולם לא שלל את 'חובת הנישואים' .במהלך
מפתיע שעמד בסתירה בוטה לתפיסה הכנסייתית ,הוגוצ'יו עודד גברים למלא את חובת הנישואים ולגרום
הנאה מינית לנשותיהם ,אך להימנע משפיכת הזרע ומההנאה הנלווית לפעולה גופנית זו .אפילו אותם
הוגים כנסייתיים שסברו שניתן במקרים מסוימים לסרב לבקשת הצד השני לקיים יחסי מין ,למשל בזמן
שהאישה במחזורה 480,אם היה קיים חשש שהסירוב יעודד ניאוף מחוץ למערכת הנישואים ,בני הזוג נצטוו
למלא את 'חובת הנישואים' 481.עמדות אלו עומדות בניגוד מוחלט לגישתו של מחבר ספר חסידים אשר
עבורו קיום יחסי מין בשעה שהאישה נידה היה חטא בל יעבור ,ובניגוד להוגוצ'יו ,העדיף ר' יהודה החסיד
שחסידיו יאוננו כשמדובר היה בהצלתם מחטאים מיניים חמורים יותר כמו קיום יחסי מין עם אשת איש
או עם אשתו בשעת ווסתה ,גם אם נקראו החסידים לכפר על מעשה זה לאחר מכן .חשוב להדגיש שהחובה
לספק ללא דחייה את הדרישות המיניות של בן או בת הזוג ,הייתה על פניה שוויונית ,אבל בפועל ,טוענת
אליוט ,המשגה זו היטיבה עם הגבר כאשר הקנתה לו את הזכות לדרוש יחסי מין ככל שחפץ ולאישה לא
נותר אלא לרצותו.
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בניגוד להקשרים השליליים המיוחסים ליצר בשיח הכנסייתי ,בשיח הרפואי בתקופה בה עסקינן
נתפס היצר כחיוני לבריאותן של הבריות 483.שיח זה הדגיש את הבעייתיות העולה מאי-קיום יחסי מין ואף
עודד אוננות (ראו להלן) .יחסי המין ,כך חשבו הרופאים ,היוו מנגנון משחרר ,עבור גברים ונשים כאחד,

 ,Payer (1984) 477ע' .59
478
לדיון בהמשגת 'חובת הנישואים' בימי הביניים המאוחרים ראו ,Makowski (1977) :ע' ,Brundage (1987) ;113-77
ע' ,Elliott (1993) ;535-531ע' .111-135
 ,Elliott (1994) 479ע' .13
 480בין אם הגבר סירב או שהאישה היא זו שלא חפצה ביחסי מין בתקופת וסתה.
 ,Makowski (1977) 481ע' .117
 ,Elliott (1999) 482ע'  .75מסקנתה של אליוט ש'חובת הנישואים' העניקה יתרונות לבעל על אשתו מקבלת משנה תוקף בסיפור
חייה של מריה מאויניי .ראו ,Brown (2010) :ע' .93
 ,Baldwin (1994) 483ע' .159

להצטברות עודפי חום בגוף .סיפוק התשוקה המינית נחשב כהכרחי לאיזון המיקרוקוסמוס ,דהיינו גופה
של הבריה .כתרופה ל"מחלת האהבה" – הכמיהה הפתולוגית חסרת הרסן ליחסי מין ,מחלה ממנה סבלו
בעיקר גברים – 484המליץ בשלהי המאה השתיים עשרה ג'ראר מבורג ( )Gerard de Bourgesעל קיום יחסי
מין גם לחולים רווקים .המלצה זו לא הייתה בגדר חידוש ,כבר במאה השנייה לספירה המליץ גאלנוס
לחולים במחלה קשה זו להרבות ביחסי מין 485.מפתיע לראות שלמרות הסתירה הברורה לעמדה
הכנסייתית ,המלצותיו של ג'ראר מבורג נלמדו בפקולטה לתיאולוגיה בפריז במחצית הראשונה של המאה
השלש עשרה ,כפי שמתבהר בכתביו של החשמן הדומיניקני הוגו מסנט-שר (Hugues de , 1171-1513
" 486.)Saint-Cherמחלת האהבה" הטרידה גם את מחבר ספר חסידים אך התרופה עליה המליץ הייתה
מנוגדת לזו אותו הציע השיח הרפואי:
להיות בעיר רחוק משם שאין שיירות מצויות לבא משם ותקנה לראייה אל יהא מצוי אצל נשים
וירחיק הליכתו מהם ויעצור רוחו מראות אותם כשהן אצלו כי עיקר מניח מפני הבשת להתקרב
להן ומדבר מאותן דברים אבל ראייה שאף אחרים עושים ורגילים לראות בנשים ומזה יעצור רוח"
(כ"י פארמה ס' מג).
לא רק שאין המחבר מציע ריבוי יחסי מין כמזור לבעיה ,פתרונו מצביע על כמיהתו לעולם הנזירי שנבצר
ממנו לממשו ,עולם בו קיימת הפרדה מגדרית ברורה ,עולם בו ניתן להפנות את המבט לכל עבר מבלי
להיתקל בדמותה של אישה .אין לכמיהה זו ביטוי טוב יותר בשיח החסידי מאשר הצהרתו של המחבר:
"פרישות מן העולם פנאי ללב ומנוחה לגוף ואהבת העולם טירדת הלב ויגיעת הגוף" (כ"י קמברידג' ס'
פט).
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במאה השלש עשרה בהשפעת השיח הרפואי ,המלומד הגרמני הנודע אלברטוס הגדול ( Albertus
 )Magnus, 1206-1280ראה בחיוב יחסי מין בקרב מתבגרים כל עוד יחסים אלו היו במינון הנכון ,לא
לעיתים קרובות מדי ולא לעיתים רחוקות מדי 488.יחסי מין פעמיים ברציפות ,ללא המנוחה הדרושה
וחידוש מלאי המזון בגוף ,החלישו את הגוף 489.יחסי מין מרובים מדי ,טענו הרופאים ,גרמו לגופו של הגבר
לאבד את חומו ,להיחלשותו ולסיכון בריאותו ,בעוד האישה יכולה הייתה רק להתחזק מיחסי מין מרובים
מכיוון שתנועות החיכוך של אבר המין הגברי באבר מינה ושפיכת הזרע הגברי החם לתוכה הגבירו את חום
 484לסקירה היסטורית מתומצתת של "מחלת האהבה" ראו" .Dzaja (2008) :מחלת האהבה" היא הבנייה חברתית תלוית זמן
ומקום .בימי הביניים מחלה זו אפיינה בעיקר גברים בעוד בתקופת הרנסאנס נשים סבלו ממנה יותר.
485מותו של הארכיהגמון תומאס השני מיורק בשנת  1113יוחס למחלה זו .ראו ,Bynum, B. (2001):ע' .313
 486בכתביו ציטט הוגו מסנט-שר את ג'ראר ישירות .ראו ,Wack (1990) :ע' .11
 487המשגה זו חוזרת גם בדפוס בולוניה ס' פט; ובכ"י בודליאן אופוס  340ס' לח.
Albertus Magnus, De Animalibus, bk. IX, tr.i, ch. 1. 488
 ,Baldwin (1994) 489ע' .131

גופה ואת חוזקה .כך לכל הפחות קבע מחברו האנונימי של הספר המיזוגני,De Secretis Mulierum ,
שמאז פרסומו בשלהי המאה השלש עשרה או ראשית המאה הארבע עשרה זכה לפופולאריות רבה 490.יחד
עם זאת ריבוי יחסי מין עבור נשים ,כך נהגו לחשוב ,היווה סיכון ממשי לפריונן.
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למעט הבדל מגדרי זה ,אין ניכרים בדיון הרפואי סביב היצר הבדלים משמעותיים בין גברים
ונשים ,גם הם וגם הן מייצרים זרע ושניהם חווים הנאה מרובה בשעת פליטתו למרות שהנאתה של האישה
כפולה מזו של הגבר מכיוון שהיא חווה הנאה גם בקבלה אליה את הזרע הגברי .עם זאת ,האישה ,שנחשבה
רטובה ולחה יותר מהגבר ,הומשגה כלוהטת יותר בתשוקתה ,כמו עץ רטוב שקשה להבעירו אך ביערתו
נמשכת זמן רב יותר ,כפי שתיאר זאת וויליאם מקונשי ( )Guillelmus de Conchis, 1085-1154בספרו
 492.Dragmaticonלרופאי ימי הביניים לא היה ספק ,עוצמת תשוקתן של נשים רבה יותר ובוערת זמן
ממושך יותר מזו של הגברים .אך בקושרם את ההנאה המינית לזרע האישה וליכולת רבייתה ,רופאי
התקופה הבנו צורך פיזיולוגי להנאה אורגזמית לנשים כמו לגברים .המשגה זו עמדה בסתירה לתיאורית
הזרע האחד האוגוסטינית-אריסטוטלית שהפרידה בין תשוקתן המינית של נשים ובין יכולת רבייתן.

למצדדים בתיאורית הזרע האחד התענוג המיני נתפס כחסר חשיבות עבור מיניותן של נשים 493.מחבר ספר
חסידים דבק בתיאוריית שני הזרעים והדגיש שהנאת האישה היא קריטית להולדת בן זכר" :אין הנאה
לאשה כי אם היא למטה ואז תתעבר כי קרוב לווסתה היא ולאיש יש בליל טבילה תאוה לכך טוב שתהנה
היא ממנו שאם תתעבר יהיה הוולד כמוהו וחריף והיא תזרע תחילה ותלד זכר" (כ"י פארמה ס' תתשפה).
בעוד בשיח התיאולוגי הומשג היצר המיני כגורם נזק ,ובשיח הרפואי היצר וההנאה הגופנית
נתפסו כנחוצים לבריאותם הנפשית והפיזית של הבריות ,בשיח הלטיני-אובידיאני ניכרת אמביוולנטיות
בסוגיה זו .כנגד השיח התיאולוגי שדחה על הסף את המחשבה שהתנסויות באהבה ארוטית יכולות להוות
כלי עזר ללימוד דתי או רוחני ,בשיח הלטיני-אובידיאני אהבה חושנית שימשה אמצעי לתובנות נשגבות
שאחת מהן היא המשגת הנפש האנושית כצומת בה נפגשים הגוף והאינטלקט ,אתר של חכמה מסוג
חדש 494.חושניות חדשה זו עמדה בסתירה בוטה למגמה הנזירית הסגפנית שפרחה במקביל .עבור קנטור
פטר ,מההוגים הבולטים בשיח זה ,היצר והסבל ,ממש כמו אצל אובידיוס עצמו  ,נכרכו זה בזה בלתי

 490ראו.Lemay (1992) :
 ,Cadden (2000) 491ע' .11
Guillelmus de Conchis, Dragmaticon, 238-239 492
 ,Baldwin (1994) 493ע' .139
 ,Semple (1994) 494ע' .199

ניתנים להתרה 495.תאווה והנאת הבשרים הינם חטא אך היצר הוא חלק בלתי נפרד מהווייתן של הבריות,
מובנה בטבע האנושי ,כפי שמסביר אנדריאס קפלאנוס לבחור הצעיר אותו הוא חונך בסודות האהבה:
אראה לך בברור שהסבל[ 496הנובע מאהבה ,א.ל ].הוא מולד .מכיוון שאם תתבונן באמת ותבחין
בזהירות תיווכח שהוא אינו תוצאה של מעשה; אלא מהרהור המחשבה על שרואות העיניים בא
סבל זה .כאשר איש רואה אישה בשלה לאהבה וצורתה כרצונו ,הוא מיד מתחיל לחשוק בה
בלבבו .בחושבו עליה הוא בוער באהבה רבה יותר וזה מגביר את מחשבותיו עליה .בחושבו על
צורתה ,הוא מתאווה לדמיין את מעשיו שלו ,לחקור את סודות גופה ולהשתלט על כל אברי גופה.
לאחר שהשיג הכרה מלאה ,אהבתו אינה עוד יכולה להיות מרוסנת ,והוא מיד עובר למעשים . . .
הוא מתחיל לתכנן כיצד הוא ימצא חן בעיניה ,והוא מתחיל לתור אחר מקום וזמן לדבר איתה;
שעה קצרה עבורו היא כמו שנה ארוכה ,מכיוון שאין ביכולתו לפעול מהר מספיק על מנת לרצות
את להט מחשבותיו.
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היצר המיני הוא סבל מולד ,חלק בלתי נפרד מהמהות האנושית ,והוא מתעורר באמצעות חוש הראייה (על
כך בהמשך) .כפי שהריס כבר הראה והכביר בדוגמאות ,גם מחבר ספר חסידים מפנה אצבע מאשימה כלפי
חוש הראייה כמעורר ומלבה את היצר 498.תיאורו של אנדריאס קפלאנוס כיצד הגבר שיצרו הכניעו
"מתחיל לתכנן כיצד הוא ימצא חן בעיניה ,והוא מתחיל לתור אחר מקום וזמן לדבר איתה" ,דומה לתיאור
המופיע בספר חסידים של אותו "אדם שבאה לידו עבירה ויצרו תוקפו ומצא שעה ומקום [לבצע את
זממו]" (כ"י פארמה ס' נא).
ספרות האהבה החצרונית חדרה מצרפת לגרמניה בתקופת חייו של ר' יהודה החסיד וניתן ,כפי
שכבר נוכחנו ,למצוא מקבילות רעיונית בין ספרות זו והשיח החסידי.
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ספר חסידים ,משקף לדעת הריס,

נקודת מפגש בין מסורת יהודית פטריארכאלית סמי-פוריטנית ובין מסורת האבירים הרומנטית סמי-
הדוניסטית טיפוסית למעמד החברתי הגבוה בחברה הנוצרית בימי הביניים המאוחרים .המודעות למנהגי
האבירים" ,פרשים" כפי שהם מכונים בספר חסידים ,ובמיוחד ל'כבוד' האבירי – "שהוא קוטב החיים
האציליים" – 500שזורה לאורך הספר .למשל" :לעולם יהא אדם בדעת וביראה לחשוב ערמות העולם כנגד
תקנתם וכנגד כבודם כיצד יראה היאך אדם משים נפשו בכפו והולך במקום סכנה בשביל כבודו כגון
פרשים הולכים בעומק המלחמה ומוסרים עצמם בשביל כבודם שלא יתביישו" (כ"י פארמה ס'

 ,Baldwin (1994) 495ע' .139
 496המונח הלטיני בו משתמש אנדריאס הוא  ,passioשהוא מתאר ,כפי שמציין בולדווין ,בנוסף לסבל גם פעולות מחשבתיות
כגון תשוקות ורגשות .ראו ,Baldwin (1994) :ע' .131
.Andreas Capellanus, The Art Of Courtly Love, I, 1, 29 497
 ,Harris (1959) 498ע'  ,17ובעיקר ע' .57
 499שם ,ע'  .51על חדירת הספרות החצרונית על ההגות היהודית האשכנזית ראו גם את הדיון בסיפור גבורתו של יואב:
קושלבסקי (תש"ע) ,ע'  ;77-99יסיף (תשל"ט) ,ע' .59-19
 500הוזינחה (תשל"ז) ,ע' .13

תתקפה) 501.ניתן גם לראות את השפעותיהן של התפיסות הרומנטיות בספרות החצרונית ,דהיינו שגורל
האהבה נחרץ בידי שמים ,על עקרונות השידוך שפותחו בקרב חסידי אשכנז.
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אחת ההקבלות בין השיח החסידי ובין השיח הלטיני-אובידיני הוא סיפורם של שלשת המתוודים
הבאים אל החכם לשאול לעצתו .כך מתאר ר' יהודה החסיד את סיפורו של המתוודה השלישי:
אמר השלישי ,אני אהבתי אשה אחת והיא אשת איש ,ועזה כמות אהבה ,והלכתי עמה והבעל
הלך לארץ מרחק וגם אוהבת אותי ביותר ,ואחבקנה ואנשקנה ,ואמשש כל גופה ולא בעלתי ,וכל
הנישוקים וחיבוקים לא היה בעיני אלא כזכר בזכר וכנקבה בנקבה שלא היה יצרי על זה אלא
מתכוין הייתי כדי שיתגבר יצרי עלי ,והיה לבי כאש בנעורת וכאש בוערת לבעול ולא היה יצרי
מתגבר עליה ,אלא שהייתי מחבק וממשמש עליה ,וכן עשיתי ימים ושנים והיה בידי לעשות עמה
כל רצוני ,כי היינו שנינו דרים בבית והבעל הלך לארץ מרחקים ולא היה מוחה בידי כל מה
שחפצתי ,ואפילו לבעול נמנעתי בשביל הקב"ה שלא לבעול ,אבל חיבוקים ונישוקים לא מנעתי
ולא נהניתי מהם כי לא היה לבי כי אם לבעול ,וזה עשיתי כמה שנים לקבל שכר  . . .אמר הבחור
על זה אני שואלך אם צריך אני תשובה וכפרה על זה  . . .אמ' להם ראש ישיבה של גולה צריכים
אתם כפרה על חטאותיכם שעשיתם לפי שאנו מצוים לבער עושי הרעות ואתם קרובים למזיד
והשכר תלוי בהקב''ה כמו שאמרו רבותינו מי שעשה מעשה או הרהור או עשו אחרים ושמח כל
שכן שחשבו לעשות ואחר כך עצרו רוחם ואחר כך היה ירא פן יחטיאו אם לא יאמר שצריכין
כפרה ותשובה על ידי עונש שאשים עליכם כנגד הימים אשר חטאתם ואשר עברתם על דברי
חכמים . . . 503שנתיחדתה עם אשת איש ונתן עונש על כל אחד ואחד וצוה להם שלא יעשו כדבר
הרע הזה עוד (כ"י פארמה ס' נג).
אהבתו של המתוודה השלישי היא אהבה אסורה לאשת איש ,אהבה גופנית העוצרת רגע לפני החדירה
הנחשקת לגופה של האישה ,אהבה אותה נוהגים לכנות כ"אהבה לא ממומשת" .האהבה החצרונית,
מסביר אנדריאס קפלאנוס היא ,בדומה לאהבתו של המתוודה השלישי ,אהבה "לא ממומשת" הגוררת
בעקבותיה סבל רב" :אהבה היא סוג של סבל מולד המונעת ממראה עיניים והרהורים מופרזים על יופיו
של המין השני ,דבר הגורם לכל אחד [מהאוהבים ,א.ל ].לקוות יותר מכל לחיבוקים של השני ועל ידי
תשוקה משותפת ליישם את כל צוויה של האהבה בחיבוקו של בן הזוג 504".אהבה זו היא התשוקה העזה
לחיבוק המיני בחשאי עם מושא האהבה .זו אינה אהבה בין איש לאשתו 505.זו התשוקה למה שהדת ,הן
היהודית והן הנוצרית ,אוסרת .האהבה הטהורה הזו היא לא אחרת מאשר ההשתוקקות לתשוקה
501לדוגמה נוספות בה ניתן לראות את התייחסותו של בעל ספר חסידים לתרבות האבירית ראו" :אחד היו לא מנעלים רחבים
ואחד היו לו מנעלים קטנים אמ' אותו שמנעליו רחבים לאותו שמנעליו קטנים למה תלך בחצרנות כמו הפרשים אמ' לו ואתה
למה אתה חוטא שאתה הולך בשבת בטיט או בחול ואבק של חול והטיט נשאר על המנעלי' ואתה הולך בהם בשבת הרי אתה
חוטא " (כ"י פארמה ס' תריא).
 ,Soloveitchik (1976) 502ע' .351
 503בבלי סנהדרין כא ע"ב" :בן מתייחד עם אמו ,ואין אחר מתייחד עם כל עריות שבתורה".
.Andreas Capellanus, The Art Of Courtly Love, I, 28 504
.Andreas Capellanus, The Art Of Courtly Love, VI, 100 505

עצמה 506.אך אהבה זו ,מעצם מהותה כאהבה מחוץ למסגרת הנשואים ,היא אהבת ניאופים .אהבה
המקבילה לאהבתו של המתוודה השלישי.
ת' אלכסנדר טוענת שמוטיב זה ,של התגרות ביצר וההתגברות עליו המסומלת על ידי ההימנעות
מהבעילה ,היה נפוץ בסיפורי עמים בימי הביניים כחלק מערכי האהבה החצרונית שרווחו בתקופה.

507

מוטיב זה של עצירת יחסי המין ברגע המכריע אינו חדש במחשבה הכנסייתית ,כבר במאה השישית הוא
מופיע בספרי תשובה איריים" :אם הוא [הכומר המתוודה ,א.ל ].ביחסים קרובים עם נשים רבות והוא
מתרועע איתן ומחבקן חיבוקים תאוותניים ,אך ,כפי שהוא אומר ,נמנע להביא עליו חורבן [נמנע ממשגל
מלא ,א.ל ,].עליו לעשות תשובה במשך חצי שנה ,ימנע מיין ובשר ,אך הוא יוותר בתפקידו הכנסייתי;
לאחר שנה של כפרה הוא יכול לחזור למזבח 508".בדומה לשיח הרפואי ,גם בשיח זה ניכרים הבדלים
מגדריים .אהבה נשית כרוכה בסבל רב יותר ויכולתן של נשים לשלוט באהבה מועטה יותר מיכולתם של
הגברים .נשים מחביאות את תשוקתן בצורה טובה יותר מאשר הגברים ,ויצרן המיני הומשג כגחלים
המכוסים באפר הבוערים בעוצמה רבה יותר ,ומשך זמן רב יותר מזה של הגברים.
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הספרות החצרונית חושפת בפנינו המשגה של המיניות הגברית כתשוקה שאותה יש להגביל
במוסכמות חברתיות .שכזו היא הופכת לאמצעי ריסון של המיניות הגברית חסרת המעצורים לה אנו עדים
בימי הביניים המוקדמים .או בלשון אחרת ,מבעי המיניות הגברית שלוחת הרסן נותבה להתנהגות אותה
קיבלה החברה העירונית במאה השתיים עשרה ביתר קלות 510.מיניות גברית הייתה אגרסיבית במיוחד
לאור המגבלות הדתיות והחברתיות שהוטלו על ההתנהגות המינית בתקופה זו.

511

כמו בשיח הרפואי ובספרות הפבליו ,בשיח המיני המתגלם ברומאנסות חדוות המין זוכה למקום
מרכזי .אך בניגוד לרופאים ומחברי הפבליו ,כותבי הרומאנסות ,בדומה להוגי השיח הלטיני-אובידיני,
המשיגו חדווה זו כרווית סבל רב .ברוח דומה ,המשורר תומאס מבריטניה בן המאה השתיים עשרה שייך
את חדוות המין לתענוגות הגוף – שרק לעיתים נדירות היו מנת חלקם של האהובים – תענוגות גופניים
המלווים תמיד בייסורים רבים 512.את רגשות החדווה והייסורים מיקם תומאס ,בדומה לטרובדורים
הדרום-צרפתיים ,בלב ולא בראש ובכך יצר חיץ ברור בין הגוף והלב או ליתר דיוק בין הגוף ואבר המין.

 ,Harris (1959) 506ע' .19
 507אלכסנדר (תשמ"ג) ,ע' ריד.
 ,McNeill and Gamer 508ע'  71-97ס' .11
 ,Baldwin (1994) 509ע' .133
 ,Murray (2000) 510ע' .135
 511שם ,ע' .131
 ,Baldwin (1994) 512ע' .131

הפרדה זו בין הגוף והלב יצרה "סבל בלתי נמנע של אהבת ניאופים 513".סבל הנובע מהעדר היכולת
למימוש היצר – סבל אשר גאולתו היחידה היא המוות.
כמו בשיח התיאולוגי ,בשיח הרפואי ובשיח הלטיני-אובידיני גם ברומאנסות העיניים זוכות
לתפקיד מרכזי כאשר מדובר באהבה או ביצר .דרך העיניים חודרים חיצי האהבה ופוצעים את הלב,
מסביר קרטיין מטרואה ( )Chretiene DeTroyesברומנו  514.Cligesמכל סופרי וסופרות הרומאנסות
במאה השתיים עשרה ,קרטיין מעניק לנו את הניתוח המורכב ביותר של המשגה זו בהופכו את חוש
הראייה למרכיב מרכזי בתיאוריית האהבה שלו 515.הייתה גם מסורת אחרת שהצביעה דווקא על חוש
השמיעה כמעורר את יצר האהבה .מסורת זאת הייתה נחלתם של הטרובדורים ומארי דה פרנס,
ובעקבותיהם מתאר ז'אן רנאר ברומן הוורד כיצד מתאהב קונארד הקיסר בדמותה של ליאנור רק בשמעו
את שמה ומבלי לראותה 516.אך בניגוד למרכזיות לה זכה חוש הראייה בליבוי היצר בכל השיחים המיניים,
המסורת המצביעה על חוש השמיעה כמעורר את היצר לא זכתה לתשומת לב רבה.
שמועות כמלבות את היצר אינן זרות לבעל ספר חסידים ,אך אין הזכרה ספציפית ליכולתן של
שמועות בפני עצמן להצית את האהבה 517.ציינתי לעיל את חשיבות חוש הראייה לתיאוריית היצר
החסידית ,אך כמו מחברי הרומאנסות גם ר' יהודה החסיד הבין שקיימות דרכים אחרות להצית את
הרהורי הלב ,דרכים שאינן קשורות לחוש הראייה .כדוגמת אותו האיש שאהב אישה אחת "ולא הכירה
ולא היה יודע למה והיה תמיה על מה ולמה נעשה" (כ"י פארמה ס' תתשלו) .כזכור ,אליבא דר' יהודה
קיימים שלשה סוגים של יצר מיני המתעתעים בחסיד .היצר השלישי והקשה מכולם הוא "יצר של לב
בוער ולא יכבה שהלב חושב כל שעה אחר האשה ומשתגע אחריה עד שיהיה אצלה וזה קשה מכולם יש
שנעשה על ידי כשפים ואפילו לא ראה אותה" (כ"י פארמה ס' מג) .אהבה זו היא כה עזה ,היא אינה מרפה
לרגע ,והסבר אמפירי אין לה בנמצא .רק כישוף או שיגעון מספקים הסבר הגיוני לתעצומות לב אלו.
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המשגת האהבה כנובעת מכישוף הייתה נפוצה בימי הביניים וסיפור אהבתם של טריסטן ואיזולדה היא
אחת הדוגמאות הספרותיות המוכרות יותר לתפיסה זו .מכל משוררי וסופרי המאה השתיים עשרה ,הגדיל

 513שם ,ע' .131
.Vv 441-540 ,Chretien DeTroyes(2008) 514
 ,Hanford (1911) 515ע'  .111ראו גם.Young (1907) :
 .Renart (1993), The Romance of the Rose, 516לאחרונה בגיליון זמנים  115פורסם מאמרו של סטיבן ג' ניקולס הדן
בספרייה דיגיטלית ,שניקולס ממקימיה,השואפת להכיל את כל כתבי היד הקיימים של רומן זה (ע' .)17-11
" 517וכל היום בתוך לבו ואפילו ישמע דברים ממנה לבו שמח" (כ"י פארמה ס' מג).
" 518אם אדם מכושף ורודף אחרי אשה הרי לבו נמשך אחרי האשה" (כ"י פארמה ס' מג)" .ומי שמכושף אין תקנה כמו שיצא
מן העיר וידור בעיר אחרת ויקח בעיר אחרת אשה" (כ"י פארמה ס' תתשלו).

לעשות ברול ( )Beroulשגרסתו לאגדה זו מתמקדת כל כולה באותו שיקוי שעורר את אהבתם המכושפת
של טריסטן ואיזולדה.
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בספרות הפבליו ,כבר ציינתי ,נעדרת התייחסות מקיפה ליצר .עניינם המרכזי של מחברי הפבליו
היה המשגל המיני עצמו ולאו דווקא הרגשות והתחושות הנלווים לפעולה המינית 520.עם זאת ניתן להבחין
שגישתם לתשוקה המינית ,בדומה לגישתם של הרופאים ומחברי הרומאנסות ,הייתה גישה חיובית.
התשוקה המינית הייתה טבעית עבורם ולא דבר מאיים העשוי להמיט חורבן על הבריות .דימויי האש
והבעירה לתיאור היצר ,כה נפוצים בשאר השיחים ,אינם נעדרים משיח זה ,אך ברוב רובם של המקרים
אין הלהבות יוצאות מגדר שליטה .בניגוד לשיח הלטיני-אובידיני ולשיח המיני ברומאנסות ,אין ייצוגי
היצר בספרות הפבליו כרוכים בדרך כלל בסבל ,ולרוב אין מראה העיניים מעורר את ייסורי האהבה .כאשר
מוזכרים ייסורי האהבה הם תמיד נחלתם של בני ובנות מעמד האצולה.
לפני שאבחן את ההקבלות המימדים המשותפים וההבדלים בין המשגת הגוף הגברי בחברה
הנוצרית ובין תפיסת הגוף בשיח החסידי ,ברצוני להתעכב בקצרה על סיפוריהם של יהודה/הרמן ויום טוב
בן משה ובתפקיד היצר המיני ,או השטן ,בסיפורים אלו .סיפורו האוטוביוגרפי של יהודה בן דוד וציפורה
מקלן ( ,)1191-1119שהמיר דתו בגיל עשרים ,בשלהי העשור השני של המאה השתים עשרה ושינה שמו
להרמן ( ,)Hermannשופך אור על הגבולות הקהילתיים השברירים שהפרידו בין קהילת הרוב הנוצרית
וקהילות המיעוט היהודיות 521.בספרו ,חיבור קצר על המרת הדת (,)Opusculum de conversione sua
שנכתב כשלשה עשורים לאחר טבילתו לנצרות ולאחר שטיפס בהיררכיה הכנסייתית עד להיותו ראש
המסדר הפרמונסטרטנזי בסכדה שבווסטפליה ( ,)Premonstratensian cloister in Schedaמתאר הרמן
בחור יהודי צעיר שנשלח על ידי הוריו ,מלווה ביהודי מבוגר ואמין ,להחזיר הלוואה אותה הלווה הצעיר
ללא אחר מאשר אקברט ההגמון של מינסטר ( .)Ekbert bishop of Munsterשהותו הארוכה של יהודה
הצעיר בחברת ההגמון ,רחוק ממשפחתו וקהילתו ,אפשרה לו להתקרב לנצרות למרות עיניו הפקוחות של
מלווהו שאיים לא אחת להלשין למשפחתו על מעשיו לאחר חזרתם לקלן .כך אכן קרה .בתקווה למנוע את
המרתו ,המשפחה החרדה החישה את נשואי יהודה שהתייסר בהתלבטויותיו.

.Beroul (1970) 519
 ,Baldwin (1994) 520ע' .111-117
 521רבות נכתב על אוטוביוגרפיה מרתקת זו .תרגום לאנגלית של כתביו של הרמן ניתן למצוא בספרו של גודיץ'Other Middle ,
 ,Goodich (1998) ,Agesע'  .99-93כמו כן ראו :שחר (תשס"ג); ) ,Kruger (2009ע'  .13-11לאחרונה חוקרים החלו לפקפק
באמיתות סיפור זה .ראו .Schmitt (2010) :בניגוד למגמה זו שחר ,בדומה לקליינברג ולוטר ,לא רואה כל הצדקה לערער על
אוטנטיות הסיפור.

השטן שקינא בהתפתחותו הרוחנית של יהודה הצעיר ,שראה את הצעיר ממהר לכנסייה מדי יום
ביומו ,שהביא "את טעם המוות להורה הראשון באמצעות האשה" 522,כדברי הרמן ,הוא זה המתואר כמי
שקשר את יהודה בברית הנשואים ,בתקווה להחיש את חורבנו .בשיתוף פעולה עם היצר ובניסיון אחרון
למנוע את התנצרותו ניסו בני משפחתו של יהודה לכובלו לחיי תאוות הבשרים במסגרת מוסד הנישואים.
בתחילה נוצר הרושם שמזימתם נשאה פרי ולמשך זמן קצר ידו של היצר הייתה על העליונה .החתונה
ויחסי המין שבאו בעקבותיה הצליחו להרחיק את יהודה מהאל (הנוצרי) ,לפחות לזמן מה:
מיד כאשר חוויתי את שחיתות הבשר [יחסי מין ,א.ל ,].עיוורו את עיני התענוג השקרי והרגש כלפי
האשה שזווגה לי .לא הצלחתי – זהו בדרך כלל סימן לייאוש גמור – אף לחוש את המחלה הקשה
ביותר של נפשי וליבי .לא רק שלא התגברתי ,כבעבר ,על חרפת הפיתויים ,כי אם נכנעתי להם
בחוסר-אונים גמור בכל אורח-חיי .חשבתי את עצמי למאושר בשלום שקרי זה של חטאים.
התחלתי להתפלש בתאוות הבשר הגדולה ,שבעבר פחדתי כי תפילני . . .התחלתי להידרדר לדאגות
שונות של העולם ,ולא ביקשתי עוד את אשר לאלוהים .עסקתי רק במה שיכול להפיק רצון מלפני
523
אשתי.
התענוגות הגופניים הרגעיים הם הכלים בהם נעזר השטן ,או היצר ,להסית את יהודה מחיי עולם במחיצת
האל לחיי שעה רוויי תאוות בשרים .חשוב לזכור שאת סיפורו של יהודה הצעיר מספר הרמן המבוגר,
לאחר שנים רבות בהן היה שקוע עמוק בהוויה הנזירית הפרמונסטרטנזית .סיפור זה ,בין אם אכן התרחש
במציאות החברתית של המאה השתיים עשרה או נכתב לצרכים פולמוסיים כפי ששמיט וחוקרים אחרים
סוברים 524,משקף תפיסת עולם נוצרית נזירית .מעניין להשוות סיפור זה לתיאורו של ר' יהודה החסיד את
אופן פעולתו של השטן בו דנתי בהרחבה בחלק הראשון.
לר' יהודה החסיד וצאן מרעיתו האופציה הנזירית לא הייתה בנמצא אבל לא קשה לראות
שהכמיהה לחיי פרישות מינית זרמה בבסיס המשגת מיניותם 525.להזכירנו:
אם יש אדם צדיק וחדל מחימוד אשה ומכין לו [השטן ,א.ל ].אותה אשה שחומדה והיא חומדתו
ועתה הוא רחוק ממנה והיא ממנו ואפילו היה בידם לחטוא נמנעים מחמת הבושה כי היאך יכול
לדבר עמה מאותם דברים והיא עמו לפיכך הסטן מגלגל דברים בינו ובין האשה שיבאו יחדיו
ויתיחדו  . . .ויבא השטן בלבו ובלבה וילמד להם יומם ולילה עורמות ומזימות היאך לידבק יחדיו
בלא בשת ופגימה  . . .ונכנס בלב האדם ומסיתו וכיון שאינו יכול להסיתו לרעה להפרידו מן
התורה יאמר רבונו של עולם כבר נסיתיו ועמד בו ראוי הוא לכל הטובה אשר דברת עליו לכך
יסוד היראה נסיון (כ"י פארמה ס' שסא).
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הצדיק שהתגבר על יצרו וחדל מחימוד אישה מתואר כ"אדם" או "איש" וסביר להניח שמדובר כאן בגבר
מבוגר ולא בבחור צעיר .ברור לנו שהאישה אינה אשתו של הצדיק כי אחרת מעשיהם לא היה בגדר חטא.
המחבר נמנע מלציין אם הצדיק היה נשוי ,גרוש ,אלמן או רווק ,ואולי אין זו יד המקרה .בדומה להרמן,
הצדיק כאן מצטייר כמעין נזיר שעלה בידו להתגבר על יצרו ולהימנע מהאישה בה הוא חושק .השטן
שהסית את יהודה לחיי נישואים ותענוגות הבשר אינו שונה מהשטן המפתה את הצדיק ואת מושא
תשוקתו "שיבאו יחדיו ויתיחדו" .התורה (דברו של האל) מגוננת על הצדיק מגחמותיו של היצר כמו
שהעיסוק בפלפול דתי (את אשר לאלוהים) שומר על הרמן מלהידרדר לתהום הגשמיות ותאוות הבשרים.
בחיבורו של ר' מאיר מאינגלטירא מתואר יום טוב בן משה ששם קץ לחייו ,בחור צעיר רווק
שמשפחתו הגיעה לאנגליה מאזור הריין בגרמניה .לסיפור זה – שמעבר להיותו עדות נוספת לסימביוזה
רעיונית בין קהילות המיעוט היהודי והרוב הנוצרי ,או כפי ששהם-שטיינר מתאר זאת" ,אימוץ של שפה
וסמלים מן המרחב הנוצרי הסובב – 526",יש ככל הנראה קשר לחסידות אשכנז .שהם-שטיינר ,שמביא את
הסיפור בשלמותו ,מסביר שהגדרת האב כ'חסיד' מתארת אדם "שדרישותיו הדתיות מעצמו ,וככל הנראה
גם ממשפחתו ותלמידיו ,הן דרישות של ל'פנים משורת הדין' ,וייתכן כי דרישות אלו ואורח חיים זה הם
שעמדו ביסוד המתח הבא לידי ביטוי בסיפור ,שבסופו בוחר יום טוב לסיים את חייו 527".ייתכן גם
שהגדרת האב כחסיד מצביעה על שייכותו לחסידות אשכנז ומוצא המשפחה מהאזור הריין מחזקת סברה
זו.
יום טוב בן משה ויהודה/הרמן מתוארים כצעירם יהודים אשכנזים מבולבלים ,הנאבקים למצוא
את מקומם במציאות רווית הסתירות של המאה השתיים עשרה 528.לאחר ניתוח סיפורו הטראגי של יום
טוב בן משה ,שהעדיף לשים קץ לחייו מאשר להיכנע לשד (לשטן ,ליצר) שנכנס בו וניסה להדיחו להמיר את
דתו ,מעלה שהם-שטיינר סברה הנכונה גם לגבי יהודה/הרמן" :דומה כי כוונת הדברים היא ,שחלק מן
הלהט של גיל ההתבגרות ,שמצא את ביטויו בלבטים הדתיים ובדחף להמיר את הדת ,קשור אולי גם באי-
מימושו של היצר המיני הגואה האופייני לגיל זה".
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בסיפורו של הרמן מזוהים היהודים עם הגוף – "בני הבשר" 530,וכאלו המפרשים את המקרא
כפשוטו ,בעוד הנוצרים משויכים לעולם הרוחני לנשגב לשכלי ובעלי יכולת לקריאה סימבוליות של
הטקסטים המקודשים .מאבקו של הרמן הוא מאבק בין הנאות הגוף הרגעיות (המסמלות את העולם

 526שהם שטיינר ( ,)5119ע' .53
 527שהם שטיינר ( ,)5119ע'  .53ייתכן ואביו של יום טוב היה קשור לחסידי אשכנז ומוצא המשפחה מהאזור הריין מחזקת
סברה זו.
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היהודי) ותעצומות הנפש הנצחיות (שהן נחלתם של נוצרים בלבד) ,בין תאוות בשרים ותשוקה לאל .על
יהודה/הרמן לרסן את גופו ,להגיע לשליטה מלאה על מעשיו ,ולהתגבר על תשוקותיו .זו כמובן משאת
נפשם של הנזירים והחסידים כאחד .דיכוטומיה זו מעוררת שוב את שאלת הניגודיות בין גוף ונפש בה דנתי
בחלק השני ועוד אשוב לסוגיה זו בהמשך.
בסיפור מאבקו של הצדיק ,המוזכר לעיל ,הצדיק שהתגבר על יצרו וחדל מחימוד אישה ,מהדהדת
אגדה ימי ביניימית מפורסמת שהסעירה את דמיונם של הבריות בתקופה זו ,סיפור אהבתם של אבלר
ואלואיז והתמודדותם עם השטן .השטן שהדיח את אבלר לחיקה של אלואיז ,כמו היצר החסידי ,נמצא
בכל מקום ,אין מקום בטוח ממנו ואין דלת נעולה בפניו" ,הוא אינו מפסיק לרקום תחבולות ולהוציאם
לפועל ,ויראי-שמיים הם קורבנותיו המועדפים 531".בדומה לשטן בשיח החסידי עבור אבלר השטן הוא
משרתו של האל" .מי ,לבסוף ,אינו יודע ",שואל אבלר" ,שהשטן עצמו לא פועל ללא רשותו של האל ,כאשר
הוא מעניש איש רע על מעלליו או מכה צדיק בכדי לטהרו או על מנת שישמש דוגמה באורח רוחו? כוחו [של
השטן] ,כך נאמר ,הוא טוב ואפילו צודק ,אבל רצונו תמיד לא צודק; כוחו בא לו מהאל ,אבל רצונו הוא
שלו 532".הפרדיגמה לאורח-רוחו של צדיק זה המתמודד בסבלנות אין קץ ובהצלחה עם התקפותיו חסרות
הרחמים של השטן הוא כמובן איוב ,מזכיר אבלר לאהובתו אלואיז 533.ייסוריו של איוב לא באו עליו
כתוצאה מחטא ,מדגיש אבלר ,אלא בכדי שהניסיון בו התנסה ישמש דוגמה וסמל לאחרים לדבקות חסרת
פשרות באל .כך גם הבין זאת מחבר ספר חסידים:
וכיון שיתכן שיתחיל הקב"ה לנסות את הצדיקים בעולם הזה יתכן עוד שינסה אותם מחמת דברי
מקצת הברואים בזמן שהוא יודע שיש להם תקנת בדבר או שיוסיף בנסיונם או יקל ממנו כל זה
אין בו שום כיעור אע"פ שדבר זה ידוע ומקויים מן הדין הרי הכתובים אומרים אותו עניין שנאמ'
למען ענותך ולמען נסותך להטיבך באחריתך ונכון זה מעניין איוב שהעיד בו הכתוב כי הוא תם
וישר ירא אלהים וסר מרע והתחיל להביא עליו אילו הייסורין קשים וחזקים ועיקר סיבתו היתה
מדברי השטן וביאר הכתוב כי לא היה מחויב בצרות ובייסורין שבאו עליו אלא הקב"ה התחילן
כדי שיגמלוהו טובה עליהם ולמען יראו כל השומעים והרואים אותו קושי ייסורין ומתקנים
דרכיהם (כ"י פארמה ס' לב).
הן עבור אבלר והן עבור מחבר ספר חסידים השטן מקבל את רשותו של האל בכדי לנסות את הבריות
במטרה שהאל הטוב והמטיב יתגמל את העומדים בניסיון ובכדי שיראי-השמיים אשר לא נכנעים לפיתוייו
של השטן ,המתגברים על יצרם ,יהוו אות ומופת לאחרים .המשגת היצר בשיחים הנוצריים ,ובמיוחד בשיח
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הכנסייתי ,אינה כה שונה מהמשגתו בשיח המיני החסידי .עתה נותר לברר האם גם בהמשגות הגוף ניתן
לראות מגמה דומה.

ד .המשגת הגוף הגברי בחברה הנוצרית בימי הביניים בהשוואה להמשגתו בשיח החסידי
הגוף ,הגברי והנשי כאחד ,היווה מקור לחרדה עמוקה עבור גברים רבים בימי הביניים .בניסיונותיהם
הנואשים לרסן את גופם הקרינו הגברים את פחדם על הגוף הנשי .הפחד מהגוף הגברי הלא-רציונאלי
וחסר-הריסון שלט בהמשגת "הטבע האנושי" והמיניות האנושית בחברה המערבית מאז ימי אפלטון ועד
העת החדשה 534.חרדה זו שמקורה בקרב אנשי הכמורה ,מיעוט גברי אליטיסטי ,חלחלה אל האוכלוסייה
בכללותה והשפיעה על נשים וגברים כאחד .עם השינויים הרבים שעברו על החברה הימי-ביניימית במאה
השתיים עשרה אנו עדים גם לשינוי תפיסתי בנוגע לגוף – מעתה הגוף הומשג ככלי מרכזי בעבודת האל.
תפיסה חדשה זו מצאה ביטוי בין היתר בהתלהבות דתית בהקשר של טקסי אכילת לחם הקודש,
בגשמיות הרוחנית הנשקפת בתרבות התשובה הכנסייתית בתקופה זו ,וכן בפריחת המיסטיקה
הסומאטית .רבים משנויים אלו קבלו את חותמה הרשמי של הכנסייה בוועידה הלטרנית הרביעית בשנת
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אם הגוף הגברי הטריד את מנוחתם של הגברים בימי הביניים ובמיוחד את הוגי הכנסייה ,אבר
המין הגברי על אחת כמה וכמה .זקפת האבר למראה פני אישה הזכירה לתיאולוגים ,כמו לר' יהודה
החסיד ,את חולשתו של הבשר 536.לגבי גברים אלו שקבלו על עצמם חיי פרישות ,הגוף הגברי על תנועותיו
והפרשותיו סימן את אי-הרציונאליות הטמונה במיניות הגברית ואת אופייה הבלתי ניתן לשליטה .בדומה
להמשגת הגוף הגברי בשיח החסידי ,המשיגו התיאולוגים את הגוף הגברי ככלי חסר כוח רצון משלו המוכן
בכל הזדמנות לעזור לגבר (ליצר ,לשטן) לממש את חטאו .בנוסף לזאת ,בלבם של גברים רבים כינן פחד
מאימפוטנציה .עדויות לכך ניתן ליתן למצוא בדיון הפורה באמצעים מעוררי תשוקה מינית ובקביעתו של
הארכיהגמון מקנטרברי תיאודור מטרסוס ( )Theodore of Tarsus 602-690עליה חזר מאתיים שנה
מאוחר יותר הארכיהגמון של מיינץ ,הרבנוס מורוס ( ,)Hrabanus Maurus 780-856שאישה יכולה לדרוש
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להתגרש ולשאת גבר אחר אם בעלה אימפוטנט (ולא היה כך לפני הנשואים או שהאישה לא ידעה על חוסר
אונו בזמן נישואיהם).
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לגברים אלו היו סיבות טובות לחשוש מאימפוטנציה .חוסר היכולת לזקוף את אבר המין או
להביא ילדים לעולם היוו עילה למנוע מהגבר להינשא ,לחושפו ללעג חברתי ,ואף להרחקתו מחיק
הכנסייה 538.לפני גזר-דין ההרחקה ,בתי הדין הכנסייתיים היו חוקרים את שכניו וחבריו של הנאשם בנוגע
לחייו המיניים עם אשתו ,רופאים או מיילדות היו נקראים לבדוק את אבר מינו של הנאשם ,ובמקרים
מסוימים בהם הנאשם דחה את ההאשמות נגדו ,היה עליו להוכיח את צדקתו ולקיים יחסי-מין לעיניהן
הבוחנות של מיילדות או 'נשים חכמות'' 539.נשים חכמות' ,המכונות גם 'נשים מנוסות' ,שימשו לעיתים
כיועצות מומחות עבור בתי המשפט הכנסייתיים לשם בחינת בתוליה של אישה או חוסר אונו של הגבר
כאשר לדיינים לא הייתה יכולת להגיעה לידי הכרעה מהמידע שהיה ברשותם .במקרים מסוימים נקראו
הנשים המומחות להסב סביב מיטת הזוג בשעת משגלם ולבחון אם אבר מינו של הגבר מזדקר או לא.
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גם בחברה היהודית הסתמכו על נשים מומחות ,אך אלו ,ככל הנראה ,בדקו נשים בלבד 541.בהקשר
זה אין מפתיע לראות שבספר חסידים ,כמו בתלמוד 542,חוסר אונות אינה סיבה למנוע מהגבר להינשא
אלא רק למונעו מלשאת בת ישראל ,עדיין היה באפשרותו לשאת גיורת 543.המגמה הכנסייתית הרשמית
נמנעה ככל הניתן מפירוק קשר הנישואים גם כאשר לא עלה בידי הזוג להביא צאצאים לעולם 544,כדוגמת
קביעתו של בורקהרדוס מוורמס שקיום יחסי מין בהיעדר יכולתה של האישה להרות אינם נחשבים

 537דוגמה אחת מני רבות לדיון בחומרים מעוררי תאווה מינית ניתן למצוא אצל בורקהרדוס מוורמס,McNeill and Gamer :
ע'  331-331ס'  .173קביעתו של תיאודור מסרטוס מופיעה בספרי התשובה ,McNeill and Gamer :ע'  511ס'  .33בנוגע
לאימפוטנציה כעילה לגרושים ונשואים מחדש ראו ,Makowski (1977) :ע'  ,Payer (1980) ;111ע'  ,Payer (1984) ;391ע' .33
 538בנוגע לחוק הכנסייתי לגבי אין-אונות ראו.Brundage (1982) :
 ,Murray (2000) 539ע' .137
 . Murray (1990) 540כל המאמר עוסק בתפקידן של נשים חכמות אלו ותרומתן למערכת המשפטית הכנסייתית .בעמוד 533
מצוטט המקרה אותו ציינתי המוזכר על ידי תומאס מקובהם.
 541באומגרטן דנה בקצרה בנשים אלו ,ראו :באומגרטן (תשס"ה) ,ע'  .11ראו גם אור זרוע ס' תקצח .במקום אחר באור זרוע ,ס'
תרנב (אותו מציינת באומגרטן ,שם) ,מוזכרת בדיקתו של גבר המואשם בידי אשתו בחוסר אונו ובהשפלה הכרוכה בבדיקה מעין
זו.
 542בבלי יבמות עו ע"ב .דיון קצר ביחס ההלכה לאין-אונות ניתן למצוא אצל ויינשטיין (תשנ"ח) ,ע' .113-111
" 543לאחד חתכו אבן מערותו וכשגדל בקש לקחת אשה ונתן החכם עיצה שלא יתנו לו ואמר זה לחכם ונתן לו עיצה לישא
גיורת כי כרות שפכה מותר לישא גיורת" (כ"י פארמה ס' תתתתשיא) .כך גם בסימן שלאחריו (תתתתשיב)" :אחד תלמיד בא
לפני חכם אמ' לו הרי לקחתי אשה והייתי כמה שנים עם אשתי ולא היה לה וולד ממני ומתה ולקחתי אשה אחרת וזמן מרובה
הייתי עמה ואינה הרה שמא זה גורם כי שהייתי קטן לוקח מערוותי אבן קטן שהיה מעכב אותי מלהשתין אמ' לו אם כן אסור
אתה יש שנלקח ממנו אבן ומוליד אבל כשלקח אשה ואינו מוליד בידוע שפשע שלו ולא יתנו בת ישראל כי כרות שפכה הוא
ואם לקח אשה ומתה ולקח אחרת ומתה הרי בשלישי לא יקח אלא גיורת שמא כרות שופכה הוא".
 ,Brundage (2000) 544ע' .39-39

לחטא 545,בתנאי כמובן שהגבר לא היה מודע לכך מראש .עבור ר' יהודה החסיד ,כמקובל בהלכה
לדורותיה ,חוסר פוריות היה בהחלט סיבה לכפות גרושים על הזוג.
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הוגי הכנסייה התעקשו אמנם על שליטה מלאה בגוף המיני וקראו לקיום יחסי מין רק בהסכמה
הדדית ,אך מנגד ערכים חברתיים עודדו דימויי גבריות שביטויים היו גם מיניות אגרסיבית .ייתכן והמתח
שנוצר בין הרצון לשליטה על הגוף והמיניות הגברית הכוחנית הוא שהביא לחשש הכבד מיחסי מין ,חשש
הזורם בקרקעית הדיונים הימי ביניימיים הרבים העוסקים במיניות .יכולתן של נשים להאשים גברים
באימפוטנציה ,לביישם ברבים ולגרום להחלשת מעמדם החברתי ,כמו כן יכולתן להיעזר בכישופים על מנת
לשלוט באבר מינו של הגבר ,לגרום לו למשל לאימפוטנציה ,הפכה על פניה את ההיררכיה החברתית
המגדרית .אך בסופו של דבר מהלך זה קשר את הנשים בקשר גורדי לחוסר יכולתו של הגבר לשלוט על גופו
המיני 547.גם בעל ספר חסידים קרא להימנע ממיניות גברית אגרסיבית ,אך סיבתו אינה הפגיעה באישה
אלא החשש שחדירה אגרסיבית לגופה יגרום לה דימום ,דבר שיקשה להבדיל בין דם זה ודם הווסת.
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המשגת המגע המיני כמטמא ודורש טיהור טקסי לא הייתה גחמתו הבלעדית של מחבר ספר
חסידים .שאלת רחצת הגוף לאחר המשגל עלתה בתשובתו של גרגורי הגדול (Gregory the Great 540-
 )604לאוגוסטינוס .גרגורי,שהטביע את חותמו על מוסד האפיפיורות לדורותיו ושכתביו נחשבו לסמכות
ממדרגה ראשונה במשך ימי הביניים ,עמד על כך שעל הבעל לרחוץ ולהמתין זמן מה עד כניסתו לכנסייה.
נדרש זמן לקרר את הגוף הבוער ביצרו במיוחד כאשר יחסי המין לא היו לשם פריון 549.בחצי השני של
המאה השביעית קבע תיאודור מטרסוס" ,בעל שישן עם אשתו ירחץ עצמו לפני שילך לכנסייה",

550

ובעקבותיו במאה השתיים עשרה יעץ אלברטוס הגדול לגברים להיטהר לפני ואחרי המשגל כחלק מתהליך
כפרתם על חטא הבשרים 551.גם אם הוראות אלו לא אומצו בצורה גורפת הם המשיכו להופיע בספרי ווידוי
לאורך ימי הביניים 552.הצבעתי לעיל על מגמה דומה בספר חסידים הקוראת למי ששימש מיטתו ולא גמר
ביאתו "שלא היה בעל קרי אע''פ שלא נגע בערוותו או בערוותה בידיו אם חפץ ליגע בספר או ללכת
להתפלל או ללמוד ירחוץ ידיו בנקיון מים" (כ"י פארמה ס' תתתתט) ,או ההוראה המעודדת את החסיד
 ,Fossier (2010) 545ע' .93
" 546וכן מי שהוא מכושף שנה או שנתים ושלש שאינו יכול ליזקק לאשתו לכך יגרש את אשתו ויקח אחרת והיא תנשא לאיש
אחר ויהיו לזה בנים ולזאת כי לא תהו בראה לשבת יצרה" (כ"י פארמה ס' תתשסב).
 ,Murray (2000) 547ע' .131
" 548ויש אשה שאם יבעול הבעל אותה לאחר הבעילה מיד אם תקנח תראה כתם של מראה דם מפני שבעל בכח ואילו כשבעל
אם לא היה מכניס ערותו אלא בכח מקצת לא היה כלום לזאת האשה כשאין לה ווסת קבוע ואם בא עליה בכח יתראה כמו
דם לזאת צריך לבא עליה שלא בכח ולהכניס מקצת ערוותו אז אין דם כי פעמים מחמת מכה הוא ולא ממקור דמיה" (כ"י
פארמה ס' תתשפג).
 ,Payer (1980) 549ע' .311
 ,McNeill and Gamer 550ע'  511ס'  .31ראו גם.31 ,Payer (1984) :
 ,Fossier (2010) 551ע' .93
 ,Payer (1984) 552ע' .117

לשים בלילה כלי עם מים ליד מיטתו "שאם יראה קרי ואינו יכול לשפוך ט' קבין יקח מים וישפשף סביב
לערוה כי לא יתכן שילך לבית הכנסת עד שישפשף מקום הבשר שנגע בו שכבת זרע" (כ"י פארמה ס'
תתרסו).
כזכור מחבר ספר חסידים מעודד להצניע את אבר המין הגברי אף בחדרי חדרים מכיוון ש"אין
שבחו של אדם להיות עומד ערום כשברא הקב"ה את האדם לא בראו ערום  . . .ואפילו אם אין אדם אצלו
לא יעמוד ערום ולא יעמוד חציו ערום בפני אדם כמו בעלי מלאכה שרק מכנסיים לבושים (כ"י פארמה ס'
תתרס) .הוראה זו כפי שנראה להלן אינה גורפת ,סייג לה היא אשתו של החסיד .ההוראה המיוחסת לסנט
פיטר קובעת שאל לו לכומר להראות ללא גלימתו ולחשוף את "הבושה והעירום של גופו 553".מאז המאה
השביעית קבע החוק הכנסייתי ש"על הבעל אסור לראות את אשתו ערומה",
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והתנגד לקיום יחסי מין

בעירום או בשעות היום וכן לתנוחות לא קונבנציונליות ,דהיינו כל התנוחות למעט זו בה הגבר למעלה
והאישה למטה 555.בעל ספר חסידים ,כזכור ,העדיף שגופותיהם של האיש ואשתו יהיו מכוסים גם בזמן
המשגל" ,שאם תרצה היא שהוא יהיה בחלוקו והיא בחלוקה הדין עמה וכתיב והיו לבשר אחד ובחיקו
תשכב וכתיב ובאשת חיקו וכתיב ובאיש חיקה אלא כשמספר בתענוגי האיש הוצרך לומר אשת חיקו כפי
רצונו וחפצו ותאותו" (כ"י פארמה ס' תתרפו).
בניגוד בולט למקובל בשיח הכנסייתי ,ר' יהודה החסיד ,כפי שציינתי לעיל ,לא התנגד למגוון של
תנוחות מיניות .כמו כן ,למרות קריאתו של ר' יהודה החסיד להימנע מחשיפת הגוף הגברי בכל עת ומקום
אין קריאה זו כוללת את אשתו של החסיד כפי שניתן לראות בסיפור הבא" :צדיק אחד היה רוחץ באמבטי
במים ואשתו יושבת אצלו והנה זוהר על ראש הצדיק ובמים אמרה לו אשתו מה זה הזוהר אמר
כשהקב"ה כותב הדיו הנשאר בקולמוס הוא מקנח בראש הצדיקים כשהגיע זמנם ליפטר ובאותה שבוע
נפטר אותו צדיק" (כ"י פארמה ס' תתרנט) .אידל מפנה את תשומת לבנו למקומו המרכזי של הראש
בסיפור קצר זה ומסביר את הזוהר העוטר את ראשו של הצדיק כמקבילה קרובה לאורה ( )auraהמקיפה
את ראשם של הצדיקים הנוצרים 556.לענייננו חשוב לראות שהצדיק מתואר כמי שאינו נמנע מלחשוף את
גופו העירום לעיני אשתו ,דבר שנחשב לחטא בעיניו של בורקהרדוס מוורמס ודורש כפרה של שלשה ימי
צום על לחם ומים בלבד.
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 ,McNeill and Gamer 553ע'  99ס' .1
 554שם ,ע'  511ס' .31
 ,Brundage (2000) 555ע' .31
 ,Idel (1997) 556ע' .591
 ,Payer (1980) 557ע' .315

כנגד אמות המוסר המיני המופיעות בהגות הכנסייתית ובכתבים הלטיניים בהשראת אובידיוס
שנמנעו מלדון במערומי הגוף הגברי בכלל ובאבר המין הגברי בפרט ,ובשונה מהרומאנסות שהלבישו את
הגוף הגברי בבגדים יקרי ערך ובשריון ,מחברי הפבליו הציגו את אברו המוסתר של הגבר "כמו בשר תלוי
בחנות הקצב מלווה בפזמונים עליזים 558".תוך ניכוס שפת האיכרים ,מחברי הפבליו לא רק התעלמו
מהצניעות האוגוסטינית שרווחה בחברה הנוצרית ,אלא קראו בפומבי תגר על ניסיונם של השיחים
האחרים להצניע את אבר המין הגברי תחת מעטה מטאפורות ,רמזים או שתיקה .הגוף המוצג בספרות
הפבליו אינו גוף שלם ,הוא חלקי ,מעוות ,מסורס ,מבותר ,והאיברים ,ובמיוחד איברי המין ,עומדים בפני
עצמם וזוכים לחיים משלהם כאילו היו ישויות נפרדות בעלות אישיות משלהן 559.חוקרות פמיניסטיות
מדגישות שהוללות מינית והוללות לשונית מייצגים סמלים רבי עוצמה של כאוס חברתי בטקסטים
מיזוגיניים כדוגמת הפבליו .טקסטים אלו אינם משקפים את התנהגותן של נשות ימי הביניים ,בורגניות או
אצילות ,ייצוגים אלו של נשים כגורמות לכאוס חברתי שימשו ככלי שליטה רבי עוצמה על מנת להשתיק
ולהגביל את האיום הנשי .יחד עם זאת ,בייצוגים אלו היה טמון הפוטנציאל להתנגדות לשליטה תוך ערעור
הפיקציה של השליטה הגברית וחשיפת ההונאה הטמונה בה.
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מראה הגוף העירום ,נשי וגברי כאחד ,היה שכיח בימי הביניים .אלו שלא ישנו בבגדיהם התפשטו
כליל ,ובאופן כללי בחברה הימי ביניימית הבריות ישנו במערומיהם ,וסביר להניח ששינה בעירום הייתה
מקובלת גם בחוגי האצולה 561.הנזירים ישנו או ערומים לגמרי או בבגדיהם לפי דרישות המסדר .נזירי
המסדר הבנדיקטי ,לדוגמה ,מאז המאה השישית ישנו לבושים ואף חגורים בחגורותיהם .הנזירים
הקלוניאניים – בזמן שמסדרם זכה לשגשוג ,צבר כוח פוליטי ,והמגבלות הסגפניות הוקלו – הורשו לישון
ללא בגדיהם .הנזירים הציסטרקנים צוו ,כחלק מהרפורמה אותה הנהיגו ,לשוב למנהג הבנדיקטי הקדום
ולכסות את גופם בשנתם 562.בתקופה זו גם לא היה נדיר לראות משפחות שלמות ,אבות אימהות בניהם
ובנותיהם (ואף הבוגרים שביניהם) ,צועדות במערומיהם ברחובות העיירה לבית המרחץ הציבורי לאחר
שפשטו את בגדיהם בביתם .מנהג שנעלם כמעט כליל במאה השמנה עשרה מרחובות אירופה.
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עדויות לקבלת הגוף העירום ,הנשי והגברי ,כחלק בלתי נפרד מהמרחב הציבורי עולות ,בין היתר,
גם בסדרת איורים של צייר אנונימי מהרבע האחרון של המאה החמש עשרה המלוקטים בספר – The

 ,Baldwin (1994) 558ע' .111
 ,Bloch (1986) 559ע' .11
 ,Finke (2000) ;McCracken (1994) ;Burns (1994) 560ע' .311-315
 ,Baldwin (1994) 561ע' .111
 ,Elias (1978) 562ע' .113
 563שם ,ע' .113

 564,Medieval Housebookובגילופי העץ של האומן הגרמני ( ,Albrecht Durer )1159-1391למשל גלופת
העץ עליה מופיעים גברים עירומים בבית המרחץ למעט פיסת בד קטנה המסתירה את אבר מינם וקשורה
בחוט סביב מותניהם .בית המרחץ ממוקם במרחב הציבורי של העיירה ,מופרד בגדר נמוכה מהרחוב וניתן
לראות בגלופה אישה עומדת מאחורי הגדר וצופה בגברים העירומים בעוד אנשים אחרים עוברים
ברחוב 565.בליל הכלולות ,בטרם כניסתם למיטת הכלולות גופותיהם של הזוג הצעיר הופשטו מבגדיהם
בידי 'נשים מנוסות' ,ועל הגבר היה לעבור טקס התרת הסרטים שנקשרו מבעוד מועד סביב אבר מינו,
מעשה שסימל את שחרור כוח אונו של הגבר בשעת המשגל הראשון לאחר הטקס 566.מעניין לראות בהקשר
זה שכותנת הלילה נכנסה בהדרגתיות לשימוש במאות השבע עשרה והשמנה עשרה במקביל לשימוש במזלג
ובמטפחת האף כחלק מתהליך ה"ציביליזציה" שעבר על החברה האירופאית בתקופה זו.
לא רק הגוף העירום היה למגינת רוחם של הוגי הכנסייה ,היו אלו שאף מתחו ביקורת על הגוף
הלבוש .קנטור פטר ,למשל ,ביקר נמרצות לבישת בגדים ראוותנים ,אך לא ראה פסול באישה המייפה את
גופה בבגדים ,תכשיטים ,ואיפור על מנת לעורר את יצר מינו של בעלה 567.השקפה מוסרית דומה ניתן
למצוא בשיח ההלכתי הימי ביניימי וכן בספר חסידים .כך לדוגמה מנסח זאת ר' יהודה החסיד" :אשתך
מלובשת ומקושטת כגפן פוריה אז יתחמם יצרך כאש ויורה הזרע כחץ  . . .מקושטת רק לבעלה" (כ"י
פארמה ס' תתרפד) .אך בשונה מהשיח ההלכתי וקביעתו של קנטור פטר ,ר' יהודה החסיד מנסה להרחיב
את שליטתו של החסיד על אשתו וילדיו כאשר התכשיטים משמשים עבורו אמצעי להשגת מטרתו:
וכתיב ושמתם על בניכם ועל בנותיכם לא דיבר אלא כנגד הבנים המקבלים מוסר מן המוכיח
אבל בנים ובנות שאינם שומעים למוכחים אם ילבשם עדי יבא לידי זנות לכך כתב למי ראוי נזם
זהב וחלי כתם דוקא לאוזן שומעת לדברי חכם שמוכיח שאין אדם רשאי לתקן תכשיטים לבניו
הפריצי ולבנותיו הפרוצות ולא האיש לאישתו כשהיא פרוצה (כ"י פארמה ס' סד).
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תחילת המובאה מתייחסת לנזכר בספר שמות (ג:כב) כאשר ערב יציאת מצרים מצוות הנשים לשאול
משכנותיהן המצריות כלי כסף וזהב ושמלות ולשים אותם על בניהן ובנותיהן .ר' יהודה החסיד מנצל

 564אליאס דן בהרחבה באיורים אלו 511 ,Elias (1978) :ואילך .איורים אלו מופיעים בספרו של Christoph Waldburg
.Venus and Mars: The World of the Medieval Housebook :)1779( ,Wolfegg
 565ניתן לצפות בתמונה באתר:
http://www.oocities.com/wilhelm@rogers.com/WoodcutTheMensBathAlbrechtDurer149 7.jpg
תמונה דומה עולה מציורו של הצייר האיטלקי בן המאה השבע עשרה“I Bagnanti a SanNiccolo ,Domenico Passignano ,
” . dettaglioתמונה המראה גברים עירומים למעט תחתונים שקופים רוחצים בנהר לעיניהם של תושבי העיירה.
.71 ,Fossier (2010) 566
 ,Baldwin (1994) 567ע'  . 119-111תיאור של הלבוש בימי הביניים ,בגדים ,מנעלים ,תכשיטים ,ועיצוב השיער ניתן למצוא אצל
) ,Fossier (2010ע' .99-95
 568הוראה זו חוזרת בכ"י פארמה ס' תתתתקצד.

סיפור מקראי זה לקרוא לחסידיו ,בניגוד להלכה המקובלת 569,למנוע ענידת תכשיטים מבניהם בנותיהם
ונשותיהם שאין ליבם נוטה לצניעות החסידית הנדרשת ,העלולים לפרוץ בפריצותם את גבולות הנורמה
המחמירה .כמקובל בשיח ההלכתי בתקופה זו ,אין ר' יהודה החסיד קורא לאיסור גורף על ענידת
תכשיטים ,אלא בדומה לנהוג בהלכה וכפי שמורה קנטור פטר ,הוא מעודד נשים לייפות את עצמן
בתכשיטים בכדי למצוא חן בעיני בעליהן" :ואם יש לו בת וקונה תכשיטין לה שלא תהא מנוולת בעיני
אישה כך לזו [לאשתו ,א.ל( "].כ"י פארמה ס' תתרפו).
בדומה לשיח המיני החסידי גם בשיח הכנסייתי החשש הכבד מהגוף הגברי הלא-רציונאלי וחסר-
הריסון נתן את ביטויו בין היתר בהתייחסות השלילית לאוננות ושפיכת זרע לבטלה .אך בשונה מהשיח
החסידי ,בשיח הכנסייתי אוננות קוטלגה כתת-קטגוריה של מעשה סדום 570.הגבול שחצה בין הומו-
ארוטיות ואוטו-ארוטיות אינו תמיד ברור במקורות הימי ביניימיים 571.בדומה למשכב זכר ,אוננות
הומשגה כחטא כנגד הטבע ,מרד כנגד האל שהעניק את הזרע למין האנושי על מנת לאפשר את המשך קיום
קהילתו הקדושה עלי אדמות 572.כבר במאה השביעית ,בהשפעת תפיסות הגבריות הרומאית ,איזידור
הקדוש ( ,)131-111 ,Isidore of Sevilleהארכיהגמון של סביליה ,ראה באוננות פגיעה בגבריותו של
המאונן 573.בספר ווידוי אחר מאותה מאה נאסר על בני עשרים לאונן יחדיו ואלו שהודו במעשיהם נצטוו
לכפר על אוננותם במשך עשרים או ארבעים ימים לפני ששוב הורשו ליטול חלק בטקס הכנסייתי.

574

תיאודור מטרסוס קבע שעונשה של מאוננת זהה לעונשה של אישה המקיימת יחסי מין עם אישה אחרת,
עליהן לכפר על מעשיהן במשך שלוש שנים 575,בעוד שמהכומר המאונן דרש תיאודור לצום רק במשך
שלושה שבועות.

576

בספר התשובה של קולומבן ( )The Penitential of Columbanאוננות גברית ומשכב

בהמה נכללים באותה קטגוריה וכפרתו של איש הכנסייה ארוכה יותר מזו של המאונן החילוני" :אם
מישהו מאונן או חוטא עם בהמה ,עליו לכפר במשך שנתיים אם הוא אינו מאנשי המסדרים; אך אם הוא
מאנשי המסדרים או נדר פרישות עליו לכפר במשך שלוש שנים אלא אם גילו [הרך] מגן עליו".

577

ההמשגה הקושרת אוננות גברית למעשה סדום ולשאר פעולות מיניות שאינן למטרות רבייה,
שראתה באוננות חטא כנגד הטבע ,הייתה קיימת בנצרות שנים רבות לפני שרוחות הרפורמה פשטו
 569בבלי כתובות ע ע"א ,פרק "המדיר"" :המדיר את אשתו שלא תתקשט באחד מכל המינין יוציא ויתן כתובה".
 570דיון על אוננות מראשית העת החדשה ועד ימינו ראו ,Laqueur (2003) :ואת ביקורתו של סינגי על לאקר.Singy (2004) :
 ,Fossier (2010) 571ע'  ,Crawford (2003) ;91ע'  .113ראו גם.Bennett and Rossario eds. (1995) :
 572כפי שציינתי היו שסברו בימי הביניים שהזרע אינו נחלתם הבלעדית של הגברים ,תיאוריית המין האחד המשיגה גם את
הנשים כיוצרות זרע בגופן.
 ,Salisbury (2000) 573ע' .91
 ,McNeill and Gamer 574ע'  113ס' .6
 575שם ,ע'  191ס' .13-15
 576שם ,ע'  171ס' .3
 577שם ,ע'  513ס' .11

באירופה במאה האחת עשרה .אך מאז המאה האחת עשרה אנו עדים להתגברותה של מגמה זו  578.כך
עולה ,בין שאר המקורות ,ב ,Book of Gomorrah -ספרו של הנזיר הסגפן פטר דמיין ( Peter Damian
 ,)1007-1072אחת מהדמויות המרכזיות ברפורמציה הנזירית במאה האחת עשרה שלא חסך את ביקורתו
הנוקבת על מנהגיהם המיניים של אנשי הכמורה ובמיוחד על הנטייה הנפוצה לאוננות וליחסים הומו-
ארוטיים .בפרק אשר כותרתו "הסוגים השונים של אלו החוטאים כנגד הטבע" ,מציג דמיין ארבע קבוצות
של גברים החוטאים במיניותם כנגד הטבע :אלו המאוננים בעצמם ,אלו המאוננים בעזרת ידיהם של
אחרים ,אלו המקיימים יחסי מין בין ירכי בני זוגם ,ואלו המבצעים כנגד הטבע את המעשה במלואו (משגל
אנאלי) 579.גברים מסוימים כה חלושים שכל נגיעה בגופם ,בין אם זו נגיעה עצמית או נגיעתם של אחרים,
מעוררת אצלם את התשוקה המינית ומוליכה לשפיכת זרע .כך לכך הפחות חשב ההגמון האנגלי רוברט
גרוסטסט ( ,)Robert Grosseteste 1175-1253שלא היה בוש להודות כיצד עורר מינית גברים אחרים על
ידי מגע ידיו או על ידי חשיפת אבר מינו הזקור בפניהם ,או על ידי דברים אחרים כה מתועבים שאין
להזכירם מפורשות 580.בספרו ,Summa Confessorum ,כותב אחד מתלמידיו הבולטים של הקנטור פטר,
התיאולוג האנגלי תומאס מקובהם" :ישנם רבים שהם כה תאוותנים שאם אברם הגברי זע מכל מגע או
שפשוף אקראי ,כאשר הם רוכבים או הולכים ,מיד ,באמצעות חוסר הסבלנות של התשוקה ,זרע נשפך .וכל
הגברים האלו חוטאים מאד אלא אם הם נשמרים ככל שהם יכולים מכל שפשוף אבר מינם ,זאת אומרת
בעזרת סרפדים או מים קרים או אמצעים אחרים 581".כזכור ,השיח החסידי החמיר מהמקובל בהלכה
הנורמטיבית בקוראו להימנע מכל נגיעה באבר המין .עד למאה השלוש עשרה הדיונים באוננות מתמקדים
בעיקר בגברים ,אך מאז ואילך וכתוצאה מהקביעות המדעיות החדשות בנוגע לאופיין של נשים ,נשים זוהו
כנוטות יותר מהגברים לפעילות אוטוארוטית 582.אלברטוס מגנוס ,למשל ,דן בדרכי האוננות של נערות ,בין
אם הן נעזרות בידיהן או במכשירים שונים ,ומספק הסברים רפואיים/מדעיים לדחף זה .אוננות נערים
אינה זוכה אצל אלברטוס לתשומת לב דומה.

583

למרות מחאתם החריפה של אנשי הכנסייה כנגד מעשי אוננות ,מעשים אלו ,כפי שמזכיר לנו
פוסייה ,היו נפוצים הן בקרב אנשי הכנסייה והן בקרב הגברים בכלל האוכלוסייה 584.גיל הנישואים
המאוחר יחסית בתקופה זו והעדר נתיב נורמטיבי לפורקן היצר המיני דרבן חילונים רבים להתמקד

 ,Fossier (2010) 578ע'  ,Halperin (2000) ;91ע' .75
.Peter Damian, Book of Gomorrah, p. 29 579
 ,Murray (1997) 580ע' .11
 581מצוטט אצל ) ,Murray (1997ע' .13
.31 ,Elliott (1999) 582
 583שם ,ע' .31-31
.97 ,Fossier (2010) 584

בפעילות מינית שתוצאותיה לא יחשפו לעיני הבריות בהריונה של האישה ,דהיינו משגל נסוג ואוננות.

585

אלו שרצו למצוא צידוק למעשיהם ,מעשים בהם ראו הוגי הכנסייה חטאים חמורים כנגד האל ,פנו לשיח
הרפואי .בניגוד לאיסור הגורף על אוננות אותו ראינו בשיח הכנסייתי ,השיח הרפואי ,כפי שציינתי לעיל,
דווקא עודד אוננות במקרים מסוימים .הרופא היווני גאלנוס (מאה שנייה לספה"נ) ובעקבותיו במאה אחת
עשרה הרופא והפילוסוף המוסלמי אבן סינא ( )1139-791המליצו לגברים רווקים לאונן ולאלמנות ובתולות
לשפשף את אבר מינן בעזרת מיילדות על מנת לשחרר את הגוף מהזרע שהצטבר בתוכו ואיים על
בריאותו.

586

אוננות הייתה אחת הדרכים לשפיכת זרע שלא למטרת רבייה ,אחת הדרכים בהן ניסתה
ההגמוניה הכנסייתית לבצר את שליטתה על גופו של האינדיבידואל גם בהיותו נסתר ממבטם הביקורתי
של חברי קהילתו .קרי הלילה ,דהיינו שפיכת זרע לא מודעת בשעות השינה ,הייתה דרך נוספת .סוגיית קרי
הלילה העסיקה רבות את ההגות הכנסייתית מראשיתה ובמיוחד את מחברי ספרי התשובה הנוצריים
הקדומים ,שעד המאה העשירית היוו את הקוד המיני המקיף ביותר בהגות הכנסייתית 587.המשגת קרי
הלילה בימי הביניים ,כפי שכבר ציינתי ,התבססה על תיאוריות רפואיות משלהי העת העתיקה ומתפיסות
יהודיות לגבי טהרה טקסית שחדרו לחברה הנוצרית דרך אבות הכנסייה ,כדוגמת אוגוסטינוס הקדוש ,ג'ון
קסיין ( ,)John Cassian 360-435וגרגורי הגדול' .אי-ציות' ו'תשוקה' ,המרכיבים החשובים בהמשגת היצר
בשיח המיני החסידי ,היוו את אבני היסוד לתפיסתו של אוגוסטינוס את המיניות האנושית .מאז אותו רגע
בו עברו הזוג הראשון על דבר האל החלה מלחמת התשה בין תשוקת הבשרים ובין הנפש .הבושה מתנועות
גוף לא-רצוניות ,קבע אוגוסטינוס ,היא מותר האדם מהבהמה 588.גם כאשר קרי לילה הוא תוצאה של
חלום ארוטי אין אוגוסטינוס רואה את החולם כמי שחטא מכיוון שאין לישנים שליטה על הדימויים
החודרים לחלומותיהם 589.התפיסה האגוסטינית המנקה את החולם מאחריותו לפעולות גופו לא השתרשה
בהגות הכנסייתית והיו שהטילו אחריות על החולם במיוחד כאשר נתן דרור לדמיונו ,דהיינו ליצרו ,או
אפילו ליבה אותו בתקווה לחוות את תענוג שפיכת הזרע .חוקים אלו ,בל נשכח ,נועדו לנזירים אשר עבורם
אוננות וקרי לילה היו שתי דרכים חסויות לחוות ריגושים מיניים בלא להסתכן יתר על המידה.

 ,Murray (2000) 585ע' .157
 ,Cadden (2000) 586ע'  .19כזכור גאלן גיבש את 'תיאורית שני הזרעים' בה הזרע קיים הן בגופו של הגבר והן בגופה של
האישה.
 ,Payer (1984) 587ע' .111
.Augustine, City of God, b. XIV c.17 588
.Augustine, Confessions b. 10 c. XXX 589

תיאודור מטרסוס קבע ש"מי שלעיתים קרובות מטמא את עצמו באמצעות דמיונו האלים יכפר
במשך עשרים יום" ,והוסיף כי "מי שמטמא את עצמו בעודו ישן בכנסייה יכפר במשך שלשה ימים".

590

קסיין שהקדיש מסכת שלמה לחלומות רטובים ,אותם הוא מכנה "אשליות ליליות" ( nocturnal
 ,)illusionsהצביע ,בעקבות אנטוני הקדוש (נפטר  591,)311על שלש סיבות העלולות לגרום לקרי לילה:
עודף אוכל או שתייה; הרהורים מיניים בשעות העירות; פעולתו של השטן המנסה למנוע את התקדמותו
הרוחנית של הנזיר ובמיוחד נזירים צעירים בראשית דרכם .המשגות דומות לאלו ראינו בשיח החסידי.
חוטא הוא זה המביא על עצמו את קרי הלילה ,מי שאינו נזהר במאכלו ושתייתו או מי שנותן דרור
להרהוריו האסורים ,לא מי שמותקף על ידי השטן באישון לילה .קסיין ידע היטב ששליטה מלאה על הגוף
אינה אפשרית 592.הקנונים הכנסייתיים הקדומים הדנים בסוגיה זו משקפים את האמונה שקרי לילה
מטמא רוחנית ומצריך תשובה רוחנית ,באמצעות מזמורי תהלים ,צום או דרכי-תשובה אחרות.
המשגות דומות המשיכו להתקיים אצל בורקהרדוס מוורמס ,איבו משרטר ( Ivo of Charters
 ,)1040-1115ובשלהי המאה השתיים עשרה אצל גאי מסאות'וויק (  593.)Guy of Southwickלרוב ,דיונים
אלו בקרי לילה נסבו סביב השאלה הטקסית ,האם לאחר חוויית קרי לילה ניתן לאכול את לחם הקודש או
לחלקו לקהל המאמינים .עם חלוף הזמן קרי לילה נתפס יותר ויותר כמבע חיצוני ולא מודע של התשוקות
הפנימיות ,כ'חטא התשוקה' ,ולא כפי שהיה בעבר כפוגם בטהרה טקסית 594.במאה השתים עשרה מתרחב
הדיון בבעיית קרי הלילה לכלול את כל הגברים הנוצרים ,לא רק את הנזירים ושאר אנשי הכמורה .דוגמה
למהלך זה ניתן למצוא בספר  Speculum Penitentisאותו ייעד התיאולוג האנגלי וויליאם ממונטיבוס
( )William de Montibus 1140-1213לקהל הרחב 595.וויליאם עודד את כמרי הווידוי לחקור את צאן
מרעיתם בנוגע לסוגיה זו .לגבי תומאס מקובהם ,קרי לילה אינו עוד מקור לטומאה טקסית או מעידה
מוסרית אלא 'חטא התאווה' ,כל עוד מקורו במחשבות זדוניות .וויליאם ממונטיבוס הוסיף שבכדי להימנע
מקרי לילה על הכומר לסגף את גופו – לספוג הלקאות ,לצום ,לרחוץ במים קרים או ללבוש בגד צמר על
עורו 596.מכל מקום ,וויליאם הסיק שקרי לילה מקורו תמיד בחטא מכיוון שתמיד ניתן להצביע על סיבה

 ,McNeill and Gamer 590ע'  175ס' .9-9
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קודמת שגרמה לשפיכת הזרע באישון הלילה .לגבי וויליאם ,האינדיבידואל תמיד נושא באחריות
המוסרית.
התנגדותם של הוגים כרוברט גרוסטסט ותומאס אקווינס ( )Aquinas 1551-1593לאחריות
המוסרית אותה מטיל וויליאם על החולמים לא הועילה .פירושו החדשני של וויליאם זכה לפופולארית
בקרב הוגי המוסר הכנסייתי ,ומגמה זו נמשכה עד שלהי ימי הביניים .במאה החמשה-עשר ,התיאולוג
ונשיא אוניברסיטת פריס ,ז'אן גרסון ( ,)Jean Gerson 1363-1429קרא לחזרה לתפיסה האוגוסטינית
המנקה את החולם מאחריות לפעולות אי-רצוניות אותן מבצע גופו בשנתו ובד בבד הדגיש גרסון שהן
גברים והן נשים סובלים מבעיה זו 597.מאז המאה השתיים עשרה הדיון בקרי לילה התקיים במסגרת 'חטא
התשוקה' ולא כפי שהיה בעבר כחלק מהדיון בטהרה טקסית ,וההבדלים בין אוננות וקרי לילה הלכו
ונעלמו .מהפך זה היה חלק מהתייחסות חדשה למיניות ,מהמשגת רוב רובם של האקטים המיניים
כמנוגדים לטבע ,וכחלק מהמגמה להרחיב את שליטת הכנסייה לחדר מיטתם של הזוג הנשוי.
עד כה בחנתי מספר סוגיות מרכזיות להמשגת הגוף בשיחים המיניים בחברה הנוצרית תוך דיון
השוואתי להמשגה המקבילה בשיח החסידי .לסיום ברצוני לשוב לנושא בו עסקתי בפרק השלישי –
הדיכוטומיה בין גוף ונפש – ולסיפוריהם של יהודה/הרמן שהתנצר ויום טוב בן משה ששם קץ לחייו על
מנת להימנע מהמרת דתו .כזכור ,ביינום ציינה שבמקורות הימי ביניימיים ניתן להבחין בקקופוניה של
שיחים שעסקו בסוגית הגוף והנפש ושלא כולם תמכו בדיכוטומיה האפלטונית הנוקשה .סיפוריהם של
יהודה הרמן ויום טוב הם דוגמה לשתי גישות שונות לניגודיות בין גוף ונפש .סיפורו של הרמן משקף
המשגה דיכוטומית נוקשה .מאבקו של הרמן ניטש בין הנאות הגוף הרגעיות (המקושרות עם העולם
היהודי) ותעצומות הנפש הנצחיות (שהן נחלתם של נוצרים בלבד) ,בין תאוות בשרים ותשוקה לאל.
כמיהתו של הרמן הייתה לרסן את גופו ,להגיע לשליטה מלאה על מעשיו ,ולהתגבר על תשוקותיו .בכל
מאודו השתדל הרמן להרחיק מעליו "את דאגות העולם המיותרות ,ולעצור את תאוות הבשר ברסן
הפרישות 598".בניסיונותיו העיקשים לגלות את האמת הוא כפה על גופו צום של שלשה ימים ,אך גופו סירב
לשתף פעולה . . ." .גופי נחלש .לא היה בכוחי לקיים את נדרי  . . .חולשת בשר הכריחה אותי לשתות מעט
מים לעת הצהריים 599".הבשר והרוח ניצבים זה מול זו וכל אחד מושך לכיוונו שלו .כמו היהודים ,אותם
מכנה הרמן "בני הבשר" ,המפיקים את אושרם מתאוות בשרים ורדיפת ממון 600,הגוף כובל את הבריה
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בעבותות הארציות להבלי העולם הזה .הרוח ,לעומתו ,משתוקקת למרומים ,לעולם הנוצרי הנשגב .בסיפור
זה ההמשגה הדיכוטומית אינה רק ניגודיות נוקשה בין הגוף והנפש ,היא גם מקבעת היררכיה חברתית,
בעודה תורמת לביזויו של המיעוט היהודי להכפפתו להגמוניה הנוצרית השלטת.
בסיפורו של יום טוב ,לעומת זאת ,ההמשגה הדיכוטומית הנוקשה מתערערת .סיפור זה מופיע
כחלק משאלה הלכתית העוסקת בדיני קבורת מתאבדים .יום טוב ,כאמור ,שם קץ לחייו בניסיון אחרון
להימנע מהמרת דתו .גופו ,במותו ,הוא זה שהציל את נפשו מדיראון עולם ומחציית הגבולות החברתיים
האסורים .במותו הוא לא זכה לכבוד הראוי לתלמיד חכם שכמותו .אביו לא הפסיק את עיסוקיו כאשר
נודע לו על מות בנו ,ובקבורתו עסקו "עבדים וחסירי לב וחכמה ולא נגענו בו 601".גם לאחר המוות ,הגוף
הוא חלק בלתי נפרד מהזהות האישית ,וההימנעות מלגעת בו נובעת מהסלידה שבנגיעה במהות עצמה .רק
לאחר חלום "שנתראה לרבים באותו לילה" ,בו נראה יום טוב יפה יותר מאשר בחייו ובו הוא זוכה למקום
של כבוד בעולם הבא ,משתנה היחס כלפיו ליחס של כבוד" .אבל אותו בחור חסיד היה וירא שמים .בכל
הקהילות לא ראיתי כמונו ודובר אמת בלבבו וכל מידות קדושה וטהרה ראיתי בו 602".בכדי להמחיש את
שינוי דעתם ולהדגיש את המשך שייכותו לקהילה היהודית לאחר מותו ,שבים ראשי הקהילה למקום
קבורת גופו של יום טוב" ,והספידוהו מאד מאד" .הגוף הוא חלק אינטגראלי מהישות ,בחייה ובמותה.
סביר להניח שההבדלים הקיימים בשני הסיפורים בהמשגת הדואליזם גוף ונפש נובעים מהשוני
בין תפיסת העולם הנזירית לתפיסת העולם היהודית הפרונטליסטית .הרמן ,כפי שכבר ציינתי ,כתב את
ספרו שנים רבות לאחר המרתו לנצרות ולאחר שכיהן כראש מנזר ,והמשגותיו משקפות תפיסת עולם
נזירית .בעוד סיפורו של יום טוב נכתב מנקודת מבט יהודית ואולי אף חסידית בה מצוות הפריון היא ערך
מקודש .בסוף סיפורו של יום טוב מותח ר' מאיר מאינגלטירא ביקורת על מעשהו הנמהר והבלתי-הפיך של
הצעיר המיוסר" :ויותר טוב אם יקבל עליו אדם תשובה בעינוי וסיגוף ובמלקות בזה העולם ואח"כ יעבוד
לקב"ה בכל ליבו ובכל נפשו ויעסוק בפריה ורביה ואז יצא ממנו זרע כשר ומופלא ויתחדשו ימיו כאיוב".
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לא קשה להבחין כאן בהשפעותיה של תורת הסיגוף החסידית .תשובה ,סיגוף הגוף ,ומיניות נורמטיבית
נכרכים יחדיו בשיח זה ומהווים את הדרך הנאותה לעבודת האל .בשיח הפרונטליסטי הימי ביניימי לגוף
תפקיד מכריע והוא חלק בלתי ניפרד מהבניית ה"אני" הפרטי והקולקטיבי .בשיח שכזה הדיכוטומיה
הנוקשה בין גוף ונפש מפנה את מקומה להבניה פסיכוסומאטית של הזהות העצמית.

 601שהם שטיינר ( ,)5119ע' .55
 602שם.
 603שם.

סוף דבר
לא מוסד הנזירות ולא "נישואים רוחניים" היו בבחינת אפשרות בר-קיימא עבור החסידים .עבוטים
בתפיסת עולם פרונטליסטית ,מוסד הנשואים היווה עבורם את המפלט היחידי לפריקת מאווייהם
המיניים .יחד עם זאת ,משתקפת הערכה רבה למוסד הנזירות הנוצרי שהצליח ביעילות לא מבוטלת
להתגבר על "המטרד הנשי" .בדומה לנזירים שהדגישו את היותם קבוצה אליטיסטית הנבדלת משאר העם
תודות בעיקר לתפיסת עולמם המינית ,כך גם מחבר ספר חסידים ראה בחסידיו נשגבים משאר היהודים
בזכות המוסר המיני המחמיר שאפיין אותם .הכמיהה הרוחנית להפרדה מגדרית כמזור לחרדות ולמבוכה
אינה ייחודית לחסידים .כבר בחברה הרבנית בשלהי העת העתיקה אנו עדים לתלמידי חכמים העוזבים
את נשותיהן לפרקי זמן ארוכים ,ולא מעט מוזכר במקורות אגדיים המתח הלא פתור בין חובות
משפחתיות ובין התשוקה ללימוד תורה .אך בימי הביניים באשכנז ובמיוחד בקרב חסידי אשכנז מתעצמת
הכמיהה להפרדה מגדרית ברורה .כמדומני שבסקין צודקת באומרה שמוסכמות נוצריות לגבי טבעה
הגשמי המולד של הבריה האנושית – המשגת תפקידן השלילי של האישה בנפילתו של האדם הראשון,
והאפשרות לחיים של פרישות מינית לאלו שחפצו בכך – שיחקו תפקיד מרכזי בחוסר הנוחות המוגבר של
חסידי אשכנז בכל הנוגע לסכנות המזדמנות מנשים.
בדומה למקום המרכזי לו זכה היצר בהגות החסידית ,היצר ,או התשוקה המינית ,העסיק רבות
את החברה הנוצרית בימי הביניים .ראינו הקבלה ברורה בין השיח החסידי והשיח הלטיני-אובידיאני
בהמשגת היצר .בשני השיחים היצר המיני הוא סבל מולד ,חלק בלתי נפרד מהמהות האנושית ,והוא נחוץ
לבריות .זאת הייתה גם דעתם של מחברי הפבליו ,הרופאים ומחברי הרומאנסות .עוד ראינו שהשיח
הרפואי היווה מימד משותף שצבע את השקפת עולמם של ההוגים הנוצרים כמו את המשגותיו של בעל
ספר חסידים .בנוסף ,הן בשיח המיני-החסידי והן בשיח המיני הכנסייתי ניתן להצביע על המשגה דו-
ערכית של "האישה" .מצד אחד הוצגו נשים כבעלות בריתו של השטן או היצר ,ומהצד השני ,אחד
מתפקידיהן המרכזיים לאחר נישואיהן היה לגונן על בעליהן מפיתוייו.
'אי-ציות' ו'תשוקה' ,המרכיבים החשובים בהמשגת היצר בשיח המיני החסידי ,היוו את אבני
היסוד לתפיסתם של הוגי הכנסייה את המיניות האנושית מאז ימי אוגוסטינוס ,והדרכים אותן הציעו

התיאולוגים להתמודד עם התאוות ,ההרהורים והתשוקות המיניות ,אינן זרות לשיח החסידי .הן בעל ספר
חסידים והן התיאולוגים הנוצריים נעזרו בסיגוף הגוף כאחד הכלים העיקריים להתמודדות עם היצר.
הנאות מיניות הומשגו הן בשיח החסידי והן בשיח הכנסייתי כמרכיב מטריד בחיים האנושיים ,כפיתוי
המסית את המאמין מהישועה הנכספת ,וככלי באמתחתו של השטן או היצר בניסיונו להוליך את

המתפתים הרחק מהאל .הן עבור פטר אבלר והן עבור מחבר ספר חסידים השטן מקבל את רשותו של האל
בכדי לנסות את הבריות במטרה שהאל הטוב והמטיב יתגמל את העומדים בניסיון ובכדי שיראי-השמיים
אשר לא נכנעים לפיתוייו של השטן ,המתגברים על יצרם ,יהוו אות ומופת לאחרים .על יהודה/הרמן לרסן
את גופו ,להגיע לשליטה מלאה על מעשיו ,ולהתגבר על תשוקותיו .זו כמובן משאת נפשם של הנזירים
והחסידים כאחד .מרבית ההוגים הנוצרים ראו ביחסי מין – שמטרתם היחידה היא לתת פורקן ליצר
וסיפוק התאווה – חטא שאינו בר-כפרה ,אך היו אלו שתפיסתם הייתה קרובה יותר להמשגה החסידית.
אותם הוגים נוצרים לא ראו כל חטא ביחסי מין במסגרת הנישואים כל עוד יחסים אלו היו מונעים
ממצוות הפריון או ממילוי 'חובת הנישואים' גם כאשר היצר והנאת הבשרים היוו מרכיב לא מבוטל
ביחסים אלו.
המאה השתיים עשרה אכן מתאפיינת בהתקרבות מסוימת בין ההגות הכנסייתית וההלכה
היהודית בנוגע למצוות ההולדה .מוסד הנישואין ,טענו תיאולוגים רבים בתקופה זו ,הינו התרופה אותה
העניק האל לבריות כמזור לתאוותן המינית .אך בעוד השיח הכנסייתי מפגין גישות אפולוגטיות לגבי מוסד
הנישואים ,בשיח החסידי הוא חלק אינטגראלי מההוויה האנושית ואינו מצריך הצדקות יתר .אך גם
במסגרת מוסד הנישואים אורבות סכנות וחובתו של המאמין ,מדגישים ההוגים הכנסייתיים בדומה לר'
יהודה החסיד ,לעמוד על המשמר אף בחדרי חדרים בשעת המשגל ,לבחון את מניעיו ולשלוט על יצרו
ואבריו.
בדומה להמשגת הגוף הגברי בשיח החסידי ,המשיגו התיאולוגים את הגוף הגברי ככלי חסר כוח
רצון משלו המוכן בכל הזדמנות לעזור לגבר (ליצר ,לשטן) לממש את חטאו .המשגת המגע המיני כמטמא
וכדורש טיהור טקסי לא הייתה גחמתו הבלעדית של מחבר ספר חסידים .בניגוד בולט למקובל בשיח
הכנסייתי ,ר' יהודה החסיד לא התנגד למגוון של תנוחות מיניות במסגרת מוסד הנישואים .בקוראו
להצניע את אבר המין הגברי אף בחדרי חדרים מחבר ספר חסידים אינו שונה מסנט פיטר ,ולעומת זאת,
החסיד אינו נמנע מלחשוף את גופו העירום לעיני אשתו ,דבר שנחשב לחטא בעיניו של בורקהרדוס
מוורמס .בדומה לשיח המיני החסידי גם בשיח הכנסייתי החשש הכבד מהגוף הגברי הלא-רציונאלי וחסר-
הריסון נתן את ביטויו בין היתר בהתייחסות השלילית לאוננות ושפיכת זרע לבטלה .חוטא הוא זה המביא
על עצמו את קרי הלילה ,מי שאינו נזהר במאכלו ושתייתו או מי שנותן דרור להרהוריו האסורים ,לא מי
שמותקף על ידי השטן באישון לילה .בניגוד לחלק מההוגים הנוצרים עבור מחבר ספר חסידים קיום יחסי
מין בשעה שהאישה נידה היה חטא בל יעבור .כמו כן ,ר' יהודה החסיד העדיף שחסידיו יאוננו כשמדובר
היה בהצלתם מחטאים מיניים חמורים יותר ,דבר לו התנגדו ההוגים הנוצרים ללא פשרות .ההבדלים

התיאולוגיים בין הוגי הכנסייה והחסידים בנוגע לאידיאל הנזירי היו אמנם ברורים ,אך בקרב כל
המעמדות החברתיים החילוניים ובמיוחד בקרב בנות ובני המעמדות העירוני והכפרי בחברה הנוצרית ,כמו
בקרב שכניהם היהודים ,זוג שנישא השתוקק לילדים ובמיוחד לבנים.
גם אם מחבר ספר חסידים השקיע מאמצים לא מבוטלים בהערמת גבולות חברתיים ,תרבותיים
ודתיים ברורים בין חסידיו ושכניהם הנוצרים והיהודים כאחד ,גבולות שניסו לשמר את אופייה הייחודי
של החברה החסידית ,הוא כן ראה בנוצרים "טובים" ,אלו המפגינים אמות מוסר המחזקות את המוסר
החסידי ,מקור השראה וכלי דידקטי לביצור השקפת עולמו .מגורים בשכונתם לא נתפסה כמאיימת על
המרקם החברתי החסידי .כזכור ,מאותן בריות בקהילה היהודית שהשקפת העולם החסידית המחמירה
לא הייתה לרוחם ,ה"רשעים" וה"פריצים" ,מהם היה צריך להישמר מכל משמר .בל נשכח שעבור מחבר
ספר חסידים האפשרות שיהודי "רשע" יחזור בתשובה חסידית ויתקבל לשורות החסידות הייתה אפשרות
סבירה ואף רצויה ,המחשבה שנוצרי ימיר דתו ויקבל עליו את עול החסידות הייתה זרה לו (גם אם
תיאורטית מהלך כזה היה אפשרי) .אנו עדים כאן למהלך חברתי מורכב שמטרתו ביצור גבולותיה של
קבוצת מיעוט שבמיעוט השואפת לשמר את צביונה הייחודי .היהודי הלא-חסידי נתפס כ"אחר יחסי",
"אחר" שהגבולות שהפרידו בינו ובין החסידים לא תמיד היו ברורים" ,אחר" היכול להעמיד פנים
ולהטעות בהתנהגותו" ,אחר" שבו גם טמונה היכולת להשיל את זהותו הישנה ולהפוך לחלק אינטגראלי
מהקבוצה .אך כל עוד דבר זה לא קרה צריך להישמר מפניו שבעתיים ,מדעותיו ,ממעשיו ,וממה שהוא
מייצג .בניגוד ליהודי ה"אחר יחסית" ,הנוצרי היה ה"אחר האולטימטיבי"" ,אחר" כה מובדל מקבוצת
המיעוט שבמיעוט שלא היווה איום על אופייה האידיוסינקראטי של הקבוצה .חציית הגבולות במקרה זה
הייתה חדה ,חד כיוונית .ל"אחר האולטימטיבי" לא הייתה קיימת האפשרות להעמיד פנים ולהטעות את
חברי וחברות הקבוצה ,או לערער על אופייה הייחודי של הקבוצה .הפרדה רעיונית זו בין החסיד והנוצרי,
"האחר האולטימטיבי" ,הקלה בסופו של דבר על מלאכת התירבות כלפי פנים.
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Abstract
The masculine sexual discourse occupies a significant portion of Sefer Hasidim. Many of the
book’s instructions indicate how the Hasid should conduct his sexual life. What types of
sexual behaviors are allowed and what types are forbidden? How the Hasid ought to deal
with concupiscence? How he suppose to suppress or overcome his sexual desires? May the
Hasid masturbate in order to avoid sexual intercourse with his menstruating wife or in
support of his attempts to abstain from sexual relations with a married woman? These are but
a few examples of the many sexual questions the author of Sefer Hasidim raises and answers.
The solutions the author offers to these dilemmas are the building blocks of the masculine
sexual discourse presented in Sefer Hasidim.
In this work I explore this male sexual discourse and compare it with the normative halakhic
worldview, particularly the one found amongst Baalei Hatosafot, and to similar discourses
evident in the larger Christian society amongst whom the Hasidim dwelt. How is the
masculine sexual discourse presented in Sefer Hasidim? What does it entail and what are its
aims? Whom does it serve, how, and to what purposes? How does the author conceptualize
the yetzer – the sexual urges and desires – that induce the Hasid to sexual activity? How is the
male body depicted in this discourse, the body that cooperates with or resists the yetzer’s
cunningness and ceaseless attempts to corrupt the Hasid? These are the main questions that
spurred this gender based research.
The first two chapters explore the conceptualization of the yetzer in Sefer Hasidim and the
social ramifications it entails. One important ramification is that the Hasidim were
encouraged to confine not only their wives and daughters to the private sphere, hidden from
men's lustful gazes and indecent proposals, but also their unmarried sons. The Hasidic
conceptualization of the yetzer also contributes to viewing women as useful tools for men

who aspire to achieve higher spiritual levels. This attitude reinforces and perpetuates a
patriarchal and pronatalist society tinted with misogynistic tones. In addition, the
conceptualization of the yetzer aids in erecting clear social boundaries between Hasidim and
other Jews as well Hasidim and their Christian neighbors. Moreover, this analysis of the
yetzer points to the ongoing tension evident in Hasidic thought between the need to propagate
on one hand, and on the other the aspiration for a homosocial world devoid of women, similar
to the Christian monastic orders. A central aim of this sexual discourse is to provide the
Hasid with useful tools against the lurking of the yetzer, tools such as contemplating "words
of Torah", a certain diet, self imposed exile, and a complex penitential procedures including
fasting and sever body mortification.
The third chapter discusses Sefer Hasidim’s conceptualization of the male body, emphasizing
the transformation an individual body needs to obtain in order to become a respected Hasidic
body. This body is expected to constantly represent the Hasidic ideology and is enlisted,
everywhere and at all times, to fight the encroaching attempts of the yetzer. This
conceptualization of the body aids in establishing and perpetuating a gender hierarchy and
enforcing strict internal social boundaries. The sources also indicate that for the Hasidic
ideologists, the naked body, both male and female bodies, provoked intense fear and
discomfort. This chapter is concluded with a discussion of the complex relations manifesting
between the boundaries of private body and the borders of the social body.
The fourth and last chapter situates the Hasidic male sexual discourse within its larger
cultural context, comparing it to parallel discourses that shaped and were shaped by the
dominant Christian society’s sexual weltanschauung. Undoubtedly, there were fundamental
differences in the way the Hasidim perceived their sexual reality, however when compared
with the different Christian sexual discourses of the time one finds important similarities and
parallels. For example, similar to the central place the yetzer occupied in the Hasidic thought

and ideology, dealing with the sexual urges was pivotal to the Christian society in general.
Clear resemblances exist among the depictions of the yetzer in the Hasidic and the LatinOvidian discourses. Likewise, in regard to the conceptualization of the male body some
parallels and similarities can be detected. Both the Hasidic writers and the Christian
theologians, for instance, understood the male body as a vessel devoid of its own will power,
unceasingly yearns to assist the individual male, who is seduced by the yetzer or Satan or
Woman, to fulfill his sinful desires.
This discourse analysis sheds some light on the Hasidic sexual worldview and the way it
spurred social control mechanisms, social hierarchy, and external and internal social
boundaries. This reading of Sefer Hasidim allows us to peer into the Hasidim's tormented
souls, longing to appease their Creator, their piers and leaders, but never able to fulfill their
aspiration.
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