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 הפוליטיקה של ספר חסידים 
מאת מיכה יוסף ברדיצ'בסקי

חנן ֶחֶבר

א

ןשֶת1900ֶֶפחסםֶמיכהֶיוסףֶןחדיצ'ןסקיֶאחןעהֶספחיֶסיפוחתֶואחןעהֶספחיֶהגות.ֶןאותהֶ
וקטעיֶהגותֶשאתֶמחןיתםֶ ספר חסידים,ֶקוןץֶסיפוחיםֶ שֶהֶהואֶפחסםֶגםֶספחֶתשיעי,ֶ
וכבֶ גםֶמצוואת הריב"ש  מבֶהספחותֶהחסידית,ֶןעיקחֶמספר שבחי הבעש"טֶאןלֶ ליקטֶ
משלום על ישראל מאתֶאליעזחֶצןיֶצווייפל.1ֶכמוֶסופחיםֶאחחים,ֶדוגמתֶי"לֶפחץ,ֶיהודהֶ

תודהֶליעקןֶאלןוים,ֶלמיכלֶאחןל,ֶלמוחבֶןֶית,ֶלאןידֹןֶליפסקחֶולקוחאֶהאֶוֶימי. *ֶ
ֶווחשה1900ֶ.ֶ ֶ)ןחדיצ'ןסקי(,ֶספר חסידים: אגדות, פרצופים וחזיונות,ֶתושיה, ֶיוסףֶןב־גחיוב מיכה .ֶ1
)תר"ס(,  חסידים  ספר  חזון:  מחברות  )ןחדיצ'ןסקי(,ֶ ןב־גחיובֶ יוסףֶ מיכהֶ פקסימילית:ֶ הוצאהֶ
 Martina Urban, The Aestheticֶמאמרות )תרס"ג(,ֶןיתֶדןוחהֶועמֶואל,ֶחולובֶתשמ"ג.ֶוחאו
 of Renewal: Martin Buber’s Early Representation of Hasidism as Kultukritik, The

University of Chicago Press, Chicago and London 2008, p. 48
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שטייֶןחג,ֶמחטיבֶןוןחֶוש"יֶעגֶוב,ֶגםֶןחדיצ'ןסקיֶעיןדֶטקסטיםֶחסידייםֶוהתאיםֶאותםֶ
לספחותֶהיהודיתֶהמודחֶית.ֶ

ןחדיצ'ןסקיֶ עשהֶ ֶ2,1894 שֶתֶ שלֶ והסתיוֶ הקיץֶ ןחודשיֶ שֶכתןֶ חסידים,ֶ ןספר 
אתֶ הלאיםֶ הואֶ שןמסגחתוֶ המאה",ֶ "קץֶ תחןותֶ ןחוחֶ ֶיאו־חומֶטי,ֶ עןחיֶ ספחותיֶ מעשהֶ
הטקסטֶהחסידיֶוהחדיחֶאותוֶאלֶתוךֶהתחןותֶהלאומיתֶהציוֶית.3 ספר חסידיםֶ"משקףֶאתֶ
אחחיוֶ ֶההֶ שןחדיצ'ןסקיֶ איחופה,ֶ ןתחןותֶ החומֶטי־סימןוליסטיֶ האקליםֶ שלֶ השפעותיוֶ
מז'יןוז',ֶעחשֶהחסידות,ֶ "כילידֶהעיחֶ יתחהֶמזאת,ֶ וןשווייץ";ֶ ןגחמֶיהֶ לימודיוֶ ןתקופתֶ
וכמיֶשספגֶמאזֶימיֶילדותוֶאתֶמוחשתֶמשפחתו,ֶשהתגאתהֶןקשחיהֶהקחוןיםֶעםֶשושלתֶ
החסידות,ֶ שלֶ עולמהֶ אלֶ עמוקהֶ ֶפשיתֶ זיקהֶ חייוֶ ימיֶ כלֶ ןחדיצ'ןסקיֶ גילהֶ הןעש"ט,ֶ
ששלחֶ החסידות"ֶ דןח[ֶ ]עלֶ "ע"דֶ ןחשימהֶ ומסיפוחיו".4ֶ ממאמחיוֶ ןעשחותֶ המשתקפתֶ
לעוחךֶהמגידֶ—ֶלֶוכחֶהתגוןהֶהשליליתֶשעוחחֶןקחןֶהחסידיםֶפחסומםֶשלֶפחקיםֶמספר 
חסידים ןספרי שעשועים ןעחיכתֶיצחקֶפחֶהוף5ֶ—ֶכתןֶןחדיצ'ןסקיֶןמפוחשֶכיֶ"התֶועהֶ
החסידיתֶהיאֶןעיֶיֶוֶהתגלותֶכחֶחןֶוֶשגןֶשפעלֶןעמקיֶֶפשֶוֶהלאומיתֶוהפיחֶחוחֶחייםֶ
מורה נבוכי הזמןֶמאתֶחןיֶֶחמבֶ ֶיכחתֶהשפעתוֶשלֶ ןעצמותיֶוֶהיןשות".6ֶןדןחיםֶאלוֶ
קחוכמאלֶ)חֶ"ק(,ֶשפוחסםֶלחאשוֶהֶן־1851ֶוןוֶהודגשֶמשקלהֶהחוחֶיֶשלֶהאגדה,ֶ"שכלֶ
עיקחֶֶושאהֶכוֶהֶוהטיתֶהלן,ֶומגמתהֶלהכֶיסֶןמחשןתֶההמובֶהחןֶיחאהֶומוסחֶואמוֶותֶ

טוןותֶליחידֶולקןוץ".7 
ואכב,ֶהטקסטֶהחסידיֶהיהֶןמקוחוֶטקסטֶדתיֶלאֶלאומי,ֶוהואֶזכהֶמידיֶןחדיצ'ןסקיֶ
לעיצוןֶלאומיֶחדשֶאגןֶשימוחֶחכיןוֶהדתי.ֶןעֶייבֶזהֶןחדיצ'ןסקיֶלאֶֶןדלֶמאחדֶהעםֶ
כתןֶ ֶ1902 שןשֶתֶ מדיֶית(,ֶ יהודיתֶ חיןוֶותֶ ללאֶ אךֶ מודחֶיתֶ ללאומיותֶ שאףֶ )שאמֶםֶ
ןמאמחוֶ"תחיתֶהחוח"ֶעלֶהחסידות:ֶ"עםֶכלֶהןליה,ֶישֶןהֶכהֶוכהֶגםֶחעיוֶותֶעמוקיםֶ

שחותםֶהמקוריות העבריתֶטןועֶעליהם,ֶיותחֶמאשחֶֶוכלֶלמצואֶןספחותֶה'השכלה'".8 
אןלֶהיכבֶחאויֶלמקםֶאתֶהטקסטֶהחסידיֶהדתיֶןיחסֶללאומיות,ֶכלומחֶןיחסֶלקיוםֶ
היהודיֶהחיןוֶיֶהמודחֶי,ֶשהיהֶחשוןֶכלֶכךֶלןחדיצ'ןסקי?ֶטלאלֶאסד,ֶןדיוֶוֶעלֶההיסטוחיהֶ

חאוֶעלֶכךֶאצלֶאןֶחֶהולצמב,ֶ"ספחֶחסידיםֶ—ֶֶקודתֶהמוצאֶלסיפוחתֶשלֶמ"יֶןחדיצ'ןסקי",ֶ .ֶ2
הכרת פנים,ֶעיחייתֶחולובֶוחשפים,ֶתל־אןיןֶתשֶ"ד,ֶעמ'31ֶ.

חאוֶשמואלֶוחסס,ֶסיפור ושורשו: עיונים בהתפתחות הפרוזה העברית,ֶאגודתֶהסופחיםֶהעןחיםֶ .ֶ3
ֶ,The Aesthetic of Renewalֶ,ןישחאלֶלידֶהוצאתֶמסדה,ֶחמתֶגב1971ֶ,ֶעמ'107ֶ,104ֶ;ֶאוחןב
1,ֶעמ'48ֶ;ֶֶיחםֶחוס,ֶמסורת אהובה ושנואה: זהות יהודית מודרנית וכתיבה ניאו־ לעילֶהעחהֶ
שןעֶ ןאחֶ ןֶגן,ֶ ןב־גוחיובֶ אוֶיןחסיטתֶ שלֶ הספחיםֶ הוצאתֶ העשרים,ֶ המאה  בפתח  חסידית 

תש"ע,ֶעמ'487ֶ.
הולצמב,ֶ"ספחֶחסידים",ֶלעילֶהעחה2ֶ,ֶעמ'27ֶ. .ֶ4

וחסס,ֶסיפור ושורשו,ֶלעילֶהעחה3ֶ,ֶעמ'108ֶ–109. .ֶ5
מיכהֶיוסףֶןחדיצ'ןסקי,ֶ"ע"דֶהחסידות",ֶהמגיד,ֶו:לן,19.8.1897ֶ.ֶ .ֶ6

 The Aestheticֶ ֶגםֶאוחןב, ֶוחאו ֶחמבֶקחוכמאל,ֶמורה נבוכי הזמן,ֶעייֶות,ֶןחליבֶתחפ"ד,ֶעמ'ֶחמן, .ֶ7
of Renewal,ֶלעילֶהעחה1ֶ,ֶעמ'48ֶ.ֶ

אחדֶהעם,ֶ"תחיתֶהחוח",ֶכל כתבי אחד העם,ֶדןיחֶוהוצאהֶעןחית,ֶתל־אןיןֶויחושליםֶתשי"ג,ֶ .ֶ8
עמ'ֶקפ;ֶההדגשהֶשלי.
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שלֶתופעתֶהדת,ֶאמֶםֶטעבֶשללאומיותֶישֶשוחשיםֶדתיים,9ֶאךֶיחדֶעםֶזאתֶהואֶקןעֶשאיבֶ
לקןלֶכפשוטוֶאתֶֶחטיןֶההתקדמותֶהלאומית,ֶהגוחסֶאתֶקיומוֶשלֶמעןחֶהיסטוחיֶמבֶהדתֶ
אלֶהחילוֶיות,ֶשכב,ֶאףֶעלֶפיֶשהחילוֶיותֶהלאומיתֶמציןהֶאתֶעצמהֶןֶיגודֶלאל,ֶלאמיתוֶ
שלֶדןחֶאיבֶהיאֶמֶותקתֶמבֶהאל;ֶלעתיםֶקחוןותֶהיאֶקחוןהֶלאלוהות,ֶשהיעדחותהֶֶוכחתֶ
מאודֶןעןוחה.10ֶשימוחֶהחכיןֶהדתיֶשלֶהטקסטיםֶהחסידייםֶֶיכחֶמבֶהמוטוֶהֶיטשיאֶיֶ"כדיֶ
לןֶותֶמקדש,ֶצחיךֶלהחוסֶמקדש",ֶשקןעֶןחדיצ'ןסקיֶןחאשֶמאמחוֶ"זקֶהֶוןחחות"ֶ)1899(.ֶ
מוטוֶזה,ֶשןגיֶוֶספגֶןיקוחתֶמצדֶשמואלֶליןֶציטחוב,11ֶמעידֶשןחדיצ'ןסקיֶלאֶדיןחֶחקֶעלֶ
החסֶהדתֶאלאֶגםֶעלֶןֶייתהֶשלֶקדושה,ֶוכפיֶשכתןֶאןֶחֶהולצמב,ֶ"ישֶלהכיחֶןכךֶשהחכיןֶ
הֶיטשיאֶיֶהשתלןֶןתוךֶקוֶצפציהֶעצמאית,ֶהמכילהֶגםֶיסודֶחזקֶשלֶהתחפקותֶמחודשתֶ
עלֶמסוחתֶישחאל".12ֶאולםֶאסוחֶשהֶיסיובֶלשמחֶאתֶקדושתֶהטקסטֶהחסידיֶיעליםֶמעיֶיֶוֶ
אתֶמעשהֶהלאמתו,ֶשהחיֶןמקוחוֶלאֶהיהֶהטקסטֶהחסידיֶטקסטֶלאומי,ֶוחאויֶאפואֶלהימֶעֶ

מלקחואֶאותוֶלאוחֶהעמדהֶהלאומיתֶןחקחֶהחסידות.13 

ב

למתחגם,ֶכפיֶשכתןֶז'אקֶדחידהֶןעקןותֶולטחֶןֶימיב,ֶישֶחוןֶכלפיֶהמקוח.ֶהמקוחֶ
איֶוֶמחייןֶלשחזחֶעותקֶֶאמבֶלוֶאלאֶהואֶ"ֶותבֶעצמוֶתוךֶשיֶויֶעצמו".14ֶואכב,ֶןמוֶחיםֶ
שלֶז'ילֶדלזֶופליקסֶגואטחי,15ֶןחדיצ'ןסקיֶשיֶהֶןמעשהֶהתחגוםֶהַמלאיםֶשלוֶאתֶמעמדֶ
ל"ספחותֶ מיֶוחית"ֶ מ"ספחותֶ התחייה,ֶ תקופתֶ שלֶ העןחיתֶ ןספחותֶ החסידיתֶ הספחותֶ
מאז'וחית"ֶהגמוֶית,ֶשִדמייֶהֶאתֶעצמה,ֶןחשןובֶאחחוב,ֶכספחותֶשלֶמדיֶהֶיהודית.ֶןמעןחֶ
ןיבֶהמאותֶֶיצןהֶהספחותֶהחסידיתֶמולֶספחותֶההשכלה,ֶשןיקשהֶליצוחֶדגםֶשלֶספחותֶ

 Talal Asad, Formations of the Secular, Stanford University Press, Stanford, California .ֶ9
2003, p. 189

שם,ֶעמ'1ֶ. .ֶ10
חאוֶאןֶחֶהולצמב,ֶאל הקרע שבלב, מיכה יוסף ברדיצ'בסקי: שנות הצמיחה )תרמ"ז-תרס"ב(,ֶ .ֶ11

מוסדֶןיאליקֶואוֶיןחסיטתֶתל־אןין,ֶיחושליםֶותל־אןין1995ֶ,ֶעמ'167ֶ.
שם,ֶעמ'179ֶ. .ֶ12

משיחית,ֶ תֶועהֶ ןחסידותֶ דיֶוח,ֶשחאהֶ ןב־ציובֶ הואֶ הזאתֶ העמדהֶ הןולטיםֶשןמייצגיֶ אחדֶ .ֶ13
וחאוֶן'ֶדיֶוחֶ)דיֶןוחג(,ֶ"חאשיתהֶשלֶהחסידותֶויסודותיהֶהסוציאלייםֶוהמשיחיים",ֶבמפנה 
מבֶ אחחיםֶ חוקחיםֶ הצטחפוֶ לדיֶוחֶ ֶ.227-83 עמ'ֶ תשט"ו,ֶ יחושליםֶ ןיאליק,ֶ מוסדֶ הדורות,ֶ
האסכולהֶהיחושלמיתֶןחקחֶההיסטוחיהֶהיהודית,ֶשאפייֶוֶאתֶהחסידותֶכתופעהֶהמןשחתֶאתֶ
הציוֶות,ֶעדֶכדיֶ"תקדיםֶואישוחֶחלקיֶמצדֶהמסוחתֶהיהודיתֶלמדיֶתֶישחאלֶולאתוסֶהמכוֶבֶ
שלה",ֶכדןחיֶמשהֶחוסמבֶןמאמחוֶ"פסקֶדיֶהֶשלֶההיסטוחיוגחפיהֶהישחאליתֶעלֶהחסידות",ֶ
לזכור וגם לשכוח: מבט ישראלי אל העבר היהודי )= ציון, עד(,ֶתשס"ט,ֶעמ'144ֶ,ֶוחאוֶגםֶשם,ֶעמ'ֶ
149,ֶוכבֶחחלֶאליאוח,ֶחירות על הלוחות,ֶמשחדֶהןיטחובֶ—ֶההוצאהֶלאוח,ֶתל־אןין1999ֶ,ֶעמ'ֶ

ֶ.256
ז'אקֶדחידה,ֶנפתולי בבל,ֶתחגום,ֶמןואֶוןיאוחֶמיכלֶןב־ֶפתלי,ֶחסליֶג,ֶתל־אןין2002ֶ,ֶעמ'60ֶ. .ֶ14
ז'ילֶדלזֶופליקסֶגואטחי,ֶקפקא — לקראת ספרות מינורית,ֶתחגוםֶחפאלֶזגוחי־אוחליֶויוחםֶחוב,ֶ .ֶ15

חסליֶג,ֶתל־אןין2005ֶ.
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מאז'וחית,ֶאךֶןחדיצ'ןסקיֶהתגןחֶעלֶהתֶגדותוֶשלֶהטקסטֶהחסידיֶהמיֶוחיֶותחגםֶאותוֶאלֶ
המודלֶהמאז'וחיֶהאוֶיןחסלי.ֶ

אפשחֶשהמיֶוחיותֶשלֶהטקסטֶהחסידיֶֶיכחתֶןחאשֶוןחאשוֶהֶןמהֶשדלזֶוגואטחיֶ
ןפשטותֶ מתאחגֶתֶ שאיֶהֶ פחועהֶ ןלשובֶ כלומחֶ הלשוב",ֶ שלֶ "דה־טחיטוחיאליזציהֶ כיֶוֶ
לתןֶיותֶסגֶובֶמגוןשותֶוהומוגֶיות.ֶואכב,ֶיעקןֶאלןויםֶקןעֶןעֶייבֶהסיפוחֶהחסידיֶכיֶ"אףֶ
אםֶהלשובֶמגומגמת,ֶהגימגוםֶהואֶןעיקחֶןדקדוקֶהלשוב,ֶואיבֶללמודֶממֶוֶמלכתחילהֶעלֶ
כוחוֶ)אוֶחוסחֶכוחו(ֶהיציחתיֶשלֶהמספח",ֶוכיֶאפשחֶלמצואֶןוֶ"עיחוןֶלשוֶותֶוסגֶוֶות:ֶ
ציחופיםֶמקחאיים,ֶתןֶיותֶלשובֶעלֶפיֶלשובֶחז"ל,ֶאחמיזמיםֶויידישיזמים".16ֶיוסףֶקלוזֶח,ֶ
שיצאֶגםֶהואֶלהגֶתֶלשובֶהחסידים,ֶהגדיחֶאותהֶכ"לשובֶטןעית"ֶוהעדיףֶאותהֶעלֶפֶיֶ
מעמדתוֶ ןוֶ שחזחֶ לאחחֶ עצמו,ֶ ןחדיצ'ןסקיֶ הלשוב".17ֶ "חיותֶ מןחיֶתֶ המשכיליםֶ לשובֶ
ֶֶיסחֶכעןוחֶשֶיםֶאתֶהמיֶוחיותֶ הֶלהןתֶכלפיֶהחסידות,ֶשןאהֶלידיֶןיטויֶןספר חסידים,18
ועלֶ חֶ וןזמֶיֶהסיּפֵ והמןֶיתֶשלֶהטקסטֶהחסידיֶןדןחיוֶעלֶהעחןוןיהֶןכיֶוייםֶ הלשוֶיתֶ

החזחותֶוהסתיחותֶשןו:

ועחןוןיהֶזוֶֶמצאתֶןכלֶה"שןחים".ֶפעםֶןאיםֶסיפוחיםֶשלמים,ֶסיפוחים,ֶשכמעטֶ
תום־מקחאיֶלהםֶומֶוחהֶלהםֶוןיחוחֶיפהֶלהם;ֶופעםֶאיבֶכלֶמוקדםֶומאוחחֶואיבֶסדח.ֶ
פעםֶ ֶוכח,ֶ ןלשובֶ המלקטֶ ידןחֶ פעםֶ העֶייֶים...ֶ ןמהלךֶ עודֶהשתלשלותֶ ואיבֶ ֶ]...[
ןלשובֶֶסתח.ֶפעםֶחוזחֶעלֶמהֶשכןחֶסיפח,ֶפעםֶסותחֶלדןחיֶעצמו,ֶאוֶמתחילֶואיֶוֶ

מסיים.19 

ןספר חסידים ןייתֶןחדיצ'ןסקיֶאתֶהטקסטֶהמיֶוחי.ֶןאמצעותֶהסוןייקטֶהלאומיֶהואֶעחךֶ
ןספחותֶ הכללתוֶ לקחאתֶ שפתוֶ אתֶ חמלה"ֶ ִֶ ש" לשוֶיתֶ טחיטוחיאליזציהֶ החסידיֶ לטקסטֶ
ֶןחדיצ'ןסקיֶ ֶפחסוםֶספר חסידים,ֶהיה ֶלאחח ֶן־1908,ֶשמוֶהֶשֶים ֶואכב, ֶהמאז'וחית. העןחית
מעוחן,ֶיחדֶעםֶי"חֶןחֶח,ֶןמאןקֶֶגדֶספחותםֶהמיֶוחיתֶשלֶסופחיםֶעןחייםֶגליצאיםֶכמוֶ
יצחקֶפחֶהוףֶוחאוןבֶפאהב,ֶןשמהֶשלֶספחותֶעןחיתֶמאז'וחיתֶשאותהֶעמלוֶןחדיצ'ןסקיֶ
וןחֶחֶלכוֶב.20ֶאתֶמהלךֶהמאז'וחיזציהֶןיצעֶןחדיצ'ןסקיֶןאמצעותֶהשתלטותֶאלימהֶשלֶ
לשובֶספחותיתֶסיֶתטית,ֶשהתפתחהֶןאותהֶעתֶלכדיֶלשוֶהֶההגמוֶיתֶשלֶהספחותֶהעןחיתֶ
ֶ— לשובֶ חוןדיֶ המצחףֶ אקלקטי,ֶ "סגֶובֶ עמדֶ זוֶ לשובֶ ןיסודֶ כגב,ֶ צפוחהֶ כדןחיֶ החדשה.ֶ
'ֶחלותֶלשוֶיות'ֶחןותֶושוֶותֶ—ֶלשפהֶאחת.ֶזוהיֶשפהֶהמוחכןתֶמציחוףֶןלתי־מקוןלֶשלֶ

יעקןֶאלןוים,ֶ"הןעש"טֶוןֶוֶשלֶח'ֶאדםֶ—ֶעיובֶןסיפוחֶמשבחי הבעש"ט",ֶמחקרי ירושלים  .ֶ16
בפולקלור יהודי,ֶן,ֶתשמ"ן,ֶעמ'69ֶ.ֶ

חאוֶאצלֶשלמהֶהחמתי,ֶסוד שיח, דיבור עברי במאות ט"ז–י"ט,ֶיחובֶגולב,ֶתל־אןין1992ֶ,ֶעמ'ֶ .ֶ17
.116

חאוֶעלֶכךֶאצלֶשמואלֶוחסס, "החסידותֶןעולמוֶשלֶןחדיצ'ןסקיֶלאוחֶחיןוחוֶשֶגֶז",ֶןתוךֶ .ֶ18
יחושלים  ןיאליק,ֶ מוסדֶ ותעודות,ֶ מחקרים  ברדיצ'בסקי:  יוסף  מיכה  )עוחך(,ֶ הולצמבֶ אןֶחֶ

תשס"ן,ֶעמ'257-251ֶ;ֶחוס,ֶמסורת אהובה ושנואה,ֶלעילֶהעחה3ֶ,ֶעמ'321ֶ,69-68ֶ.
מיכהֶיוסףֶןחדיצ'ןסקי,ֶ"לתוחתֶההחחןֶוהצמצום",ֶהעתיד,ֶה,ֶתחפ"ג,ֶעמ'152ֶ. .ֶ19

חֶבֶחןח,ֶהסיפור והלאום,ֶחסליֶג,ֶתל־אןין2007ֶ,ֶעמ'9ֶ–46. .ֶ20
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היוֶמכֶיםֶ וגואטחיֶ ועוד".21ֶןמהלךֶשדלזֶ ימי־הןיֶיםֶ לשובֶמקחאית,ֶלשובֶחכמים,ֶלשובֶ
חה־טחיטוחיאליזציהֶשלֶהלשובֶתחגםֶאפואֶןחדיצ'ןסקיֶאתֶהלשובֶהמיֶוחיתֶשלֶספר שבחי 

הבעש"ט,ֶושלֶטקסטיםֶחסידייםֶאחחים,ֶללשובֶההולמתֶאתֶהספחותֶהמאז'וחית.ֶ
ןיטויֶֶוסףֶלמיֶוחיותֶֶיכחֶןזהותֶמחןחוֶשלֶהטקסטֶהחסידי.ֶןחדיצ'ןסקיֶהפךֶאתֶ
הטקסטֶהחסידיֶהעממיֶהאֶוֶימי,ֶשזהותֶמחןחוֶהיא,ֶככלֶהידוע,ֶקולקטיןית,ֶלטקסטֶשלֶ
סופחֶאיֶדיןידואליֶשעמדֶןמחכזֶהעשייהֶהסיפוחיתֶשלֶתקופתֶהתחייהֶהלאומית.ֶאמֶםֶ
ספר שבחי הבעש"טֶכוללֶסיפוחיםֶשמחןחםֶהואֶח'ֶדןֶןעחֶמליֶיץ,ֶאןלֶלֶוכחֶעשחותֶ
השֶיםֶהמפחידותֶןיבֶהיגודיֶהסיפוחיםֶלןיבֶהדפסתםֶן־1815,ֶוכבֶלאוחֶהעוןדהֶשידועיםֶ
מדפיסיוֶ שמילאוֶ התפקידֶ ולֶוכחֶ ןיידיש,ֶ גחסאותֶ זהֶ וןכללֶ הספח,ֶ שלֶ שוֶיםֶ ֶוסחיםֶ
ןקןיעתֶֶוסחו22ֶ—ֶאלֶמולֶכלֶאלהֶןחוחֶשפוֶקצייתֶהמחןחֶשלֶהספחֶאיֶהֶאיֶדיןידואליתֶ
אלאֶקולקטיןית.ֶלסיפוחֶההתגלותֶשלֶהןעש"ט,ֶלמשל,ֶישֶשתיֶגחסאות:ֶהאחתֶשלֶדןֶ
ןעחֶמליֶיץֶוהאחחתֶשלֶהמדפיסֶישחאלֶיפה.23ֶלדןחיֶמשהֶחוסמב,ֶישֶלהןחיבֶהןחֶהֶחדהֶ
ןיבֶהקשחֶחיןוחוֶשלֶספר שבחי הבעש"טֶלןיבֶהקשחֶהדפסתו.24ֶלכךֶישֶלהוסיףֶששחשחתֶ
והטקסטיםֶעצמםֶמופיעיםֶןמקוחֶהֶדפסֶכאילוֶ המסיחהֶשלֶהטקסטיםֶלאֶתמידֶןחוחה,ֶ
ֶמסחוֶמפיוֶשלֶצדיקֶזהֶאוֶאחח.ֶעחעוחֶןולטֶעלֶמוןהקותוֶועלֶסמכותוֶשלֶמקוחֶהטקסטֶ
החסידיֶישֶןעוןדהֶשחוןֶספחיֶהחסידותֶןדוחותֶהחאשוֶיםֶֶכתןוֶןידיֶתלמידיםֶשהעלוֶעלֶ
הכתןֶאתֶדןחיֶחןותיהם.ֶידועֶלמשלֶשסיפוחיֶהמעשיותֶשלֶח'ֶֶחמבֶמןחסלןֶהםֶלאמיתוֶ
שלֶדןחֶטקסטיםֶשלֶתלמידוֶח'ֶֶתבֶשטחֶהחץֶשֶמסחוֶןיידישֶואחחֶכךֶתוחגמוֶלעןחיתֶ

ועוןדו.ֶ
מהלךֶ ןחדיצ'ןסקיֶ ֶקטֶ מאז'וחיֶ לטקסטֶ המיֶוחיֶ החסידיֶ הטקסטֶ אתֶ לתחגםֶ כדיֶ
הפחטיֶ שמוֶ אתֶ החאשיֶ לגיןוחֶ העֶיקֶ שןהםֶ תקופהֶ מאותהֶ ןסיפוחיוֶ שעשהֶ לזהֶ דומהֶ
שֶולדֶ כמיֶ מקוחית.ֶ איֶדיןידואליתֶ דמותֶ הסיפוחֶ ןמחכזֶ והעמידֶ מיכאל,ֶ שלו־עצמו,ֶ
ןמז'יןוז',ֶעיחוֶשלֶהןעש"ט,ֶהקדיםֶןחדיצ'ןסקיֶלספר חסידים מאמחֶאוטוןיוגחפיֶןשםֶ
"ֶשמתֶחסידים".ֶןכךֶהואֶיצחֶפוֶקצייתֶמחןחֶאוטוןיוגחפיֶששימשהֶאותוֶןיציחתֶספחותֶ
לאומיתֶמאז'וחיתֶהמעמידהֶןמחכזהֶאתֶהאיֶדיןידואלֶהאוטוֶומי.25ֶואכב,ֶלדןחיֶהולצמב,ֶ
העמדהֶהאוטוןיוגחפיתֶשן"ֶשמתֶחסידים"ֶהיאֶ"הֶיסיובֶהמודעֶהחאשובֶשלֶןחדיצ'ןסקיֶ
לעשותֶשימושֶאמֶותיֶןחומחיֶהןיוגחפיהֶשלוֶולהעמידהֶכצומתֶשלֶמשמעויותֶלאומיותֶ
לכלֶ מעןחֶ והמתקייםֶ ןאיֶדיןידואלֶ המתחכזֶ האוטוןיוגחפי,ֶ שהיסודֶ דומהֶ ומיתיות".26ֶ

צפוחהֶכגב,ֶ"צפוֶותֶואגדותֶלןחדיצ'ןסקי:ֶןיבֶעיןודֶליציחה", מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי,ֶ .ֶ21
יג-יד,ֶתשֶ"א–תשֶ"ן,ֶעמ'256ֶ.

מחדש  הבעש"ט  חוסמב,ֶ משהֶ ֶ;68–64 עמ'ֶ ֶ,1975 יחושליםֶ כתח,ֶ החסידי,ֶ הסיפור  דב,ֶ יוסףֶ .ֶ22
בעל השם: הבעש"ט —  199;ֶעמֶואלֶאטקס,ֶ 1999,ֶעמ'ֶ יחושליםֶ החסידות,ֶמחכזֶזלמבֶשזח,ֶ

מאגיה, מיסטיקה, הנהגה,ֶמחכזֶזלמבֶשזח,ֶיחושלים2000ֶ,ֶעמ'239ֶ–245.
אטקס,ֶשם,ֶעמ'249ֶ–250 .ֶ23

חוסמב,ֶהבעש"ט מחדש החסידות,ֶלעילֶהעחה22ֶ,ֶעמ'255ֶ. .ֶ24
פישלֶלחוןח,ֶתולדות הספרות העברית החדשה,ֶספחֶשלישי,ֶחלקֶשֶי,ֶדןיח,ֶתל־אןיןֶתשכ"ג,ֶ .ֶ25

עמ'84ֶ–85.
הולצמב,ֶאל הקרע שבלב,ֶלעילֶהעחה11ֶ,ֶעמ'196ֶ.ֶ .ֶ26
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שמקוחוֶ אוֶיןחסליסטיֶ כוחֶ ןחדיצ'ןסקיֶ שלֶ לסיפוחתֶ העֶיקֶ פחטיקולחית,ֶ השתייכותֶ
ןֶאוחותֶהאיחופיתֶוהואֶמכפיףֶתחתֶההגמוֶיהֶשלֶהלאוםֶזהויותֶשוֶותֶשאיֶבֶמתיישןותֶ
זוֶעםֶזו.ֶכוחֶזה,ֶכךֶֶחאה,ִֶאפשחֶלוֶלחתוםֶןספר חסידים אתֶהטקסטֶהחסידיֶהקולקטיןיֶ
עלֶ מקוןלתֶ הייתהֶ לאֶ לאומיותֶ שלֶ זוֶ גחסהֶ אמֶםֶ מאז'וחית.ֶ לאומיתֶ ספחותֶ ליציחתֶ
ומגמתֶהֶיאו־חסידותֶהותקפהֶןחחיפותֶןידיֶש"יֶהוחוןיץֶומשה־ליןֶליליֶןלום,27  הכולֶ
אךֶלמחותֶזאתֶהיהֶןחדיצ'ןסקיֶממייסדיֶהפחדיגמהֶהלאומיתֶןחקחֶהחסידות.ֶואכב,ֶמאזֶ
חאשיתֶהמאהֶהעשחיםֶֶהגֶחקחֶהספחותֶהחסידיתֶהעןחיתֶלאחוגֶאתֶהספחותֶהזאת,ֶןדחךֶ
זוֶאוֶאחחת,ֶןתוךֶהפחויקטֶהלאומיֶהציוֶי,ֶןאמצעותֶהדגשתֶהיסודֶההומֶיסטיֶהאוֶיןחסליֶ

המעוגבֶןתוחותֶיהודיות.28 
האיֶדיןידואליזםֶהואֶהןסיסֶלהגותוֶשלֶןחדיצ'ןסקי,ֶכדןחיֶֶיחםֶחוס:ֶ"]ה[כתיןהֶעלֶ
החסידותֶןספחותֶהעןחיתֶהחדשהֶהציגהֶאותהֶכהשחאהֶלתשומתֶלןֶלאומיתֶלעולמוֶהחוחֶיֶ
שלֶהיחיד".29ֶדומהֶשעמדתוֶשלֶןחדיצ'ןסקיֶעולהֶןקֶהֶאחדֶגםֶעםֶהלוךֶהחוחֶשהתגןשֶ
החסידותֶ אתֶ הציגֶ דוןֶוןֶ עשוחים:ֶ שלושהֶ כעןוחֶ דוןֶוןֶ שמעובֶ שלֶ החסידותֶ ןמחקחֶ
שהחסידותֶ להחאותֶ ןֶיסיובֶ השןתאות,ֶ מפולתֶ לאחחֶ האיֶדיןידואליֶ היסודֶ כהתקוממותֶ
ֶמחעיובֶ ֶעמוקות ֶהתחשם ֶגםֶשןחדיצ'ןסקי ֶדומה ֶאישית.30 ֶןגאולה ֶהלאומית ֶהגאולה ֶאת המיחה
המתייחסֶ איֶדיןידואלֶ החסידיֶ לטקסטֶ שֶחשףֶ ןקוחאֶ לחאותֶ המאפשחֶ החסידי,ֶ הצמצוםֶ
ןחדיצ'ןסקיֶ שלֶ הגותוֶ הגשמיים.31ֶ ןחייהםֶ יחידיםֶ אדםֶ לןֶיֶ כשייכיםֶ הֶיצוצותֶ למושגֶ
ואשחֶאמוחֶלהתממשֶ היהודיֶ היחידֶ ןֶפשוֶשלֶ החיים"ֶהמפעםֶ "חפץֶ מֶיחהֶןמחכזהֶאתֶ
ןאמצעותֶהחוויהֶהאסתטית,ֶהמאפשחתֶסיֶתזהֶהבֶןיבֶתחושותיוֶהסוןייקטיןיותֶשלֶהסופחֶ
החוחֶיים.32  החייםֶ לןיבֶ האחצייםֶ החייםֶ ןיבֶ והבֶ הכלליתֶ האֶושיתֶ המציאותֶ לןיבֶ האמבֶ
לדןחיו,ֶ"המשוחחֶהֶאמב"ֶהואֶזהֶ"שנפשו והעולם החיצוני מצטרפים שניהם בו לדבר אחד 
ֶעשהֶאצלֶןחדיצ'ןסקיֶ הגילוםֶהאסתטיֶשלֶתפיסותֶחסידיותֶאלהֶ וןוחאיםֶדןחֶאחד".33ֶ
ןדמותוֶשלֶהצעיחֶהיהודיֶהןודד;ֶואכב,ֶןחֶח,ֶןמאמחוֶ"החהוחיֶסופח",ֶחאהֶןהתגלמותֶזוֶ

אצלֶןחדיצ'ןסקיֶאתֶתחילתהֶשלֶתקופהֶןסיפוחתֶהעןחיתֶשלֶחאשיתֶהמאה.34 

ש"יֶהוחוןיץ,ֶ"החסידותֶוההשכלה",ֶהעתיד,ֶספחֶשֶי,ֶהוצאהֶשֶייה,ֶןחליב־ויֶהֶתחפ"ג,ֶעמ'ֶ .ֶ27
99-29;ֶש"אֶהוחודצקי,ֶזכרונות,ֶדןיח,ֶתל־אןין1957ֶ,ֶעמ'84ֶ–89.

זוֶגםֶעמדתוֶשלֶיוסףֶדב,ֶוחאוֶהסיפור החסידי,ֶלעילֶהעחה22ֶ,ֶעמ'1ֶ. .ֶ28
ֶיחםֶחוס,ֶ"עלֶאןבֶאחתֶועלֶמהֶשתחתיה:ֶגלגולהֶשלֶאגדהֶמ'שןחיֶהןעש"ט'ֶעדֶש"יֶעגֶוב",ֶ .ֶ29

מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי,ֶכו,ֶתשס"ט,ֶעמ'42ֶ.ֶ
שמעובֶדוןֶון,ֶתולדות החסידות,ֶדןיח,ֶתל־אןיןֶתשכ"ז,ֶעמ'62ֶ;ֶאליאוח,ֶחירות על הלוחות,ֶ .ֶ30

לעילֶהעחה13ֶ,ֶעמ'16ֶ.
אןחהםֶגחיב,ֶ"חסידות",ֶלקסיקון התרבות היהודית בזמננו,ֶעחיכתֶהמהדוחהֶהעןחית:ֶאןחהםֶ .ֶ31

שפיחא,ֶעםֶעוןד,ֶתל־אןין1993ֶ,ֶעמ'213ֶ,211ֶ.
חוס,ֶמסורת אהובה ושנואה,ֶלעילֶהעחה3ֶ,ֶעמ'346-345ֶ. .ֶ32

תל־אןיןֶ דןיח,ֶ מאמרים,ֶ )ברדיצ'בסקי(:  בן־גוריון  יוסף  מיכה  כתבי  ןחדיצ'ןסקי,ֶ יוסףֶ מיכהֶ .ֶ33
תש"ך,ֶעמ'ֶקען.ֶמכאבֶואילך,ֶכלֶההדגשותֶןמוןאותֶמופיעותֶןמקוח.

הצעיר הבודד בסיפורת העברית, 1908-1899,ֶןיתֶההוצאה,ֶאגודתֶהסטודֶטים,ֶ יצחקֶןקוב,ֶ .ֶ34
אוֶיןחסיטתֶתל־אןין,ֶתל־אןין1978ֶ,ֶעמ'13ֶ.
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ןחדיצ'ןסקיֶ שלֶ הספחותיתֶ יציחתוֶ ואתֶ הגותוֶ אתֶ שאפייֶוֶ העזיםֶ הקוֶפליקטיםֶ
החחיפוֶאתֶהאפקטֶהחזקֶשלֶהאוטוֶומיהֶשיצחֶהסוןייקטֶשלו,ֶוזאתֶןאמצעותֶמהֶששמעובֶ
סמךֶ עלֶ האיֶדיןידואלֶ חשיןותֶ אתֶ המדגישֶ היהודי",ֶ ההיסטוחיזםֶ "כאןֶ כיֶהֶ הלקיבֶ
התֶגדותֶלכלֶהכללהֶשלֶהיהדותֶכאידיאהֶדתיתֶאוֶמוסחית.35ֶדבֶמיחובֶהצןיעֶעלֶמהלךֶ

דומהֶשהתפתחֶןאותהֶתקופהֶןשיחתוֶשלֶןיאליק:

כךֶֶסתייעֶןיאליקֶןמסכהֶהֶןואיתֶלצוחךֶהפחדתֶה"אֶי"ֶשלוֶמבֶהזהותֶהלאומיתֶ
הקולקטיןית,ֶוןכךֶהפכהֶהמסכהֶלאמצעיֶהמחכזיֶןעיצוןֶשיחתוֶהלאומיתֶהגדולה.ֶ
שכבֶשיחהֶזוֶלאֶןאהֶ"לןטא"ֶאתֶהעם,ֶלתתֶמןעֶלסןלותיוֶולןכיוֶןבֶאלפיֶהשֶים,ֶ
אלאֶלשֶותֶאתֶהעם,ֶלהעתיקֶאותוֶןכוחֶמתוךֶמי־האפסייםֶשלֶהמציאותֶהחוחֶיתֶ

הסטאטיתֶשהיהֶֶתובֶןתוכה.36

ספר חסידים,ֶפחסםֶןחדיצ'ןסקיֶגםֶקוןציֶסיפוחיםֶ כאמוח,ֶן־1900,ֶןדֶןןדֶעםֶהופעתֶ
שןהםֶכוֶבֶאתֶהסוןייקטֶהלאומיֶןמתכוֶתֶשלֶהאוֶיןחסלֶהקוֶקחטי.ֶזוֶהייתהֶגםֶֶקודתֶ
גחשםֶשלוםֶלטעובֶכעןוחֶשֶים:ֶ המוצאֶשלוֶןתחגוםֶהלאומיֶשלֶהחסידות,ֶכפיֶשעתידֶ
שןהֶ ןדחךֶ כחוכהֶ הייתהֶ ֶ]...[ הדתיתֶ המחשןהֶ לאוצחֶ החסידותֶ שלֶ המקוחיתֶ "תחומתהֶ

פיחשהֶעחכיםֶשלֶחייֶהיחיד:ֶחעיוֶותֶכללייםֶהיוֶלעחכיםֶמוסחייםֶאיֶדיןידואליים".37
זהֶאפואֶהןסיסֶהספחותיֶלסוןייקטֶהלאומיֶשןחדיצ'ןסקיֶטיפחֶןהתמדהֶןיציחתוֶ
אתֶ איחחהֶ כןחֶ שהציוֶותֶ כשגחסֶ וגםֶ הציוֶי,ֶ ןממסדֶ כשכפחֶ גםֶ וההגותית.ֶ הסיפוחיתֶ
היהודיֶ ןיחידֶ ןחדיצ'ןסקיֶ האמיבֶ האחץ,39ֶ יישוןֶ ןאפשחותֶ כשפקפקֶ ואפילוֶ המועד,38ֶ
האוֶיןחסליֶכתשתיתֶלאומית.ֶוגםֶאםֶלעתיםֶהתייאשֶמבֶהיהודיםֶככלל,40ֶמסקֶתוֶהייתהֶ
וֶשאחהֶשלילהֶחדיקליתֶאוֶיןחסליסטיתֶשלֶהגולה.41ֶמעֶייבֶשןחֶח,ֶןמאמחוֶ"ןןואתםֶ
ןחדיצ'ןסקיֶ שלֶ סיפוחוֶ גיןוחֶ יהושע־ֶתב,ֶ אתֶ אפייבֶ )תחע"ט(,ֶ ןספחותֶו"ֶ עולי־ציובֶ שלֶ
ולאֶ לעצמו,ֶ כיחידֶ זאתֶ שעושהֶ כמיֶ לאחץ־ישחאל,ֶ ומהגחֶ הגולהֶ אתֶ הֶוטשֶ "היציאה",ֶ

ןשןילֶהכלל.42 

ֶ)עוחכת(,ֶהגות וסיפורת ביצירת ברדיצ'בסקי,ֶ שמעובֶהלקיב,ֶ"גאולהֶעֶייהֶכזו",ֶןתוךֶצפוחהֶכגב .ֶ35
אוֶיןחסיטתֶחיפה,ֶחיפהֶתשמ"א,ֶעמ'16ֶ.

דבֶמיחוב,ֶחדשות מאזור הקוטב,ֶזמוחהֶןיתב,ֶתל־אןין1993ֶ,ֶעמ'472ֶ. .ֶ36
גחשםֶשלום,ֶהשלב האחרון: מחקרי החסידות של גרשם שלום,ֶןעחיכתֶדודֶאסףֶואסתחֶליןס,ֶ .ֶ37
עםֶעוןדֶומאגֶס,ֶתל־אןיןֶויחושלים2008ֶ,ֶעמ'17ֶ;ֶחוס,ֶמסורת אהובה ושנואה,ֶלעילֶהעחהֶ

3,ֶעמ'367-365ֶ.
הלקיב,ֶ"גאולהֶעֶייהֶכזו",ֶלעילֶהעחה35ֶ,ֶעמ'22ֶ. .ֶ38

ֶוחיתֶגוןחיב,ֶדבש מסלע,ֶמשחדֶהןיטחובֶ—ֶההוצאהֶלאוח,ֶתל־אןיןֶתשמ"ט,ֶעמ'20ֶ. .ֶ39
ןחדיצ'ןסקי",ֶ יוסףֶ מיכהֶ שלֶ המוקדמיםֶ ןמאמחיוֶ קדושהֶ שלֶ תפיסותֶ שתיֶ "עלֶ לוז,ֶ אהודֶ .ֶ40
ןתוךֶאןֶחֶהולצמב,ֶגדעובֶכ"ץֶושלוםֶחצןיֶ)עוחכים(,ֶמסביב לנקודה: מחקרים חדשים על מ"י 
ברדיצ'בסקי, י"ח ברנר וא"ד גורדון,ֶמכובֶןב־גוחיוב,ֶקחיתֶשדהֶןוקח,ֶאוֶיןחסיטתֶןב־גוחיובֶןֶגן,ֶ

ןאחֶשןע2008ֶ,ֶעמ'27ֶ–28.
הלקיב,ֶ"גאולהֶעֶייהֶכזו",ֶלעילֶהעחה35ֶ,ֶעמ'25ֶ. .ֶ41

גוןחיב,ֶדבש מסלע,ֶלעילֶהעחה39ֶ,ֶעמ'18ֶ–19. .ֶ42
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ןחדיצ'ןסקיֶ אצלֶ ֶשעֶהֶ הקוֶקחטיֶ האוֶיןחסלֶ שלֶ הפחטיקולחיתֶ הלאומיתֶ זהותוֶ
עלֶהצדקותֶאוֶיןחסליסטיות.ֶכאלהֶהםֶלמשלֶפֶיֶהדןחיםֶןֶוןלהֶ"מחֶיים",ֶשןה,ֶעלֶפיֶ
פיחושוֶשלֶמיחוב,ֶהגיןוחֶעוןחֶממצןֶשלֶכאוסֶועיווחובֶלמצןֶשןוֶהואֶמפעילֶאתֶחצוֶוֶ
הואֶמכוֶבֶאתֶ וןהֶ הואֶמתקייםֶ ןהווייתֶהמחֶייםֶהקוֶפליקטואליתֶשןהֶ האיֶדיןידואליֶ
עצמו.ֶכלומח,ֶמצדֶאחדֶהואֶיחידֶאוֶיןחסליֶהמֶותקֶמכלֶקשחֶעםֶעןחוֶועםֶכלֶקןוצהֶ
ֶיחבֶןחצובֶשאיבֶלוֶמימושֶאלאֶןמסגחתֶשלֶקולקטיןֶמסוים.43  חןחתית,ֶמצדֶאחחֶהואֶ
החצובֶ ידיֶ עלֶ מודחךֶ כשהואֶ שגםֶ הקוֶקחטי",ֶ "האוֶיןחסלֶ שלֶ מוןהקתֶ דוגמאֶ לפֶיֶוֶ
גדולהֶהמתגלמתֶןמחויןותֶהאוֶיןחסליתֶהעמוקהֶ הפחטיקולחיֶהואֶפועלֶמתוךֶמתיחותֶ

שלֶהאיֶדיןידואל,ֶכלומחֶןאוֶיןחסליותֶשלֶאדםֶןאשחֶהואֶאדם.ֶ
"ההזיהֶ אתֶ ןחדיצ'ןסקיֶ הןליטֶ ןעןוחוֶ החסידותֶ משמעותֶ עלֶ ןדןחיוֶ ואכב,ֶ
החסידיים.ֶ הטקסטיםֶ אתֶ שעיןדֶ ןעתֶ שחווהֶ האוֶיןחסליתֶ האסתטיותֶ הייֶוֶ השיחית",44ֶ
האוֶיןחסליזםֶשלֶןחדיצ'ןסקיֶֶיכחֶיפהֶןמןואֶלספר חסידים,ֶשןוֶהואֶתחגםֶאתֶהתפיסהֶ
הפאֶתאיסטיתֶשיחשֶמבֶהחסידותֶומבֶהחומֶטיקה,ֶלפיהֶאיבֶאתחֶפֶויֶמאלוהים,45ֶלעמדהֶ
אוֶיןחסליתֶאוטוֶומית.ֶלדןחיוֶשם,ֶ"האנושות היא סכום כל הבריאה ותוצאתה מבראשית 
אתֶ מכוֶבֶ דןחֶ שלֶ שןסופוֶ זהֶ הואֶ היחידֶ דווקאֶ פחדוקסלית,ֶ ןדחךֶ וכך,ֶ אחרית",46ֶ עד 
ואיֶדיןידואליֶ אוטוֶומיֶ מוסחיֶ סוןייקטֶ שלֶ לכיֶוֶוֶ מחתקתֶ דוגמאֶ הלאומית.ֶ התחןותֶ
וןוֶ חסידים  ןספר  הֶכללֶ "פדיוב"ֶ ןסיפוחֶ ישֶ סועחתֶ פֶימיותֶ כןעלֶ עיצוןוֶ ןאמצעותֶ
ד,ֶשןמוסחיותוֶהעמוקהֶסיחןֶלשקחֶאפילוֶכדיֶ חׁשנ מועליתֶדמותוֶשלֶהאדמו"חֶח'ֶחפאלֶמּןנ
להצילֶֶפשֶןישחאלֶוןיקשֶשהןוחאִֶייטולֶממֶוֶןשלֶכךֶאתֶֶשמתו.47ֶןחדיצ'ןסקיֶפחסםֶ
וֶיתבֶלשעחֶששמעֶ צדיק",48ֶ "מיתתוֶשלֶ הכותחתֶ ן־1892,ֶתחתֶ כןחֶ לסיפוחֶ גחסתוֶ אתֶ
אתֶהסיפוחֶהמפוחסםֶעלֶחייוֶומותוֶשלֶח'ֶחפאלֶמחסידיוֶשלֶאותוֶצדיקֶכששההֶןןחשד,ֶ
ןשֶים1889-1887ֶ.ֶכדיֶלעמודֶעלֶהדחךֶשןהֶעיןדֶןחדיצ'ןסקיֶאתֶהסיפוחֶןספר חסידים 
מעֶייבֶלהשוותֶןיֶוֶלןיבֶהגחסהֶהלקוֶיתֶהמופיעהֶןספחֶהחסידיֶמכתבי אליהו מאת אליהו 

לחמב,ֶשחאה אוח ן־1894:ֶ

ליֶ דןיתֶ לאשתו[ֶ ֶ=[ לדןיתהוֶ שאמחֶ שילאֶ דחןֶ מעשהֶ ל"ו(ֶ )ֶדהֶ ןג']מחא[ֶ כמוןאֶ
זוודתאֶוֶחֶֶפשיהֶ]=ֶהתקיֶיֶליֶצידהֶ)תכחיכים(ֶוֶפטח[.ֶוהגםֶשלאֶהגיעֶזמֶו.ֶוכבֶ
היהֶהמעשהֶןדוחיֶוֶ)מהחןֶהצדיקֶהחחפא"לֶמןעחישטֶז"ל(ֶשיחאֶשיצטחךֶלומחֶדןחֶ
ֶזהיחֶמאודֶמזהֶאשחֶאמחֶעלֶעצמוֶאפילוֶשעחותֶהפיאותֶשליֶ ֶוהואֶהי']ה[ שקחֶןהכחח

איֶםֶחמוזיםֶעלֶשקח.ֶוהשכיןֶעלֶהאחץֶוֶחֶֶפשוֶזי"עֶ]=ֶזכותוֶיגבֶעליֶו[.49 

דבֶמיחוב,ֶבואה לילה,ֶדןיח,ֶתל־אןין1987ֶ,ֶעמ'227-191ֶ. .ֶ43
ןחדיצ'ןסקי,ֶכתבי מיכה יוסף בן־גוריון )ברדיצ'בסקי(: מאמרים,ֶלעילֶהעחה33ֶ,ֶעמ'ֶתשע. .ֶ44

לוז,ֶ"עלֶשתיֶתפיסותֶשלֶקדושה",ֶלעילֶהעחה40ֶ,ֶעמ'26ֶ. .ֶ45
ןחדיצ'ןסקי,ֶמחברות חזון,ֶלעילֶהעחה1ֶ,ֶעמ'7ֶ. .ֶ46

ֶֶחמבֶהוןחמב,ֶ"האדמו"חֶח'ֶחפאלֶמןחשד",ֶהעבר,ֶ וחסס,ֶסיפור ושורשו,ֶלעילֶהעחה3ֶ,ֶעמ'108ֶ; .ֶ47
א,ֶתשי"ג,ֶעמ'108-106ֶ.

הסיפוחֶחאהֶאוחֶןתוך אוצר הספרות,ֶד,ֶתחֶ"ן,ֶוחאוֶמיכהֶיוסףֶןחדיצ'ןסקי,ֶכתבים,ֶכחךֶג,ֶ .ֶ48
ןעחיכתֶאןֶחֶהולצמבֶויצחקֶכפכפי,ֶהקיןוץֶהמאוחד,ֶתל־אןין1998ֶ,ֶעמ'106-103ֶ.

אליהוֶלחמב,ֶמכתבי אליהו,ֶןחדיטשוןֶתחֶ"ד,ֶעמ'ֶיז–יח. .ֶ49
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פסיכולוגיֶ ייצוגֶ אגןֶ הסיפוחֶ אתֶ עיןדֶ ןחדיצ'ןסקיֶ לחמב,ֶ שלֶ התמציתיֶ עיןודוֶ לעומתֶ
ֶחחןֶשלֶח'ֶחפאלֶמןחשדֶןאמצעותֶמוֶולוגיםֶפֶימייםֶוחיצוֶייםֶהמכוֶֶיםֶסוןייקטֶשלֶ

איֶדיןידואלֶאוטוֶומי,ֶלמשל:ֶ

לא!ֶלאֶיעשהֶאתֶהתועןהֶהזאת,ֶלאֶיעשהֶאותה...ֶאןלֶדמוֶשלֶהיהודיֶהלאֶיהיהֶ
מפיציםֶ ופֶיוֶ ממטתו,ֶ ויקפוץֶ התעוחחֶ ולפתעֶ ֶ]...[ וילדיה?...ֶ והאשה?ֶ מידו?ֶ ֶדחשֶ
זועה,ֶויקחאֶןקולֶגדול:ֶשקח!ֶמפלצת!ֶשטבֶהמשחית!ֶצאיֶמןיתי!ֶצאֶטמא!ֶהשמחֶ

לךֶאלֶתגעֶןי...ֶהוי,ֶחיחךֶֶודףֶןאפי,ֶהֶךֶמסחיח,ֶמחעילֶומחֶיק.ֶןחחֶלך!ֶצא!50 

ג

כלומח,ֶ ללאום.ֶ ַהקשח  ןאמצעות  הדתית  המשמעות  את  ןתוכה  כוללת  החילוֶיות 
הזיחה הלאומית היא האתח שןו מתחןחות החילוֶיות והתיאולוגיה וןה מתממשת ההיןחידיות 
ןחדיצ'ןסקי  היטין  הלאומי  הטקסט  של  הזאת  הכפילות  את  הלאומית.ֶ התיאולוגיה  של 
לזהות,ֶוהוא תיאח אותה ןהקדמתו לכיֶוס מאמחיו ןקוןץ בדרךֶ)תחפ"ן(,ֶשןהֶדב,ֶןחאייהֶ
לאחוח,ֶןספר חסידים,ֶשחאהֶאוחֶלמעלהֶמעשחיםֶשֶהֶקודםֶלכב.ֶהסיפוחֶהחסידי,ֶטעבֶ
ןחדיצ'ןסקי,ֶהואֶטקסטֶקדוש,ֶאולםֶהואֶעצמוֶלאֶפֶהֶאליוֶמטעמיםֶדתייםֶחד־משמעיים.ֶ
ֶיוצאֶשהואֶחילבֶאתֶהסיפוחֶהחסידי,ֶלכאוחה,ֶאןלֶלאמיתוֶשלֶדןח,ֶ מדןחיוֶשלֶןחדיצ'ןסקי
התשתיתֶהתיאולוגיתֶשלֶהטקסטֶהחסידיֶלאֶֶיטשטשהֶכללֶוכלל.ֶהתוצאהֶשלֶמיזוגֶדתֶ
וחילוֶיות,ֶעלֶפיֶתיאוחוֶהחטחוספקטיןיֶשלֶןחדיצ'ןסקי,ֶהיאֶ"מחלצותֶדתיות"ֶשכ"כֶפיםֶ

היוֶלחוחי".51
החסידותֶמתווכתֶאפואֶןיבֶהדתֶהיהודיתֶלןיבֶהלאומיות;ֶןמיליםֶאחחות,ֶהתחגוםֶ
ֶהֶחשףֶ ֶהדת, ֶהלאומיתֶשל ֶהאוֶיןחסליזציה ֶןאמצעותֶמֶגֶוב ֶלצחכיו ֶהדת ֶאת הלאומיֶמפקיע
כאבֶןמלואו.ֶכךֶלמשלֶמתחגםֶןחדיצ'ןסקיֶאתֶחעיובֶהדןקותֶהחסידיֶלאמתֶאוֶיןחסליתֶ
התפשטותֶ החסידיֶשלֶ החעיובֶ ואתֶ ומהו",52ֶ הוא  מי  האדם  "ירגיש  לאומית,ֶשןעקןותיהֶ
התשתיתֶ אתֶ הכול.53ֶ כתכליתֶ האדםֶ אתֶ החואהֶ הֶאוחות,ֶ לעקחובֶ מתחגםֶ הואֶ הגשמיותֶ
החומֶטיקב,ֶ האמבֶ הסופחֶ יוצחֶ החסידיֶ הטקסטֶ הלאמתֶ שלֶ זהֶ תהליךֶ למימושֶ החוחֶיתֶ

המקחיבֶאוחֶחדשֶעלֶהדןחים,ֶאוחֶשמקוחוֶןדחףֶמיסטיֶדתי.54 
למסוחת,55  הדיאלקטיֶ יחסהֶ דווקאֶ היהֶ ןחסידותֶ לןחדיצ'ןסקיֶ שקסםֶ שמהֶ דומהֶ
ולכב,ֶןמאמחוֶ"עולמוֶשלֶישחאל",ֶשפוחסםֶןהמליץֶן־56,1890ֶהואֶהתחכזֶןחוויהֶהדתיתֶ

ןחדיצ'ןסקי,ֶמחברות חזון,ֶלעילֶהעחה1ֶ,ֶעמ'62ֶ. .ֶ50
ןחדיצ'ןסקי,ֶכתבי מיכה יוסף בן־גוריון )ברדיצ'בסקי(: מאמרים,ֶלעילֶהעחה33ֶ,ֶעמ'ֶשעה. .ֶ51

ןחדיצ'ןסקי,ֶמחברות חזון,ֶלעילֶהעחה1ֶ,ֶעמ'8ֶ.ֶ .ֶ52
שם,ֶעמ'9ֶ. .ֶ53

לוז,ֶ"עלֶשתיֶתפיסותֶשלֶקדושה",ֶלעילֶהעחה40ֶ,ֶעמ'17ֶ. .ֶ54
אליאוח,ֶחירות על הלוחות,ֶלעילֶהעחה13ֶ,ֶעמ'269ֶ. .ֶ55

מיכהֶיוסףֶןחדיצ'ןסקי,ֶכתבים,ֶכחךֶן,ֶןעחיכתֶאןֶחֶהולצמבֶויצחקֶכפכפי,ֶהקיןוץֶהמאוחד,ֶ .ֶ56
תל־אןין1996ֶ,ֶעמ'334-318ֶ.
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הסוןייקטיןית,ֶהמציגהֶאתֶהחסידותֶכחלופהֶלמעחכתֶהֶוחמטיןיתֶההלכתית.ֶןמןטֶחאשובֶ
פיֶמודלֶהסוןייקטֶהאוטוֶומיֶשלֶהלאומיות,ֶשאֶטוֶיוֶ ֶחאהֶשמדוןחֶןתחגוםֶפשוטֶעלֶ
דןחֶ שלֶ לאמיתוֶ אךֶ מוסחי,57ֶ היותוֶ ןעצםֶ האתיתֶ למדיֶהֶ תחומתוֶ עלֶ הצןיעֶ גחמשיֶ
ןחדיצ'ןסקיֶמייצחֶסוןייקטֶמוסחיֶדיֶמיֶשלמחותֶהיותוֶהטחוֶומי,ֶכלומחֶכפוףֶגםֶלדת,ֶ
הואֶמציגֶעצמוֶכאוטוֶומיֶוכאוֶיןחסלי.ֶתחגומוֶשלֶןחדיצ'ןסקיֶמוכיחֶאפואֶאתֶהטעֶהֶ
שעתידֶןוןחֶלהעלותֶן־1906ֶולפיהֶהחסידותֶהפכהֶאתֶהמיסטיקהֶלאתוס.58ֶהאתוסֶֶוצחֶ
ןיבֶהשאחֶןזכותֶהאקטֶשלֶסיפוחֶסיפוחים,59ֶואקטֶזהֶמייצחֶֶחטיןיםֶהמכוֶֶיםֶקולקטין,ֶ
ֶחטיןיםֶשלעתיםֶ—ֶכמוֶאצלֶח'ֶֶחמבֶמןחסלןֶאוֶןסיפוחיֶח'ֶישחאלֶמחוז'יבֶ—ֶישֶלהםֶגםֶ

כוחֶתיאוחגי.60 
מאודֶ ייתכבֶ עמוקה.ֶ ןהיןחידיותֶ מתאפייבֶ ןחדיצ'ןסקיֶ שלֶ האוטוֶומיֶ הסוןייקטֶ
שכווֶתוֶשלֶןחדיצ'ןסקי,ֶןהישעֶוֶעלֶהחסידותֶועלֶתשתיתהֶהאימֶֶטיתֶוהפאֶתאיסטית,ֶ
ןיקשֶ הואֶ שכבֶ האוטוֶומי,ֶ המעמדֶ ןעלֶ המיסטיֶ היחידֶ קדושתֶ לכיֶובֶ לתחוםֶ גםֶ הייתהֶ
להעֶיקֶלסמכותֶהדתיתֶההטחוֶומית,ֶשאותהֶלאֶחצהֶלֶטוש,ֶמידהֶשלֶאוטוֶומיהֶההולמתֶ
אתֶהמודלֶהתחןותיֶשלֶהלאומיות.ֶֶחאהֶשןחדיצ'ןסקיֶֶקטֶגישהֶדומהֶלזוֶשיאמץֶןוןחֶ
הקהילהֶ אלֶ וןפֶייהֶ הקולקטיןֶ ןכיֶובֶ הסיפוחֶ מעשהֶ שלֶ תפקידוֶ ןדןחֶ שֶיםֶ כעןוחֶ
ֶיציגֶאתֶהחסידותֶכמןטלתֶאתֶההןחֶהֶןיבֶההטחוֶומיֶלאוטוֶומי.61ֶלדןחיו,ֶ החסידית.ֶןוןח
"המעשיםֶה'מוסחיים'ֶהםֶלפיֶטיןםֶומהותםֶמעשיםֶדתייםֶלאֶפחותֶמבֶה'דתיים'",62ֶוהםֶ

אלהֶשמןיאיםֶלעולםֶאתֶהקדושה.63 
תֶועהֶ לזהותֶ אפואֶ אפשחֶ חסידים  ןספר  האוטוֶומי־הטחוֶומיֶ הסוןייקטֶ ןמןֶהֶ
ןיבֶהקוטןֶהדתיֶלןיבֶהקוטןֶהחילוֶי.ֶןדיוֶוֶןציוֶותֶהחאהֶיהודהֶשֶהן,ֶןעקןותֶןחוֶוֶ
היאֶ החאשוֶהֶ סותחים:ֶ עקחוֶותֶ מעחכותֶשלֶ מכילהֶשתיֶ )Latour(,ֶשהמודחֶיותֶ לאטוחֶ
"'היןחידיזציה'ֶ)הכלאה(ֶשמעוחןיםֶןהֶהלא־הומולוגיֶואלמֶטיםֶֶפחדים",ֶוהשֶייהֶֶודעתֶ
חקֶ חציפות".64ֶ ןיֶיהםֶ שמתקיימתֶ ןלאֶ ֶפחדיםֶ אוֶטולוגייםֶ אזוחיםֶ שמייצחֶ "כ'טיהוח'ֶ
ושיח.ֶ פחקטיקהֶ שלֶ כקטגוחיהֶ המודחֶיֶ צומחֶ שֶיהםֶ פועליםֶ והטיהוחֶ ההכלאהֶ כאשחֶ
הציוֶות,ֶטועבֶשֶהן,ֶ"היאֶהןֶיהֶשלֶלאומיותֶמודחֶיתֶשהיאֶתוצחֶשלֶטיהוחֶההכלאהֶןיבֶ
דתיותֶלחילוֶיות"ֶושלֶטיהוחֶההכלאהֶןיבֶפחימוחדיאליותֶ)דת,ֶיהודיֶישב(ֶלןיבֶמודחֶיותֶ

אֶטוֶיוֶגחמשי,ֶעל ההגמוניה: מבחר מתוך "מחברות הכלא",ֶתחגוםֶאלובֶאלטחס,ֶחסליֶג,ֶתל־ .ֶ57
אןין2009ֶ,ֶעמ'137ֶ.

אליאוח,ֶ קו;ֶ עמ'ֶ תשל"ט,ֶ יחושליםֶ דןיח,ֶ ע"יֶ ןיאליקֶ מוסדֶ החסידות,ֶ בפרדס  ןוןח,ֶ מחטיבֶ .ֶ58
חירות על הלוחות,ֶלעילֶהעחה13ֶ,ֶעמ'112ֶ.

אליאוח,ֶשם,ֶעמ'38ֶ. .ֶ59
חןקהֶדןיח־גולדןחג,ֶהצדיק החסידי וארמון הלויתן: עיון בסיפורי מעשיות מפי צדיקים,ֶהקיןוץֶ .ֶ60

המאוחד,ֶתל־אןין2009ֶ,ֶעמ'142ֶ–143.
ןוןח,ֶבפרדס החסידות,ֶלעילֶהעחה58ֶ,ֶעמ'ֶקי–קיא. .ֶ61

שם,ֶעמ'ֶקטו. .ֶ62
שם,ֶעמ'ֶקכן. .ֶ63

 Yehuda Shenhav, “Modernity and the Hybridization of Nationalism and Religion: .ֶ64
 Zionism and the Jews of the Middle East as a Heuristic Case”, Theory and Society, 36,

2007, pp. 3-4
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)חילוֶיות,ֶיהודיֶחדש(.65ֶדןחיםֶאלוֶמאיחיםֶאתֶתפקידֶהחסידותֶכמתווכתֶןיבֶהדתֶלןיבֶ
החילוֶיותֶוכיוצחת,ֶולוֶלזמב־מה,ֶלאומיותֶ"טהוחה"ֶןעלתֶשוחשיםֶדתיים.ֶ

ד

מהֶהיהֶההקשחֶהחןחתיֶשןתוכוֶסּופחֶוחּוןחֶהסיפוחֶהחסידי?ֶכךֶכותןֶחוסמב:

החסידותֶהייתהֶןעיקחהֶתחןותֶשןעלֶפה.ֶהחייםֶהחסידייםֶאוחגֶוֶוהוֶהגוֶןמידהֶ
תוחתֶ מתחיל.ֶ לחסידֶ ותיקֶ מחסידֶ לןב,ֶ מאןֶ פה,ֶשעןחהֶ שןעלֶ מסוחתֶ מכוחֶ חןהֶ
פהֶ שןעלֶ הדחשהֶ פֶים.ֶ אלֶ פֶיםֶ והוחאהֶ אישיֶ מפגשֶ ןאמצעותֶ הופצהֶ החסידותֶ
שיחתהֶייעודֶחןחתיֶחןֶחשיןות:ֶהיאֶהיתהֶהדןקֶהמלכדֶאתֶהחןוחה,ֶולאוֶדווקאֶ—ֶ

ןתחילתֶדחכהֶשלֶהחסידותֶ—ֶמוחשתֶחוחֶיתֶהחאויהֶלחישוםֶמדויק.66 

ח־ֵעד.ֶןמחוצתֶהדוחותֶהואֶ הסיפוחֶהחסידיֶסופחֶמפיוֶשלֶהצדיקֶעצמוֶאוֶמפיוֶשלֶמסּפֵ
ןיבֶהספחותֶ עןחֶמפהֶלאוזב,ֶעדֶשלןסוףֶהועלהֶעלֶהכתן.ֶהמספחֶהאחחובֶהואֶהמגשחֶ
האוחאליתֶלספחותֶהכתוןה.67ֶהתשתיתֶהאוחאליתֶשלֶהטקסטֶהחסידי,ֶשןאהֶלידיֶןיטויֶ
וןהדפסתם,69  החסידותֶ ספחיֶ ןעחיכתֶ לזלזולֶ הןיאהֶ הכתן,68ֶ פֶיֶ עלֶ הדיןוחֶ ןהעדפתֶ
עלֶ מוגןל.ֶ חןחיהֶ שמספחֶ כעדהֶ זהֶ סיפוחֶ שלֶ הֶמעֶיםֶ קהלֶ אתֶ קןעהֶ ןעיקחֶ היאֶ אךֶ
הקוחאיםֶ קהילתֶ אתֶ להגדיחֶ אפשחֶ אֶדחסוב,70ֶ ןֶדיקטֶ שלֶ הֶודעתֶ עמדתוֶ ןהיפוךֶ כב,ֶ
הקהילהֶ כמוֶ שלאֶ לא־לאומית.ֶ גםֶ כבֶ ועלֶ לא־מדומיינתֶ כקהילה  החסידיתֶ והשומעיםֶ
לוודאיֶ וקחוןֶ חעהוֶ אתֶ אישֶ מכיחיםֶ איֶםֶ שחןחיהֶ אֶדחסוב,ֶ שלֶ המדומייֶתֶ הלאומיתֶ
פֶים" אלֶ פֶיםֶ שלֶ כ"קהילהֶ לאפייבֶ אפשחֶ החסידיתֶ הקהילהֶ אתֶ לעולם,ֶ יכיחוֶ  שלאֶ

)”face to face community“(.71ֶואכב,ֶהןעש"טֶלאֶןיקשֶלהֶחילֶאתֶהדןקותֶלכלֶאדםֶ
מישחאל,ֶוקהלֶהיעדֶשלוֶ"היהֶמוחכןֶמקןוצהֶמצומצמתֶשלֶמקוחןים,ֶהקחוייםֶןספחותֶ

שם,ֶשם.ֶ .ֶ65
חוסמב,ֶהבעש"ט מחדש החסידות,ֶלעילֶהעחה22ֶ,ֶעמ'181ֶ. .ֶ66

עיובֶ מסוחת?ֶ שלֶ שימוחהֶ אוֶ ספחותיֶ חסידי:ֶתכסיסֶ ןסיפוחֶ כמספחתֶ "האישהֶ אוחוב,ֶ מיכלֶ .ֶ67
ןסיפוחוֶשלֶש"י עגֶובֶ'אתחוגוֶשלֶאותוֶצדיק'",ֶןתוךֶדודֶאסף,ֶישחאלֶןחטל,ֶאןֶחֶהולצמב,ֶ
מחקרים  לירושלים:  מווילנה  )עוחכים(,ֶ פחידלֶדחֶ ויהודהֶ פייֶחֶ שמואלֶ טוחֶיאֶסקי,ֶ חוהֶ
בתולדותיהם ובתרבותם של יהודי מזרח אירופה מוגשים לפרופ' שמואל ורסס,ֶמאגֶס,ֶיחושליםֶ

2002,ֶעמ'514ֶ.ֶ
החמתי,ֶסוד שיח,ֶלעילֶהעחה17ֶ,ֶעמ'118ֶ–125. .ֶ68

ֶ,12 עמ'ֶ ֶ,1992 תל־אןיןֶ המאוחד,ֶ הקיןוץֶ החסידות,ֶ בראשית  וסיפור  סופר  ספר  גחיס,ֶ זאןֶ .ֶ69
.27–23

דבֶ תחגוםֶ והתפשטותה,ֶ הלאומיות  מקורות  על  הגיגים  מדומיינות:  קהיליות  אֶדחסוב,ֶ ןֶדיקטֶ .ֶ70
דאוח,ֶהאוֶיןחסיטהֶהפתוחה,ֶתל־אןין1999ֶ.

 Lila Abu Lughod, Dramas of Nationhood: The Politics of Television in Egypt, Chicago .ֶ71
University Press, Chicago and London 2005, pp. ix, 19
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ןעיקחֶ המופיעהֶ ישחאל",ֶ ל"כללֶ הןעש"טֶ שלֶ מחויןותוֶ גםֶ הןעש"ט'".72ֶ 'חוגֶ המחקחֶ
ןסופוֶ כלל־לאומית;74ֶ משיחיתֶ מגמהֶ ןהֶ איבֶ מקוטון,73ֶ גחשובֶ ח'ֶ לגיסוֶ ששלחֶ ןאיגחתֶ
שלֶדןחֶהיאֶחלהֶעלֶהקהילהֶהמוגןלתֶשלֶמקוחןיֶהןעש"ט,75ֶוןמסגחתהֶֶשלחהֶהאיגחתֶ
מאדםֶאחדֶלאחח.ֶהעוןדהֶשגיןוחֶהסיפוחֶהחסידיֶהואֶןדחךֶכללֶצדיקֶמסוים76ֶמֶוגדתֶאףֶ
היאֶלמושגֶהקהילהֶהמדומייֶתֶשלֶאֶדחסוב,ֶקהילהֶלאומיתֶהמייצחתֶזמבֶלאומיֶמשותףֶ
שפֶיוֶאלֶהעתיד,ֶשןוֶממקםֶאֶדחסובֶאתֶצמיחתֶז'אֶחֶהחומב.ֶעלֶאפשחותֶקיומוֶשלֶזמבֶ
לאומיֶמשותףֶומדומייבֶכתןֶעמֶואלֶאטקסֶכיֶ"לןעש"טֶאיבֶכלֶתכֶית!ֶהואֶאיֶֶוֶחותחֶ
לאיזהֶשהואֶתאחיךֶיעדֶאוֶאיחועֶןעלֶאופיֶמהפכֶי"77ֶ—ֶוןכך,ֶלמעשה,ֶהואֶהגדיחֶאתֶ

התשתיתֶהלא־לאומיתֶשלֶהפחקטיקותֶהחסידיות.ֶ
ֶ,)fiction(ֶ לעומתֶהקהילהֶהלאומיתֶהמדומייֶת,ֶהמעמידהֶןמחכזהֶאתֶספחותֶהןדיוב
ֶֶיכחֶןספחותֶההשכלה,ֶהספחותֶהחסידיתֶהיאֶ"חקֶחזחהֶסמליתֶעלֶמעשיהםֶשלֶ כפיֶשהדןח
ֶ]ה[עשויהֶלגחוםֶלהתחחשותהֶשלֶאותהֶהופעהֶןמציאותֶ הצדיקיםֶ)ןאמצעותֶהיגודֶהסיפוח(
הממשית".78ֶהסיפוחֶאמיבֶחקֶאםֶהואֶֶסמךֶעלֶשלשלתֶמסיחהֶןעלֶפהֶוןכתן,79ֶוככזהֶהואֶ
חוזחֶוֶדפסֶומעוןדֶכמקוןלֶןסיפוחתֶעממית.80ֶהספחותֶהחסידיתֶֶןדלתֶאפואֶמבֶהספחותֶ
הלאומיתֶןכךֶשעמדתֶהמחןחֶשלהֶאיֶֶהֶעמדהֶשלֶמחןחֶאיֶדיןידואלֶהןודהֶאתֶהֶחטיןֶ

אלאֶעמדהֶשלֶשלןֶפעוטֶןשלשלתֶמסיחהֶאחוכהֶשלֶטקסטֶהשייךֶלקולקטין.
ןיטויֶספחותיֶלהיעדחֶהמדומייֶּותֶשלֶהקהילהֶשןתוכהֶֶוצחֶהסיפוחֶהחסידיֶהואֶ
ֶומקומות,ֶככלֶהֶחאהֶכדיֶלמֶועֶאתֶקחיאתוֶ הספציפיותֶשֶוקטֶהטקסטֶהחסידיֶןציובֶשמות
ֶגםֶכשהואֶ כטקסטֶספחותיֶןדיוֶי;ֶהסיפוחֶהחסידיֶמציגֶעצמוֶכמספחֶאמתֶעוןדתיתֶמוחלטת
מספחֶעלֶמעשיֶֶסים.ֶןחדיצ'ןסקי,ֶלעומתֶזאת,ֶןעןודתֶהעחיכהֶוהעיןודֶשלֶהסיפוחיםֶ
החסידיים,ֶעודדֶאתֶקחיאתֶהטקסטֶהחסידיֶ)כאשחֶהואֶאיֶֶוֶאוטוןיוגחפי(ֶכטקסטֶןדיוֶי.ֶ
ןמיוחדֶןולטֶהדןחֶןאֶתולוגיהֶגדולהֶשלֶכתןיֶאןותֶהחסידות,ֶשעליהֶשקדֶשֶיםֶאחדותֶ
לאחחֶשפחסםֶאתֶספר חסידים.ֶןאֶתולוגיהֶזו,ֶשןחדיצ'ןסקיֶלאֶסייםֶולאֶפחסם,81ֶהואֶ
טשטשֶמקומותֶושמותֶופחטיֶחיאליה,82ֶוןכךֶעודדֶאתֶקוחאיוֶלקחואֶאתֶהטקסטֶכטקסטֶ

ןדיוֶי.

אטקס,ֶבעל השם: הבעש"ט, לעילֶהעחה22ֶ,ֶעמ'163ֶ. .ֶ72
שם,ֶעמ'88ֶ. .ֶ73

אןחהםֶחוןיֶשטייב,ֶ"אגחתֶהןעש"טֶלח'ֶגחשובֶמקוטון",ֶסיני,ֶסז,ֶתש"ל,ֶעמ'ֶקכ-קלט;ֶאטקס,ֶ .ֶ74
שם,ֶעמ'92ֶ–93.

אטקס,ֶשם,ֶעמ'120ֶ. .ֶ75
דב,ֶהסיפור החסידי,ֶלעילֶהעחה22ֶ,ֶעמ'55ֶ. .ֶ76

אטקס,ֶבעל השם: הבעש"ט, לעילֶהעחה22ֶ,ֶעמ'121ֶ. .ֶ77
שלֶ הספחיםֶ והוצאתֶ ןיאליקֶ מוסדֶ ומשמעותו,ֶ סוגיו  תולדותיו  העברי:  העם  סיפור  יסיף,ֶ עליֶ .ֶ78

אוֶיןחסיטתֶןב־גוחיובֶןֶגן,ֶיחושלים1994ֶ,ֶעמ'403ֶ.
שם,ֶעמ'405ֶ. .ֶ79
שם,ֶעמ'408ֶ. .ֶ80

וחסס,ֶ"החסידותֶןעולמוֶשלֶןחדיצ'ןסקיֶלאוחֶחיןוחוֶשֶגֶז",ֶלעילֶהעחה18ֶ;ֶחוס,ֶמסורת  .ֶ81
אהובה ושנואה,ֶלעילֶהעחה3ֶ,ֶעמ'321-320ֶ.

וחסס,ֶשם,ֶעמ'251ֶ,249-248ֶ. .ֶ82
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החןֶית,83  למֶהיגותֶ המֶוגדתֶ הפֶיאומטית,ֶ המֶהיגותֶ עקחובֶ אתֶ קיןלהֶ החסידותֶ
ןוןחֶ מוגןלת.85ֶ מיסטיתֶ קהילהֶ מכוֶבֶ החסידיֶ הסיפוחֶ ההיגודֶהעממי84ֶשלֶ כבֶאקטֶ ועלֶ
כיֶהֶקהילהֶזוֶןשםֶ"העדהֶהחסידית",ֶקהילהֶשהָצדיקֶפועלֶכמתווךֶןיֶהֶוןיבֶהאלוהים.86 
ֶזה;ֶהעדהֶ ֶזהֶאת ןחסידותֶןחסלןֶהיאֶכוֶתהֶ"קיןוץ",ֶכלומחֶקהילהֶשחןחיהֶמכיחיםֶאישית
מתלכדתֶסןיןֶחןוחהֶגחעיֶית,ֶמהֶשהןעש"טֶכיֶהֶ"החןוחהֶשלי",87ֶוחקֶאחחֶכך,ֶעלֶיסודֶ
זה,ֶהצדיקֶמתווךֶןיבֶהעדהֶלןיבֶכללֶישחאל.88ֶחסידיֶהצדיקֶהכחיזמטיֶקשוחיםֶאליוֶוזהֶ
אלֶזהֶןאמצעותֶזיקהֶמיסטית,89ֶולעתים,ֶןחצחותֶחסידיותֶשהוֶהגוֶןסדחֶוןמשטח,ֶשימשוֶ

"מכתןיֶקישוח"ֶופתקאותֶכדיֶלַקשחֶןיבֶהחסידֶלצדיק.90
למחכזיםֶ החסידיתֶ התֶועהֶ שלֶ והפיצולֶ הןיזוחֶ עלֶ עמדהֶ חפפוחט־אלןחטֶ עדהֶ
חןיםֶולעדותֶֶפחדותֶכןחֶןימיֶהןעש"ט,ֶולאֶחקֶאחחיֶפטיחתֶממשיכוֶדןֶןעח,ֶ"המגיד"ֶ
כלל־ שאיֶֶהֶ ֶ— הפֶימיתֶ הפוליטיקהֶ עלֶ הצןיעהֶ דןיח־גולדןחגֶ וחןקהֶ ממזחיטש,91ֶ

לאומיתֶ—ֶשלֶחצחותֶהצדיקיםֶהספציפיות,ֶשיכולהֶהייתהֶלהיותֶחזות־הכולֶשלֶהסיפוחֶ
החסידי.92ֶחָאיהֶמעֶייֶתֶןיותחֶלהיעדחֶלאומיותֶןתודעהֶהחסידיתֶישֶןהגיחתֶהחסידיםֶ
ֶֶעשתהֶמטעמיםֶ לאחץ־ישחאל,ֶשלאֶהייתהֶכחוכהֶןשאיפהֶלאומיתֶלשלוטֶןטחיטוחיהֶאלא
דתיים.ֶהגיחהֶזו,ֶשיצחהֶאתֶמהֶשישחאלֶןחטלֶכיֶהֶ"גלותֶןאחץ",93ֶעמדהֶןסימבֶהעדפתֶ

שלום,ֶהשלב האחרון,ֶלעילֶהעחה37ֶ,ֶעמ'214ֶ. .ֶ83
ֶ;29 אבני־בדק: על ספרותנו, מסדה ואגפיה,ֶהקיןוץֶהמאוחד,ֶתל־אןיןֶתשכ"ן,ֶעמ'ֶ דןֶסדב,ֶ .ֶ84

אלןוים,ֶ"הןעש"טֶוןֶוֶשלֶח'ֶאדם",ֶלעילֶהעחה16ֶ,ֶעמ'74ֶ.ֶ
עלֶקהילותֶמיסטיותֶחאוֶשלום,ֶהשלב האחרון,ֶלעילֶהעחה37ֶ,ֶעמ'15ֶ. .ֶ85

ןוןח,ֶבפרדס החסידות,ֶלעילֶהעחה58ֶ,ֶעמ'ֶכן–כג,ֶלן. .ֶ86
אטקס,ֶבעל השם: הבעש"ט,ֶלעילֶהעחה22ֶ,ֶעמ'209ֶ–213.ֶעלֶהחןוחהֶהחסידיתֶומקוחותיהֶ .ֶ87
הציןוחֶ התפוחחותֶ ןעקןותֶ אופוזיציוֶיתֶ כאלטחֶטיןהֶ שצמחוֶ הןעש"ט,ֶ תקופתֶ לפֶיֶ עודֶ
ויסודותיהֶ החסידותֶ שלֶ "חאשיתהֶ דיֶוח,ֶ חאוֶ הֶהגתו,ֶ סמכותֶ שלֶ וההתעחעחותֶ היהודיֶ
170-104.ֶעלֶהחןוחהֶועלֶהחצחֶחאוֶחןיןהֶ 13,ֶעמ'ֶ הסוציאלייםֶוהמשיחיים",ֶלעילֶהעחהֶ
פדיה,ֶ"להתפתחותוֶשלֶהדגםֶהחןחתי־כלכליֶןחסידות:ֶהפדיוב,ֶהחןוחהֶוהעלייהֶלחגל",ֶןתוךֶ

מֶחםֶןבֶששובֶ)עוחך(,ֶדת וכלכלה,ֶמחכזֶשזח,ֶיחושלים,ֶתשֶ"ה,ֶעמ'373-311ֶ.ֶ
אליאוח,ֶחירות על הלוחות,ֶלעילֶהעחה13ֶ,ֶעמ'178ֶ. .ֶ88

שם,ֶעמ'37ֶ,15ֶ. .ֶ89
ֶזכרונות,ֶלעילֶהעחה27ֶ,ֶעמ'65ֶ,58ֶ.ֶהשאיפהֶלקשחֶןיב־אישיֶהןיאהֶליציחתֶתפקידֶ הוחודצקי, .ֶ90
ושימוחוֶלמחותֶהמכשוליםֶהמעשייםֶשעמדוֶןדחכו.ֶ טיפוחֶהקשחֶ מיֶשהופקדֶעלֶ המתווך,ֶ
עלֶחצחֶחן"דֶֶכתןֶכיֶ"המשמעותֶהעמוקהֶשייחסוֶהחסידיםֶלמגעיםֶאישייםֶעםֶהחןֶוקשייֶ
העליהֶלחגלֶהןיאוֶלצמיחתהֶשלֶתופעהֶחדשה:ֶחוזחֶמזדמבֶ—ֶעולהֶחגלֶהמשחזחֶןפֶיֶןֶיֶ
ומדינה:  עדה  לוחיא,ֶ )איליהֶ עלייתו"ֶ ןעתֶ ןחצחֶ אוזֶיוֶ ושמעוֶ עיֶיוֶ שחאוֶ מהֶ אתֶ קהילתוֶ
חסידות חב"ד באימפריה הרוסית תקפ"ח–תרמ"ג,ֶהמחכזֶלחקחֶתולדותֶיהודיֶפוליבֶותחןותם,ֶ

מאגֶס,ֶיחושליםֶתשס"ו,ֶעמ'44ֶ(.
עדהֶחפפוחט־אלןחט,ֶ"התֶועהֶהחסידיתֶאחחיֶשֶת1772ֶ:ֶחצףֶמןֶיֶותמוחה",ֶציון,ֶֶה,ֶתש"ב,ֶ .ֶ91

עמ'201ֶ–208.
דןיח־גולדןחג,ֶהצדיק החסידי וארמון הלויתן,ֶלעילֶהעחה60ֶ,ֶעמ'39ֶ–52. .ֶ92

ֶ,1994 גלות בארץ: יישוב ארץ־ישראל בטרם ציונות,ֶהספחיהֶהציוֶית,ֶיחושליםֶ ישחאלֶןחטל,ֶ .ֶ93
עמ'15ֶ.
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הגולהֶעלֶפֶיֶאחץ־ישחאל.ֶשלוםֶהתֶגדֶלפחשֶויותֶהציוֶיותֶשלֶתוחותֶחסידותֶמוקדמות,ֶ
כגובֶפחשֶותוֶשלֶןב־ציובֶדיֶוח,ֶהכוללותֶןיבֶהשאחֶןיקוחתֶעלֶחייֶהגולהֶמצדֶ"הסוןייקטֶ
אתֶ שלוםֶ הןיאֶ החסידותֶ ידיֶ עלֶ המשיחיותֶ לֶטחולֶ כדוגמאֶ הציוֶות.ֶ שלֶ האוֶיןחסלי"ֶ
ההתאחדותֶ ואתֶ הקודשֶ חוחֶ אתֶ ןגלותֶ להשיגֶ יותחֶ "קלֶ לפיהםֶ ממזחיטש,ֶ המגידֶ דןחיֶ
עםֶאלהיםֶמאשחֶןאחץ־ישחאל".94ֶלמחותֶזאת,ֶןמעשהֶהתחגוםֶהַמלאיםֶןספר חסידים 
מדמייבֶןחדיצ'ןסקיֶקהילהֶלאומיתֶשאליהֶהואֶפוֶהֶואותהֶהואֶמכוֶבֶןאמצעותֶהסוןייקטֶ
האוטוןיוגחפיֶשלו,ֶעלֶממדיוֶהאוֶיןחסליים.ֶהזמבֶהלאומיֶהמדומייב,ֶהמשותףֶלכללֶחןחיֶ
הקהילהֶ)שאיֶםֶמכיחיםֶזהֶאתֶזה(,ֶכחוךֶןטלאולוגיהֶלאומיתֶמשיחיתֶמשותפתֶשןאופקה,ֶ
אפילוֶהחחוק,ֶֶיצןתֶמדיֶתֶהלאום.ֶכאבֶהמקוםֶלהזכיחֶשןןסיסֶהתֶגדותוֶשלֶןחדיצ'ןסקיֶ
המחכזֶ חעיובֶ ןשםֶ המדיֶית,ֶ הגאולהֶ חעיובֶ עלֶ העםֶ אחדֶ שלֶ הוויתוחֶ עמדֶ העםֶ לאחדֶ

החוחֶי.95 
למולֶהטלאולוגיהֶהלאומיתֶהזאתֶהציןהֶהחסידות,ֶןֶיסוחוֶהֶודעֶשלֶשלום,ֶמעיבֶ
טעבֶ שלוםֶ אךֶ ןחסידות,97ֶ משיחייםֶ יסודותֶ ןאיתוחֶ הפליגֶ דיֶוחֶ מֶוטחלת.96ֶ משיחיותֶ
לעומתוֶכיֶמדוןחֶןהתחחקותֶמחעיובֶהגאולהֶהלאומית,ֶהחואהֶןהיסטוחיהֶמעשהֶידיֶאדם,ֶ
לאומיות;98  פוליטיותֶ מטחותֶ לקדםֶ כדיֶ משיחיֶ כוחֶ ןאמצעותֶ ןוֶ לפעולֶ שאפשחֶ מחחןֶ
ןתוחתֶהחסידות,ֶהמשיחיותֶהיאֶחזובֶלעתידֶלןואֶשאיבֶלדחוקֶאתֶהקץֶלפיו,ֶכלומחֶחזובֶ
שןאיגחתֶ המשיחיתֶ ןתפיסהֶ כיֶ ןמפוחשֶ קןעֶ דוןֶוןֶ גםֶ מיד.99ֶ להגשימוֶ תןיעהֶ שאיבֶ
הןשוחהֶשלֶהןעש"ט,ֶ"היסודֶהלאומיֶןטלֶןיסודֶהדתי".100ֶלעומתֶכלֶאלהֶהחאהֶישעיהֶ
זוֶמגמותֶמשיחיותֶ זוֶלצדֶ תשןיֶשאצלֶחןֶיםֶואצלֶאוהדיֶ"החסידותֶהחדשה"ֶהתקיימוֶ
ומגמותֶהמתֶגדותֶלהב.ֶתשןיֶגםֶצייבֶשהבֶןאיגחתֶשכתןֶהןעש"טֶלגיסוֶח'ֶגחשובֶמקוטון,ֶ
ֶיסודותֶמשיחיים,ֶ ֶיש ֶיוסףֶמפולֶאה ֶיעקן ֶוהבֶאצלֶח' הבֶןכתןיֶתלמידיוֶשלֶהמגידֶממזחיטש
טחולֶהמשיחיות.101ֶאתֶעמדתוֶהמוחכןתֶןשאלתֶ ֶיחסֶשלֶֶ אןלֶןדחושיֶהמגידֶאפשחֶלחאות

המשיחיותֶןחסידותֶסיכםֶתשןיֶןדןחיםֶהאלה:

לאחחֶשמוחיֶהחסידותֶֶטשוֶאתֶדחיקתֶהקץֶןיחודיםֶוכיוצאֶןהם,ֶהתחכזוֶןפיתוחהֶ
שלֶתוחהֶדתיתֶומוסחיתֶןכיווֶיםֶחדשים,ֶלאֶהתכחשוֶלמגמותֶהמשיחיות,ֶואףֶלאֶ
הגיעוֶל"ֶויטחאליזציה"ֶשלֶהמשיחיות,ֶכדעתוֶשלֶשלום,ֶולפחותֶאחדיםֶמהםֶאפילוֶ
העמידוֶאתֶהחעיובֶהמשיחיֶואתֶהשאיפהֶלהחישֶאתֶמימושוֶןמחכזֶעולמםֶהחוחֶי,ֶ

ושילןוֶאותוֶכיסודֶדומיֶֶטיֶןתוחהֶהדתיתֶוהמוסחיתֶשלֶהחסידותֶהחדשה.102

שלום,ֶהשלב האחרון,ֶלעילֶהעחה37ֶ,ֶעמ'304ֶ–305. .ֶ94
הלקיב,ֶ"גאולהֶעֶייהֶכזו",ֶלעילֶהעחה35ֶ,ֶעמ'17ֶ–18. .ֶ95

שלום,ֶהשלב האחרון,ֶלעילֶהעחה37ֶ,ֶעמ'5ֶ. .ֶ96
דיֶוחֶ)דיֶןוחג(,ֶ"חאשיתהֶשלֶהחסידותֶויסודותיהֶהסוציאלייםֶוהמשיחיים",ֶלעילֶהעחה13ֶ. .ֶ97

שלום,ֶהשלב האחרון,ֶלעילֶהעחה37ֶ,ֶעמ'286ֶ. .ֶ98
חוןיֶשטייב,ֶ"אגחתֶהןעש"טֶלח'ֶגחשובֶמקוטון",ֶלעילֶהעחה74ֶ,ֶעמ'ֶקלד. .ֶ99

דוןֶון,ֶתולדות החסידות,ֶלעילֶהעחה30ֶ,ֶעמ'32ֶ–62. .ֶ100
ישעיהֶתשןי,ֶ"החעיובֶהמשיחיֶוהמגמותֶהמשיחיותֶןצמיחתֶהחסידות",ֶציון,ֶלן,ֶתשכ"ז,ֶעמ'ֶ .ֶ101

.45ֶ,24
שם,ֶעמ'45ֶ. .ֶ102
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ֶיאו־ סופחיםֶ שלֶ עיֶיהםֶ לֶגדֶ כמוֶ ןחדיצ'ןסקי,ֶ שלֶ עיֶיוֶ שלֶגדֶ ֶחאהֶ זהֶ כלֶ עםֶ אןלֶ
חסידייםֶאחחים,103ֶעמדֶדימויֶמאוחדֶוהומוגֶיֶשלֶהחסידותֶשעיקחוֶ"ֶטחולֶהמשיחיות",ֶ
כֶיסוחוֶהמאוחחֶשלֶשלום.ֶהמשיחיות,ֶכשהיאֶמתקיימת,ֶמכווֶת,ֶכמוןב,ֶלאחץ־ישחאל.ֶ
עלֶכבֶאפשחֶלהוסיףֶןעֶייבֶזהֶשןשאלתֶמקומםֶהפוליטיֶהאקטואליֶשלֶהיהודיםֶןגולה,ֶ
וןזוֶהאוסטחו־הוֶגחית,ֶהחסידות,ֶלעומתֶההשכלה,ֶמעולםֶלאֶ כלומחֶןאימפחיהֶהחוסיתֶ
שלה,ֶהחסידותֶגםֶלאֶפיתחהֶעמדהֶלקחאתֶ ָכּ זוֶ כב,ֶכששאיפהֶ ועלֶ שאפהֶלאמֶציפציה;ֶ

אוטו־אמֶציפציהֶלאומית.

ה

היאֶ החסידיֶ לטקסטֶ ןתחגומיוֶ ןחדיצ'ןסקיֶ שלֶ ההלאמהֶ למעשהֶ ןולטתֶ דוגמאֶ
שבחי  ןספר  אדםֶ ח'ֶ שלֶ ןֶוֶ עלֶ המפוחסםֶ לסיפוחֶ עיןודֶ הכוללֶ למאוח",ֶ "ֶחֶ הסיפוחֶ
הבעש"ט.104ֶסיפוחֶחסידיֶזה,ֶשכֶחאהֶאיֶוֶפחיֶעטוֶשלֶמחןחֶהספחֶאלאֶמעשהֶידיוֶשלֶ
המדפיס,ֶח'ֶישחאלֶיפה,105ֶמןקשֶלןססֶאתֶייחוסֶהכוחותֶהעל־אֶושייםֶלןעש"ט,106ֶולכבֶ
הואֶעוסקֶןשאלתֶהיחושהֶמתוךֶהעדפתֶהיוחשֶהחוחֶיֶהקדושֶעלֶפֶיֶהיוחשֶהןיולוגי.107 
אלןוים,ֶןפיחושוֶלסיפוח,ֶֶסמךֶעלֶהעיקחובֶההחמֶויטיֶהחסידיֶשלֶעדיפותֶהֶסתחֶעלֶפֶיֶ
הֶגלה,ֶההפוךֶלו:ֶ"הןעש"טֶוןֶוֶשלֶח'ֶאדםֶמייצגיםֶהפכים.ֶןֶגלה,ֶןעיֶיֶהציןוח,ֶגדולֶ
ןֶוֶשלֶח'ֶאדםֶלאיבֶעחוךֶמבֶהןעש"ט,ֶואילוֶןֶסתחֶהפוכיםֶהדןחים.ֶהןעש"טֶוהןבֶמכיחיםֶ
זו,ֶוהואֶעושהֶזאתֶןשמץֶ—ֶואוליֶאףֶיותחֶמאשחֶ ןכך,ֶוהמספחֶמשתףֶאותֶוֶןידיעתםֶ

ןשמץֶ—ֶשלֶאיחוֶיה".108 
ןחדיצ'ןסקיֶקיןלֶאתֶהתןֶיתֶהסיפוחיתֶהןסיסיתֶשלֶהסיפוחֶעלֶןֶוֶשלֶח'ֶאדם.ֶ
אתֶ יודעֶ איֶוֶ ןדד,ֶשאישֶ היושןֶ אדםֶ הסיפוחֶ שלֶ ןמחכזוֶ העמידֶ הואֶ וןחאשוֶהֶ ןחאשֶ
ֶוהטחגיֶהעולהֶ ֶזהֶדמותֶדיוֶיסית,ֶהמייצגתֶאתֶהאתוסֶההחואי קדושתו;ֶןןדידותוֶמגלםֶאדם
מכתןיֶֶיטשה.109ֶאתֶהתשתיתֶהחסידיתֶהקדושהֶ—ֶשיצחקֶןקובֶהפליגֶןפיחושהֶעדֶכדיֶ
כךֶשזיההֶןסיפוחֶאֶלוגיהֶשיוצחֶןחידצ'ןסקיֶןיֶוֶלןיבֶהןעש"ט110ֶ—ֶתחגםֶןחדיצ'ןסקיֶ

 Israel Bartal, “Sekularyzacja zydowskiej duchowosci: Chasydyzm ponownie .ֶ103 
odnaleziony”, Duchowosc zydowska w Polsce, ed. M. Galas, Krakow 2000, p. 190

אןחהםֶחוןיֶשטייבֶ)מהדיח(,ֶספר שבחי הבעש"ט,ֶהוצאתֶחאוןבֶמס,ֶיחושלים2005ֶ,ֶעמ'44ֶ– .ֶ104
.45

חוס,ֶ"עלֶאןבֶאחתֶועלֶמהֶשתחתיה",ֶלעילֶהעחה29ֶ,ֶעמ'46ֶ.ֶעלֶמקוחותֶהסיפוחֶחאוֶחֶאֶ .ֶ105
שמחוק,ֶ"הסיפוחיםֶעלֶח'ֶאדםֶןעלֶשםֶוגילגוליהםֶןֶוסחאותֶספחֶ'שןחיֶהןעש"ט'",ֶספרות 

יידיש בפולין,ֶמאגֶס,ֶיחושליםֶתשמ"א,ֶעמ'146ֶ–199.
דב,ֶהסיפור החסידי,ֶלעילֶהעחה22ֶ,ֶעמ'82ֶ. .ֶ106

חוס,ֶ"עלֶאןבֶאחתֶועלֶמהֶשתחתיה",ֶלעילֶהעחה29ֶ,ֶעמ'28ֶ. .ֶ107
אלןוים,ֶ"הןעש"טֶוןֶוֶשלֶח'ֶאדם",ֶלעילֶהעחה16ֶ,ֶעמ'67ֶ;ֶעלֶהעיקחובֶההחמֶויטיֶהחסידיֶ .ֶ108

שלֶעדיפותֶהֶסתחֶעלֶפֶיֶהֶגלהֶחאוֶאליאוח,ֶחירות על הלוחות,ֶלעילֶהעחה13ֶ,ֶעמ'143ֶ.
חוס,ֶמסורת אהובה ושנואה,ֶלעילֶהעחה3ֶ,ֶעמ'497ֶ. .ֶ109

ןקוב,ֶהצעיר הבודד בסיפורת העברית, 1908-1899,ֶלעילֶהעחה34ֶ,ֶעמ'33ֶ. .ֶ110
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לטקסטֶלאומיֶשןמחכזוֶקןלתֶהכתןיםֶמידיֶח'ֶאדם,ֶהמתואחתֶעלֶחקעֶהשאיפהֶהלאומיתֶ
לכיןושֶהאחץ.ֶמתיאוחֶזהֶמשתמעֶכיֶגילויֶהכתןיםֶומסיחתםֶלןעש"טֶעתידיםֶלהפסיקֶאתֶ

מחזוחיותֶהכיןושֶוההגליה,ֶולפיכךֶהםֶאֶלוגייםֶלכיןושֶמחדשֶשלֶהאחץ.ֶ
ןחדיצ'ןסקיֶציחףֶסיפוחֶזהֶלסיפוחֶאחחֶעלֶח'ֶאדם,ֶשןוֶח'ֶאדםֶמשגחֶאתֶןֶוֶלעיחֶ
ַאקוּפ,ֶמקוםֶמושןוֶשלֶהןעש"ט,ֶכדיֶלמסוחֶלוֶאתֶהכתןיםֶהקדושים.ֶןמקוח,ֶןספר שבחי 
הבעש"ט,ֶֶכתן שח'ֶאדם ֶפטח לאחח שציווה על ןֶו למסוח את הכתןים לןעש"ט;ֶעוןדת 

מותו של ח'ֶאדם ֶמסחת שם ןחטף,ֶוכך גם תיאוח הזמב שןו ֶסע הןב לאקופ:ֶ

 וקוד']ם[ֶמותוֶצוהֶלןֶוֶיחידוֶהֶהֶישֶת"יֶ]=ֶתחתֶידו[ֶכתןי']ם[ֶשהםֶחזיבֶדאוחייתא
ֶ]=ֶכיֶאם[ֶתחקו']ח[ֶאחחֶעיחֶא'ֶושמהֶאקופ.ֶ ]=ֶסודותֶהתוחה[ֶאןלֶאיֶךֶחאויֶלהםֶכ"א
לוֶאתֶ ותמסו']ח[ֶ י"דֶשֶיםֶ כןבֶ והואֶ ןבֶאליעזחֶ ישחאלֶ א'ֶהֶקחאֶ ושםֶתמצאֶאישֶ

הכתןיםֶכיֶהמהֶשייכיםֶלשוחשֶֶשמתוֶאםֶתזכהֶשילמודֶעמךֶהחיֶטון.111

וחיוןו  הןב  השןעת  של  כטקס  הדןח  מתואח  ןחדיצ'ןסקי  של  זאת,ֶןספר חסידים  לעומת 
לןצע את המסיחה:ֶ

ויצוֶאותוֶלאמח:ֶוהיהֶכאשחֶאשכןֶ ויקחאֶלןֶוֶיחידו,ֶןבֶיקיחֶלוֶוצוחןאֶמדחןֶב,ֶ
עםֶאןותיֶולקחתֶאתֶכתןיֶהקדשֶהללוֶהמוֶחיםֶןןיתֶגֶזיֶוקמתֶועליתֶמעיחֶלעיח,ֶ
ומסחתֶאותםֶלישחאלֶןבֶאליעזח,ֶכיֶשייכיםֶהםֶלוֶולשוחשֶֶשמתו...ֶוהיהֶאםֶתזכהֶ

שיפחושֶכפיוֶעליך,ֶויצקתֶמיםֶעלֶידו,ֶאשחיךֶוטוןֶלךֶ—ֶויעבֶןֶוֶויאמח:
---ֶאֶכיֶאעשהֶכדןחיך.

---ֶהשןעהֶלי!
וישןעֶלו.ֶויכלֶלצותֶאותו,ֶויגועֶויאסףֶאלֶעמוֶןשיןהֶטוןה.

ואישֶלאֶידעֶאתֶקןוחתו.112 

ןאמיחהֶ"ואישֶלאֶידעֶאתֶקןוחתו",ֶהמסיימתֶאתֶהתיאוח,ֶמהדהדתֶדמותוֶשלֶמשה,ֶהחואהֶ
אתֶהאחץֶמֶגדֶואליהֶלאֶןא.ֶהאֶלוגיהֶהֶיגודיתֶלמשה,ֶהֶחקמתֶכאבֶכאֶלוגיהֶלסיפוחֶ
כיןושֶהאחץֶןתוחה,ֶןחוחה;ֶולפיֶאֶלוגיהֶזו,ֶמהֶשיןואֶןהמשךֶ—ֶמסיחתֶהכתןיםֶלןעש"טֶ

ןידיֶןֶוֶשלֶח'ֶאדםֶ—ֶמשולֶלהיאחזותֶלאומיתֶןאחץ.ֶ
ןטקסט של ןחדיצ'ןסקי,ֶןֶו של ח'ֶאדם עוקן אחחי הןעש"ט ומעֶיק לו את הכתןים 
אש".113  עמודי  ןיב  כמו  "הוגה  ןלילה,  ןכתןים  הקוחא  ןןעש"ט  מתןוֶב  הוא  הקדושים.ֶ
וגםֶ ןגמחאֶ גםֶ עיסוקםֶ אתֶ מדגישֶ הבעש"טֶ שבחי  ןספר  המקוח  יחד,ֶ ללימודם  וןאשח 
ןקןלהֶמעשיתֶואילוֶןחדיצ'ןסקיֶמטשטשֶאתֶהלימודֶההלכתיֶומצייבֶאתֶֶושאֶלימודםֶ

ןהכללהֶמיסטית:ֶ"ויתןודדוֶשםֶימיםֶחןים,ֶויעסקוֶןחזיבֶוןחזיבֶדחזיב".114

חוןיֶשטייבֶ)מהדיח(,ֶספר שבחי הבעש"ט,ֶלעילֶהעחה104ֶ,ֶעמ'44ֶ. .ֶ111
ןחדיצ'ןסקי,ֶמחברות חזון,ֶלעילֶהעחה1ֶ,ֶעמ'29-28ֶ. .ֶ112

שם,ֶשם. .ֶ113
שם,ֶעמ'30ֶ. .ֶ114
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ןתהליךֶהתחגוםֶשלֶהסיפוחֶעלֶןֶוֶשלֶח'ֶאדםֶהיטלטלֶאפואֶןחדיצ'ןסקיֶןיבֶשתיֶ
מגמותֶסותחותֶ—ֶמיסטיפיקציהֶמזהֶוחיאליזםֶמזה.115ֶמצדֶאחדֶהואֶהשמיטֶחלקֶגדולֶמבֶ
שןיקשֶ ןחדיצ'ןסקי,ֶ שלֶ ֶטייתוֶ הייתהֶ לכךֶ הסיןהֶ ןמקוח.ֶ המופיעֶ החיאליסטיֶ ההקשחֶ
ליצוחֶטקסטֶקדוש,ֶלןטל,ֶןחוחֶהחסידות,ֶאתֶהגשמיֶלטוןתֶהחוחֶי.ֶןחדיצ'ןסקיֶגםֶחוזחֶ
עלֶהןיטויֶהלוחיאֶיֶהמופיעֶןספר שבחי הבעש"ט ומאפייבֶאתֶהכתןיםֶכשייכיםֶל"שוחשֶ
ֶשמתו"ֶשלֶהןעש"ט.116ֶֶחאהֶאפואֶכיֶןחדיצ'ןסקי,ֶשיצחֶטקסטֶחסידיֶמודחֶיסטיֶןחוחֶ
הסימןוליסטיםֶהאיחופיםֶשןכתןיהםֶקחאֶןאותהֶעת,117ֶפעלֶגםֶןהתאםֶלֶוחמותֶהחסידיותֶ
וחוללֶןטקסטֶמהלךֶשלֶקידושֶמיסטיֶהמטשטשֶאתֶהפעחֶןיבֶהמסמלֶלמסומל.118ֶמצדֶ
אחח,ֶןקטעיםֶספציפיים,ֶהמתאחיםֶמפגשֶןיב־אישיֶשעֶייֶוֶדןחיםֶשןקדושה,ֶהתיאוחֶֶוטהֶ
שןוֶ החגעֶ כאמוח,ֶ כך,ֶ הפועלות.ֶ הדמויותֶ שלֶ אֶושיותבֶ הןלטתֶ מתוךֶ החיאליזםֶ לכיוובֶ
ח'ֶאדםֶמצווהֶעלֶןֶוֶלמסוחֶאתֶהכתןיםֶלןעש"טֶמתואחֶןספר שבחי הבעש"ט ןקיצוחֶ
ֶמחץ,ֶואילוֶןחדיצ'ןסקיֶמציעֶדחמטיזציהֶשלֶהאיחועֶומסייםֶאתֶתיאוחוֶןהןאתֶהדיאלוגֶ

ןיבֶהאןֶלןֶו.119
ןיבֶהסיפוחֶעלֶןֶוֶשלֶח'ֶאדםֶןספר שבחי הבעש"ט לןיבֶעיןודוֶשלֶןחדיצ'ןסקיֶ
ֶיצןֶלפחותֶטקסטֶאחדֶ— מגלה טמיריןֶמאתֶיוסףֶפחל,ֶשחאהֶאוחֶןשֶת1819ֶ.ֶמדוןחֶ
ןטקסטֶפאחודיֶומלעיגֶעלֶהחסידותֶועלֶלשובֶספחותֶהאיגחותֶשלה,ֶשפחלֶפעלֶןו,ֶכֶיסוחוֶ
וחסס,ֶכמעיבֶמהדיחֶסאטיחי.120ֶספחוֶשלֶפחלֶהיהֶאחדֶהטקסטיםֶהמחכזייםֶ שלֶשמואלֶ
אופייבֶ והואֶ עשחהֶ התשעֶ המאהֶ לאוחךֶ לחסידותֶ ההשכלהֶ ןיבֶ ןמאןקֶשהתחוללֶ ןיותחֶ
ןתלותֶההדדיתֶשןהֶכלֶצדֶֶזקקֶלצדֶהאחחֶכדיֶלחדדֶאתֶעמדותיו.121ֶההשכלה,ֶכידוע,ֶ
יצאהֶֶגדֶמהֶשזיהתהֶןחסידותֶכןעחותֶשןןסיסהֶַהְמשיכהֶלמאגיהֶולכישוף.122ֶןהקדמהֶ
עצמוֶ שהןעש"טֶ אדםֶ ח'ֶ כתןיֶ עלֶ הבעש"ט,ֶ שבחי  ןספר  כמוֶ מסופח,ֶ טמירין  למגלה 
הפקידֶןידיֶהשומחֶעליהם,123ֶאךֶאצלֶפחל,ֶגילויֶהכתןיםֶמֻלווהֶןתיאוחֶמגחיךֶשלֶֶסיםֶ
אדםֶ ח'ֶ ִמכתןיֶ ֶייחֶ למספחֶ מוסחֶ שהשומחֶ ןכךֶ ששיאםֶ הטןע,ֶ מבֶ שלמעלהֶ ואיחועיםֶ
שןכוחוֶלהפוךֶאותוֶלחואהֶואיֶוֶֶחאה.124ֶסיפוחוֶשלֶפחלֶמןקשֶלקעקעֶאתֶאחיזתהֶשלֶ

הולצמב,ֶאל הקרע שבלב,ֶלעילֶהעחה11ֶ,ֶעמ'198ֶ. .ֶ115
ןחדיצ'ןסקי,ֶמחברות חזון,ֶלעילֶהעחה1ֶ,ֶעמ'29ֶ;ֶחוןיֶשטייבֶ)מהדיח(,ֶספר שבחי הבעש"ט,ֶ .ֶ116

לעילֶהעחה104ֶ,ֶעמ'44ֶ.
הולצמב,ֶאל הקרע שבלב,ֶלעילֶהעחה11ֶ,ֶעמ'194ֶ. .ֶ117
אליאוח,ֶחירות על הלוחות,ֶלעילֶהעחה13ֶ,ֶעמ'93ֶ. .ֶ118
ןחדיצ'ןסקי,ֶמחברות חזון,ֶלעילֶהעחה1ֶ,ֶעמ'29ֶ. .ֶ119

וחסס,ֶסיפור ושורשו,ֶלעילֶהעחה3ֶ,ֶעמ'25ֶ. .ֶ120
שמואלֶוחסס,ֶ"החסידותֶןעיֶיֶספחותֶההשכלהֶ—ֶמבֶהפולמוסֶשלֶמשכיליֶגליציה",ֶמגמות  .ֶ121
וצורות בספרות ההשכלה,ֶמאגֶס,ֶיחושליםֶתש"ב,ֶעמ'91ֶ;ֶדודֶאסף,ֶ"'שוֶאיםֶ—ֶסיפוחֶאהןה'?ֶ
התפתחויותֶןמחקחֶיחסיֶהגומליבֶןיבֶהחסידותֶלהשכלה",ֶןתוךֶשמואלֶפייֶחֶוישחאלֶןחטלֶ
)עוחכים(,ֶההשכלה לגווניה: עיונים חדשים בתולדות ההשכלה ובספרותה,ֶמאגֶסֶואוֶיןחסיטתֶ

ןח־אילב,ֶיחושליםֶוחמתֶגב,ֶתשס"ה,ֶעמ'184ֶ.
אטקס,ֶבעל השם: הבעש"ט,ֶלעילֶהעחה22ֶ,ֶעמ'277ֶ,15ֶ. .ֶ122

חוןיֶשטייבֶ)מהדיח(,ֶספר שבחי הבעש"ט,ֶלעילֶהעחה104ֶ,ֶעמ'59ֶ. .ֶ123
יוסףֶפחל,ֶספר מגלה טמירין,Wein 1819ֶ,Anton Straussֶ,ֶעמ'ֶן. .ֶ124
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החסידותֶןמסוחתֶולעחעחֶאתֶחעיובֶקדושתֶהמקוחֶןחסידותֶןאמצעותֶהצגתֶכתןיֶח'ֶאדםֶ
כחפץֶמאגיֶוןאמצעותֶהצגתֶהחסידיםֶכשוטיםֶגמוחים. 125 

הפגיעהֶ לאחחֶ החסידיֶ המקוחֶ שלֶ מעמדוֶ אתֶ לשקםֶ ןיקשֶ שןחדיצ'ןסקיֶ ֶחאהֶ
חטאֶ עלֶ מכהֶ הואֶ חסידים  לספר  ןמןואֶ ואכב,ֶ המשכילית.ֶ הגחסהֶ ןוֶ שפגעהֶ האֶושהֶ
וחוזחֶןוֶמבֶהיחסֶהמשכיליֶשלו־עצמוֶלחסידות.126ֶלעומתֶהחציוֶליזםֶהמגחיךֶשלֶפחלֶ
הציגֶןחדיצ'ןסקיֶגחסהֶלאומיתֶהמעֶיקהֶלקדּושתֶהמקוחֶולאיחועיםֶשמעלֶלטןעֶמקוםֶ
סיתֶשלֶהסלע,ֶ ִֶ שלֶכןוד.ֶאמֶםֶהואֶשיֶהֶאתֶתיאוחֶחשיפתֶהכתןיםֶ—ֶןמקוםֶפתיחהֶ
הגשמיםֶהםֶשפוצצוֶאותו127ֶ—ֶאןלֶהואֶהותיחֶעלֶמכוֶוֶאתֶהחלוםֶשגילהֶלח'ֶאדםֶמהֶ
כֶזכחֶ המגיד,ֶ לעוחךֶ ןחדיצ'ןסקיֶ ששלחֶ החסידות"ֶ "ע"דֶ ןחשימהֶ ןכתןים.ֶ לעשותֶ ישֶ
טעב,ֶ דןח,ֶ לאמיתוֶשלֶ גחידא;ֶ כהתלוצצותֶ פחלֶ מגלה טמיריןֶשלֶ אתֶ הגדיחֶ הואֶ לעיל,ֶ
"תחזיֶהֶעיֶיֶוֶאֶשיםֶגדוליםֶשישןוֶןסתחֶעליוב".ֶכבֶהואֶהדגישֶןחשימתוֶאתֶמקומו־שלו,ֶ
ןהיותוֶמעןדֶאגדותֶחסידיות,ֶכאחדֶמבֶ"הסופחיםֶדהיום,ֶהֶֶוֶהלאומים".128ֶגםֶןחשימהֶ
"מחייֶהחסידים"ֶשפחסםֶן־1897ֶןהִׁשֹלַח,ֶשעֶייֶהֶןיקוחתֶעלֶספחוֶשלֶע"ֶֶפחאֶקֶעלֶ
ןחסידותֶ עלֶשהואֶממשיךֶאתֶמלחמתֶההשכלהֶ הכותןֶ ןחדיצ'ןסקיֶאתֶ החסידות,ֶתקףֶ
ֶוהאוטוֶומיתֶשלֶ וקחאֶלייצוגֶהחסידותֶןחוחֶהלאומיות;ֶעלֶפיֶתפיסתוֶהאיֶדיןידואליסטית
ןחדיצ'ןסקי,ֶעלֶחוחֶהלאומיותֶלתאחֶחקֶ"אתֶ'הטיפוסי'ֶוהעצמיֶשןהםֶ]ןחסידים[,ֶכלומח,ֶ

חקֶאותםֶהצדדיםֶוהאופֶיםֶשןחייהם,ֶהשוֶיםֶמאלהֶאשחֶאתֶו".129 
הדמויותֶ שלֶ האוטוֶומיהֶ אתֶ להןליטֶ חותחֶ ןחדיצ'ןסקיֶ שלֶ התחגוםֶ כאמוח,ֶ
הפועלות.ֶכך,ֶסיוםֶהסיפוחֶ"ֶחֶלמאוח"ֶשלֶןחדיצ'ןסקיֶֶשעבֶעלֶהסיפוחֶ"מותֶהןב"ֶןספר 
לסיפוחֶ חסידים  ןספר  עיןדֶ שןחדיצ'ןסקיֶ הסיפוחיםֶ חצףֶ אתֶ המסייםֶ הבעש"ט,ֶ שבחי 
ןיכולתֶהחיכוזֶהמיסטיֶשלו,ֶשןעטיו,ֶ ח'ֶאדםֶמתֶעקןֶכישלובֶ ןֶוֶשלֶ זהֶ אחד.ֶןסיפוחֶ
מקוםֶשֵיחדֶשחֶהתוחה,ֶכפיֶשןיקשֶמבֶהןעש"ט,ֶיחדֶשחֶהאש.ֶןחדיצ'ןסקיֶשיֶהֶלחלוטיבֶ ּןִ
אתֶהמקוחֶהחסידי.ֶכך,ֶןשֶיֶהטקסטיםֶהשטבֶמתעחן,ֶאןלֶןמקוחֶהחסידיֶהואֶמשתלטֶ
עלֶןֶוֶשלֶח'ֶאדםֶןעתֶשהלהֶמתֶמֶםֶואילוֶאצלֶןחדיצ'ןסקיֶהואֶמחליףֶאתֶהאוחֶשןאֶ
לֶאתֶמהֶשלמטה(ֶןאוחֶש"אוכלֶומחחיןֶןלשובֶלהןתוֶכלֶהןיתֶוהעיחֶ משמיםֶ)ואיֶוֶמאּכֵ
המתןטאתֶ אֶושֶ חולשתֶ עקןֶ מתחחשתֶ הקטסטחופהֶ החאשוב,ֶ ןטקסטֶ מסןיןו".130ֶ אשחֶ
התיאוחגיהֶ השֶי,ֶ ןטקסטֶ אדם;ֶ ח'ֶ שלֶ ןֶוֶ שלֶ התֶמֶמותוֶ ֶ— התיאוחגיֶ המעשהֶ ןמהלךֶ
לֶוֶ ּוודאיֶהןעש"טֶעצמו,ֶכךֶאומחֶ ח'ֶאדם,ֶ ןֶוֶשלֶ גוחםֶחיצוֶיֶ—ֶהשטב.ֶ ֶכשלתֶןשלֶ
עדֶלשלןֶ האֶושיתֶשלהםֶ האוטוֶומיהֶ אתֶ ומממשיםֶ חןהֶ ןעוצמהֶ פועליםֶ ןחדיצ'ןסקי,ֶ
אפואֶ היאֶ חוחֶיתֶ עוצמהֶ להפעילֶ היכולתֶ השטב.ֶ שלֶ החיצוֶיתֶ התעחןותוֶ שלֶ הֶוחאֶ

עצמאיתֶואוטוֶומיתֶוןכוחהֶלשחתֶגםֶאתֶהקולקטין,ֶשעשויֶלהיותֶלאומי.

אטקס,ֶבעל השם: הבעש"ט,ֶלעילֶהעחה22ֶ,ֶעמ'276ֶ;ֶחוס,ֶ"עלֶאןבֶאחתֶועלֶמהֶשתחתיה",ֶ .ֶ125
לעילֶהעחה29ֶ,ֶעמ'37ֶ.

ןחדיצ'ןסקי,ֶמחברות חזון,ֶלעילֶהעחה1ֶ,ֶעמ'6ֶ. .ֶ126
ןחדיצ'ןסקי,ֶשם,ֶעמ'28ֶ;ֶחוס,ֶ"עלֶאןבֶאחתֶועלֶמהֶשתחתיה",ֶלעילֶהעחה29ֶ,ֶעמ'48ֶ. .ֶ127

ןחדיצ'ןסקי,ֶ"ע"דֶהחסידות",ֶלעילֶהעחה6ֶ.ֶ .ֶ128
מיכהֶיוסףֶןחדיצ'ןסקי,ֶ"מחייֶהחסידים",ֶהִׁשֹלַח,ֶן:ז,ֶתחֶ"ז,ֶעמ'93ֶ. .ֶ129

ןחדיצ'ןסקי,ֶמחברות חזון,ֶלעילֶהעחה1ֶ,ֶעמ'30ֶ. .ֶ130
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ןחדיצ'ןסקיֶ ןידיֶ הלא־מדומייֶתֶ החסידיתֶ הקהילהֶ שלֶ הטקסטֶ שהלאמתֶ אלאֶ
לאֶהייתהֶיכולהֶלהיותֶחדהֶוחותכת.ֶכפיֶשכתןֶקחלֶשמיט,ֶ"כלֶהמושגיםֶהקולעיםֶשלֶ
תוחתֶהמדיֶהֶהמודחֶיתֶהםֶמושגיםֶתיאולוגייםֶמחולֶים".131ֶאסדֶהציעֶלהחילֶהןחֶהֶזוֶ
גםֶעלֶהלאומיות,132ֶוןכךֶהואֶמקחןֶאותֶוֶאלֶהאפשחותֶשהעלהֶהומיֶןאןאֶ—ֶלהןהיחֶ
הצןיעֶ ןאןאֶ הלאום.ֶ שלֶ מֶוגדותֶ סימובֶ דחכיֶ שתיֶ ןאמצעותֶ הלאומיֶ השיחֶ מןֶהֶ אתֶ
כלומחֶשקיפותֶ "פדגוגיה",ֶ ןיבֶ הןסיסיתֶשלֶהשיחֶהלאומי,ֶהמפוצלֶ עלֶהאמןיוולֶטיותֶ
ומיידיותֶשלֶסימובֶהלאום,ֶלןיבֶ"פחפוחמטיןיות",ֶכלומחֶןיצועֶמתחדשֶלאֶחצוףֶשלֶסימובֶ
וכמעטֶ סמויֶ כסימובֶ לאפייֶהֶ וֶיתבֶ ןעייתית,ֶ ולאֶ חלקהֶ הלאוםֶ שלֶ הפדגוגיהֶ הלאום.133ֶ
ֶואילוֶהפחפוחמטיןיות,ֶשהיאֶביצועֶהסימוב,ֶחושפתֶ ֶוכהומוגֶי; אוטומטיֶשלֶהלאוםֶכחילוֶי
ןהכחחֶאתֶהמחקםֶהסןוךֶשלוֶואתֶפעולתוֶחצופתֶהמכשוליםֶוהלא־אחידה,ֶפעולהֶשאיֶהֶ
יכולהֶלהתחמקֶמבֶהדתֶהמוטמעתֶןשפהֶכפחקטיקהֶסמלית.ֶאצלֶןחדיצ'ןסקי,ֶןאמצעותֶ
ֶֶןֶהֶהאוןייקטֶהחילוֶיֶשלֶהלאומיותֶכןיצועֶהמשתמשֶ פעולתֶהתחגוםֶשלֶהטקסטֶהחסידי
ןשפהֶהחוויהֶןמשמעויותֶתיאולוגיות.ֶתוןֶהֶזוֶעולהֶןחחיפותֶמעמדתוֶשלֶדןֶסדב,ֶשכפחֶ
ןהיסטוחיוגחפיהֶהחילוֶיתֶשלֶהספחותֶהעןחיתֶכספחותֶלאומיתֶוטעבֶשהספחותֶהעןחיתֶ

מכילהֶזחמיםֶדתיים,ֶןדיוקֶכמוֶהספחותֶהחסידית.134
אמןיוולֶטיותֶזוֶשלֶקדּושהֶוחולֶֶיכחתֶןעוצמהֶחןהֶןתחגוםֶהַמלאיםֶשלֶהטקסטֶ
]cutting edge[ֶשלֶתחגוםֶ החסידי,ֶשכב,ֶכדןחיֶןאןא,ֶ"אֶוֶזוכחיםֶשזהוֶה'ןיב'ֶ—ֶהחזיתֶ
ומשאֶומתבֶמחודשֶ—ֶןמחחןֶשלֶ'ןיבֶלןיב'ֶ]in between[ֶהֶושאֶאתֶֶטלֶהמשמעותֶשלֶ
ייצוחֶהתחןות".135ֶואכב,ֶהתחגוםֶכאקטֶפוליטיֶהיןחידיֶמסןךֶאתֶזהותוֶשלֶטקסטֶהתחגום.ֶ
ןהיותוֶכחוךֶןןגידהֶןמטחותיוֶהחילוֶיות־לכאוחה,ֶהואֶמפחקֶאתֶהקוהחֶטיותֶשלֶהתחגוםֶ

ויוצחֶטקסטֶאמןיוולֶטיֶולאֶהחלטי.136 
כפיֶ קדושתֶהטקסטֶהחסידי,ֶשכב,ֶ וחילוֶיותֶמושגתֶןשלֶ קדושהֶ ההיןחידיותֶשלֶ
שקןעֶשלום,ֶ"סיפוחֶמעשיֶהקדושיםֶהיהֶלעחךֶדתיֶחדש,ֶוישֶןוֶמעיבֶחגיגהֶשלֶפולחבֶ
ומקֵדשֶשגֶוזיםֶןוֶ ַהאגיוגחפי,ֶטקסטֶקדושֶ דבֶחאהֶןסיפוחֶהחסידיֶטקסטֶ יוסףֶ דתי".137ֶ
איֶוֶ מוןהק,ֶ קדושֶ טקסטֶ ןהיותוֶ החסידי,ֶ הסיפוחֶ שלום,ֶ לדןחיֶ קדושה.138ֶ שלֶ ֶיצוצותֶ

קחלֶשמיט,ֶתיאולוגיה פוליטית,ֶתחגוםֶחבֶהכהב,ֶחסליֶג,ֶתל־אןין2005ֶ,ֶעמ'57ֶ. .ֶ131
אסד,Formations of the Secularֶ,ֶלעילֶהעחה9ֶ,ֶעמ'189ֶ. .ֶ132

 Homi Bhabha, “DissemiNation: Time, Narrative, and the Margins of the Modern Nation”, .ֶ133
in idem. (ed.), Nation and Narration, Routledge, London and New York 1997, p. 297

סדב,ֶאבני־בדק,ֶלעילֶהעחה84ֶ,ֶעמ'9ֶ–38. .ֶ134
 Homi Bhabha, The Location of Culture, Routledge, London and New York 1994, pp. .ֶ135

38–39
 Naomi Seidman, Faithful Renderings, Jewish-Christian Difference and the Politics of .ֶ136
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אלאֶ גמוחהֶ לחילוֶיותֶ אותוֶ מתחגםֶ איֶוֶ ןחדיצ'ןסקיֶ כאמוח,ֶ אןל,ֶ לתחגום,139ֶ ֶיתבֶ
לקדושהֶהיןחידיתֶחדשה.ֶלאמיתוֶשלֶדןח,ֶןחדיצ'ןסקיֶכתןֶטקסטֶקדושֶחדשֶהמיוסדֶעלֶ
קחיאתֶהתיגחֶשלֶהחסידותֶעלֶיוןשוֶשלֶהטקסטֶההלכתי,ֶקחיאתֶתיגחֶהמתןטאתֶןשפהֶ
פאֶתאיסטית,ֶןהפשטהֶמיסטיתֶוןחעיובֶהעןודהֶןגשמיות.ֶההתייחסותֶהחסידיתֶהכפולהֶ

והמחחיןהֶאלֶעולםֶההלכהֶמתואחתֶןמאמחֶשלֶח'ֶיעקןֶיוסףֶמפולֶאה:ֶ

שֶיֶמיֶיֶלימודֶעלֶהאדםֶהשלםֶלהשליםֶןכלֶיוםֶכמוֶשעשהֶהאחיז"ל,ֶתחילהֶילמודֶ
העליוֶהֶ מהכלהֶ השחחותֶ לןושֶ ולהסיחֶ הקליפותֶ אתֶ לשןחֶ כדיֶ ןפלפולֶ ההלכהֶ
עצמוֶ לדןקֶ ן'ֶ ןחיֶהֶ ילמודֶ ואחח־כךֶ הקדושהֶ לןושיֶ התוחהֶ ןלןושיֶ ולקשטהֶ

ןפֶימיותֶהתוחהֶןליֶשוםֶלןוש.140 

התפיסהֶ שלֶ וןשמהֶ מיסטית,ֶ קחיאהֶ ההלכהֶ אתֶ הקוחאתֶ זו,ֶ לעמדהֶ ֶתפסֶ ןחדיצ'ןסקיֶ
שאחתוחֶגחיבֶזיההֶאצלֶח'ֶֶחמבֶמןחסלןֶכ"תפיסהֶמשלימהֶולאֶמֶוגדתֶלתפיסהֶהחילוֶיתֶ
המקוןלת",141ֶהואֶכתןֶטקסטֶשןדומהֶלטקסטֶהחסידיֶמקדשֶאתֶהחוליבֶ"עלֶידיֶחשיפתֶ

הפוטֶציאלֶהאלהיֶהגלוםֶןו".142
לעומתֶשלום,ֶשטעבֶכיֶמבֶהֶמֶעֶלתחגםֶטקסטֶקדוש,ֶטעבֶולטחֶןֶימיבֶכיֶחקֶןכתןיֶ
הקודשֶ"חדלהֶהמשמעותֶלשמשֶקוֶפחשתֶמיםֶןיבֶזחםֶהלשובֶוזחםֶההתגלות.ֶכשהטקסטֶ
עצמו,ֶןמילוליותו,ֶןליֶשוםֶתיווךֶשלֶמשמעות,ֶמשתייךֶכולוֶללשובֶהאמתית,ֶלאמתֶאוֶ
לתוחה,ֶהחיהוֶןח־תחגוםֶןמוןהקֶוללאֶסייג".143ֶלכאוחה,ֶדןחיֶשלוםֶודןחיֶןֶימיבֶסותחיםֶ
ןיבֶשןֶימיבֶמתֶהֶאתֶאפשחותֶהתחגוםֶהתֶיהֶחמוחהֶעדֶכדיֶדחישהֶ אלהֶאתֶאלה,ֶאןלֶאםֶֶ
ֶזו.ֶןעקןותֶדןחיםֶ ֶזוֶאת ֶֶוכלֶלומחֶשעמדותיהםֶדווקאֶמשלימות לןלעדיותֶהשפהֶהקדושה,
אין משמעות.ֶזוהיֶ אלהֶשלֶןֶימיבֶטעבֶדחידהֶכיֶהטקסטֶהקדושֶכוללֶןתוכוֶאיחועֶשלֶ
אי־משמעותֶכשלעצמה,ֶהֶמצאתֶןטהחתהֶמחוץֶלמילוליות,ֶועלֶכבֶהיאֶקדושה.ֶןטקסטֶ
שאיֶוֶ כמוחלטֶ כטקסט,ֶ וֶוכחתֶ ההתגלותֶ לזחםֶ הלשובֶ מזחםֶ עוןחתֶ המשמעותֶ הקדושֶ

מַתקשחֶואיֶוֶאומחֶדןחֶשמחוץֶלאיחועֶהתחגוםֶעצמו.144 
עלֶהיעדחֶהמשמעותֶשלֶהקדושהֶהצןיעהֶגםֶמיכלֶןב־ֶפתלי,145ֶהמצטטתֶלשםֶכךֶ

אתֶדןחיֶשלוםֶעלֶהמקוןלים:ֶ

העוןדהֶשהאלֶןיטאֶאתֶעצםֶקיומו,ֶואפילוֶןיטויֶזהֶחחוקֶומופלגֶמהשגתֶהאדם,ֶ
זהֶעשויֶלהעןיחֶלאדם.ֶ "משמעות"ֶשןיטויֶ יותחֶמכלֶ עחוךֶ לאיבֶ ןעיֶיהםֶ חשוןהֶ

גחשםֶשלום,ֶפרקי יסוד בהבנת הקבלה וסמליה,ֶמוסדֶןיאליק,ֶיחושלים1977ֶ,ֶעמ'40ֶ. .ֶ139
מצוטטֶאצלֶד"חֶאהחבֶוחטהיים,ֶהלכות והליכות בחסידות,ֶמוסדֶהחןֶקוק,ֶיחושליםֶתש"ך,ֶעמ'ֶ .ֶ140

.44
גחיב,ֶ"חסידות",ֶלעילֶהעחה31ֶ,ֶעמ'211ֶ. .ֶ141

אטקס,ֶבעל השם: הבעש"ט, לעילֶהעחה22ֶ,ֶעמ'271ֶ. .ֶ142
לעילֶ בבל,ֶ נפתולי  דחידה,  ןתוךֶ מיחסקי,ֶ ֶיליֶ תחגוםֶ המתחגם",ֶ שלֶ "משימתוֶ ןֶימיב,ֶ ולטחֶ .ֶ143

העחה14ֶ,ֶעמ'140ֶ.
ןֶימיב,ֶשם;ֶדחידה,ֶשם,ֶעמ'79ֶ. .ֶ144

מיכלֶןב־ֶפתלי,ֶ"ןיאוח",ֶןתוךֶדחידה,ֶשם,ֶעמ'92ֶ. .ֶ145
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שאפילוֶ אֶושית,ֶ פחשֶותֶ לכלֶ הקודמתֶ מוחלטתֶ ישותֶ היאֶ התוחהֶ זוֶ ןתפישתםֶ
לאופייהֶ יחסיּותֶ שלֶ צמצוםֶ משוםֶ לעולםֶ ןהֶ יהאֶ טןעהֶ מכוחחֶ ןיותח,ֶ זוֶ תעמיקֶ

המוחלט,ֶהֶטולֶכלֶמשמעותֶמסוימת,ֶשלֶההתגלותֶהאלהית.146 

לעולםֶ כֶיסתוֶ עלֶ חסידים",ֶ "ֶשמתֶ חסידים,ֶ לספר  ןמןואֶ מספחֶ כשןחדיצ'ןסקיֶ ואכב,ֶ
החסידות,ֶהואֶאומחֶכיֶהיהֶזהֶ"היכלֶשןוֶלמדתיֶלקדשֶאתֶעצמיֶולכוובֶכלֶמעשיֶוהליכותיֶ
התגלות,ֶ שלֶ מיסטיֶ תיאוחֶ שכולוֶ תפלה",ֶ "אֶיֶ ןספח,ֶ הסיפוחיםֶ ןאחדֶ שמים".147ֶ לשםֶ
החולֶ אתֶ מקדשֶ ןחדיצ'ןסקיֶ המשמעות.ֶ ֶעדחתֶ ןטהחתהֶ הקדושהֶ שאתֶ ןיתחֶ מוןלטתֶ
ןהעֶיקוֶלשפתֶהחוליבֶמעמדֶשלֶלשובֶהתגלות.ֶזוהיֶלשובֶשלֶטקסטֶקדוש,ֶלשובֶהמעןיחהֶ

אתֶקדושתֶההתגלותֶןליֶלשאתֶמשמעותֶמוגדחתֶהֶיתֶתֶלהעןחה.ֶ
והחמוֶיתֶ טהוחהֶ שפהֶ שלֶ ןקיומהֶ ןֶימיבֶ שלֶ אמוֶתוֶ עלֶ דחידהֶ שלֶ ןיקוחתוֶ
להצןיעֶ מאפשחתֶ למקוח148ֶ תחגוםֶ ןיבֶ הןיֶאחיתֶ ןהןחֶהֶ דןקותוֶ ועלֶ ןתחגוםֶ העוןחתֶ
עלֶההיןחידיותֶשלֶקדושהֶוחולֶןטקסטֶשלֶןחדיצ'ןסקי.ֶעלֶהפחדוקסליותֶשןעמדתוֶשלֶ
ןחדיצ'ןסקיֶכלפיֶהדתֶכתןֶאהודֶלוזֶןדןחיוֶעלֶמאמחוֶשלֶןחדיצ'ןסקיֶ"לשאלתֶהעןח"ֶ

ֶ:)1902(

ןכלל,ֶ "הספחים"ֶ סמכותֶ ֶגדֶ הגדולֶ המוחדֶ העןחית,ֶ הספחותֶ שלֶ המהפכֶיםֶ גדולֶ
ותוחהֶשןעלֶפהֶןפחט,ֶמןקשֶלוֶעיגובֶאוןייקטיןיֶןמסוחת.ֶזהֶהפחדוקס:ֶכדיֶלןטאֶ
ֶידיֶמסוחתֶמעיקה,ֶ אתֶכמיהתוֶלחוויהֶדתית־סוןייקטיןיתֶטהוחה,ֶשאיֶֶהֶמתווכתֶעל
ןחדיצ'ןסקיֶמשתמשֶןמטןעותֶלשובֶשמעליםֶאצלֶהקוחאֶןאופבֶןלתיֶאמצעיֶאתֶ

זכחֶההתגלותֶההיסטוחיתֶןסיֶי.149 

"ןדחךֶזו",ֶכתןֶפישלֶלחוןח,ֶ"שישֶןהֶמבֶהדחךֶהדתית,ֶאןלֶלאֶמדחךֶהאמוֶה,ֶאףֶלאֶמזוֶ
איבֶ ןהיסטוחיהֶשלֶו.ֶ אי־ההמשךֶ ןחדיצ'ןסקיֶאתֶ מיסדֶ המקוןלתֶאצלֶהןלתי־מאמיֶים,ֶ
שלשלתֶשלֶקןלהֶאחת,ֶשלֶמסוחתֶאחת".150ֶאכב,ֶמהֶשקסםֶלןחדיצ'ןסקיֶןחסידותֶהיה,ֶ
 152,)1890( ישחאל"ֶ שלֶ "עולמוֶ ןמאמחוֶ שכתןֶ כפיֶ למסוחת,151ֶ הדיאלקטיֶ יחסהֶ כאמוח,ֶ
ההלכתיתֶ למעחכתֶ חלופהֶ מציעהֶ החסידותֶ הסוןייקטיןיתֶשןהֶ הדתיתֶ ןחוויהֶ המתמקדֶ

שלום,ֶפרקי יסוד בהבנת הקבלה וסמליה,ֶלעילֶהעחה139ֶ,ֶעמ'46ֶ. .ֶ146
ןחדיצ'ןסקי,ֶמחברות חזון,ֶלעילֶהעחה1ֶ,ֶעמ'6ֶ. .ֶ147

דחידה,ֶנפתולי בבל,ֶלעילֶהעחה14ֶ,ֶוחאוֶגםֶיאיחֶעדיאל,ֶ"עלֶפואטיקהֶופוליטיקהֶשלֶגישותֶ .ֶ148
ללשוב:ֶקחיאהֶןטוחיםֶמאתֶסיידֶקשוע",ֶתיאוריה וביקורת,2000ֶ,34ֶ,ֶעמ'41-11ֶ.

לוז,ֶ"עלֶשתיֶתפיסותֶשלֶקדושה",ֶלעילֶהעחה40ֶ,ֶעמ'18ֶ;ֶחאוֶגםֶֶיחםֶחוס,ֶ"החןיֶמןיאלאֶ .ֶ149
ֶ'ןיבֶשֶיֶהחים'ֶשלֶפחץֶותדמיתהֶהמודחֶיסטיתֶשלֶהחסידות",ֶןתוךֶאןידןֶ ןוחחֶמבֶהישיןהֶ—
ליפסקחֶוחלהֶקושלוןסקיֶ)עוחכים(,ֶמעשה סיפור: מחקרים בסיפורת היהודית,ֶכחךֶן,ֶהוצאתֶ

הספחיםֶשלֶאוֶיןחסיטתֶןח־אילב,ֶחמתֶגבֶתשס"ט,ֶעמ'237ֶ.
לחוןח,ֶתולדות הספרות העברית החדשה,ֶלעילֶהעחה25ֶ,ֶעמ'81ֶ. .ֶ150

אליאוח,ֶחירות על הלוחות,ֶלעילֶהעחה13ֶ,ֶעמ'269ֶ. .ֶ151
ןחדיצ'ןסקי,ֶכתבים,ֶכחךֶן,ֶלעילֶהעחה56ֶ,ֶוכבֶוחסס,ֶסיפור ושורשו,ֶלעילֶהעחה3ֶ,ֶעמ'107ֶ. .ֶ152
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עלֶ 'ֵחיחותֶ המןטאתֶ האקסטטיתֶ "]ה[מעחכתֶ לכֶותֶ שאפשחֶ מהֶ ןאמצעותֶ הֶוחמטיןיתֶ
הלוחות'".153

ז

מאז'וחית,ֶ ספחותֶ המכוֶֶתֶ לאומיתֶ תיאולוגיהֶ ןגדחֶ הואֶ ןחדיצ'ןסקיֶ שלֶ הטקסטֶ
חיןוֶי,ֶושואןתֶאתֶסמכותהֶמבֶהתיאולוגיהֶהפוליטית.ֶשמיטֶהגדיחֶאתֶ ספחותוֶשלֶעםֶ
החיחוםֶ מצןֶ לֶוכחֶ החוקֶ אתֶ ולהשעותֶ חיחוםֶ מצןֶ עלֶ להכחיזֶ ןכוחוֶ שישֶ כמיֶ החיןובֶ
הזה.154ֶןהשעייתֶהחוקֶישֶמשוםֶהפעלתֶאמצעיֶדיקטטוחי,ֶשכב,ֶמצןֶהחיחוםֶהואֶ"מחוץֶ
הואֶאחחאיֶלהכחעהֶאםֶאפשחֶ כיֶ ןו,ֶ כבֶקשוחֶ פיֶ עלֶ ואףֶ החגיל,ֶ לסדחֶהמשפטיֶהתקףֶ
להשעותֶאתֶהחוקהֶכולה".155ֶהחיןובֶהואֶ"הסמכותֶהגןוההֶןיותח,ֶהןלתיֶתלויהֶמןחיֶהֶ
ֶזהֶשלֶהחיןוב,ֶהמכחיזֶעלֶמצןֶהחיחום,ֶאֶלוגיֶ ֶֶגזחתֶמשוםֶדןח";156ֶמעמד משפטית,ֶשאיֶה

למעמדוֶשלֶהאל.157 
החיןוֶותֶמתןססתֶאפואֶעלֶהסמכותֶהאלוהית,ֶולכבֶגםֶעלֶהמסוחתֶהתיאולוגיתֶשלֶ
הלאומיותֶשןהֶהיאֶמתקיימת.ֶעלֶהתשתיתֶהתיאולוגיתֶשלֶהציוֶותֶכתןֶשלוםֶןמכתןוֶ
העןחיתֶ הלשובֶ שלֶ שחילוֶהֶ טעבֶ שןוֶ ֶ,1926 ןדצמןחֶ ן־26ֶ חוזֶצוייגֶ לפחֶץֶ המפוחסםֶ
להיותֶ יכולהֶ איֶהֶ העןחיתֶ השפהֶ מוגמחת.ֶ עוןדהֶ ןגדחֶ איֶוֶ הציוֶותֶ הגשמתֶ ןמסגחתֶ
חילוֶיתֶלחלוטיבֶוהשימושֶןהֶלצחכיםֶחילוֶייםֶכחוךֶןהדחקה.ֶהתשתיתֶהתיאולוגיתֶשלֶ
לשובֶהציוֶות,ֶטעבֶשלום,ֶכלומחֶהחוןדֶהדתיֶהעומדֶןיסודֶהשפהֶוֶותחֶטןועֶןמילותיה,ֶ
אלֶ לפחוץֶ שעתידֶ ומודחקֶ סמויֶ כוחֶ ןןחיֶתֶ היאֶ ןיטוייה,ֶ שלֶ וןהשתמעותֶ ןדקדוקהֶ
פֶיֶהשטח.158ֶואכב,ֶהתפקידֶהתיאולוגיֶשלֶהפוליטיקהֶשלֶהחיןוֶותֶשלֶהטקסטֶשחיןחֶ

ןחדיצ'ןסקיֶהואֶהןסיסֶהפוליטיֶשלֶהתחגוםֶהלאומיֶהחיןוֶיֶשלֶהתיאולוגיהֶהחסידית.
כדיֶלהןהיחֶאתֶטיןהֶהפוליטיֶשלֶהתיאולוגיהֶהחסידיתֶןגחסתוֶשלֶןחדיצ'ןסקיֶישֶ
להתןוֶבֶגםֶןממדֶהגֶוסטיֶהעמוקֶשלֶהגותו.ֶאמֶםֶשלוםֶהסתייגֶמחאייתֶהגֶוסיסֶכיסודֶ
יוצחֶןחסידות,159ֶאןלֶעםֶזאתֶהואֶטעבֶשגדוליֶהחסידותֶהשתמשוֶןעולםֶהמושגיםֶשלֶ
הגֶוסיסֶוהעתיקוֶאותוֶןמאמחיהםֶעלֶהאדםֶועלֶדחכוֶאלֶהאלוהים.160ֶהחסידותֶחואהֶאתֶ
החעֶןתוךֶהאלוהותֶכגולהֶשןהֶשחוייםֶהֶיצוצות.ֶהֶיצוצותֶןקןלהֶהלוחיאֶיתֶהםֶתוצאהֶ
שלֶ"שןיחתֶהכלים",ֶוהםֶאמוחיםֶלהיגאלֶןידיֶהאדם.161ֶןכך,ֶעלֶידיֶקידושוֶשלֶהישֶועלֶ

אליאוח,ֶחירות על הלוחות,ֶלעילֶהעחה13ֶ,ֶעמ'203ֶ. .ֶ153
שמיט,ֶתיאולוגיה פוליטית,ֶלעילֶהעחה131ֶ,ֶעמ'25ֶ. .ֶ154

שם,ֶעמ'27ֶ. .ֶ155

שם,ֶעמ'38ֶ. .ֶ156
שם,ֶעמ'25ֶ–30. .ֶ157

גחשםֶשלום,ֶעוד דבר,ֶןעחיכתֶאןחהםֶשפיחא,ֶעםֶעוןד,ֶתל־אןין1989ֶ,ֶעמ'59ֶ. .ֶ158
שלום,ֶהשלב האחרון,ֶלעילֶהעחה37ֶ,ֶעמ'333ֶ. .ֶ159

שם,ֶעמ'337ֶ. .ֶ160
ןוןח,ֶבפרדס החסידות,ֶלעילֶהעחה58ֶ,ֶעמ'ֶטו,ֶלט. .ֶ161
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ידיֶהעלאתֶֶיצוצות,ֶמוחחןתֶתחולתוֶשלֶהמעשהֶהדתיֶשחאשיתוֶןאדםֶוןהחלטתוֶלדןוקֶ
ןאל.162ֶֶחאהֶשןכךֶמחזקיםֶהֶיצוצות,ֶןעצםֶקיומם,ֶאתֶהעיקחובֶהגֶוסטיֶהןסיסיֶשלֶאלֶ

אימֶֶטיֶהדוחהֶמפֶיוֶאתֶהאלֶהטחֶסצֶדֶטי.
יחסוֶהןיקוחתיֶשלֶןחדיצ'ןסקיֶלחוקֶהדתיֶוהעדפתֶהחוויהֶהדתיתֶהאישיתֶהלא־
אמצעיתֶהןיאוֶאתֶיותםֶחותם,ֶןמחקחוֶעלֶהתשתיתֶהגֶוסטיתֶשלֶהציוֶות,ֶלהצןיעֶעלֶכךֶ

שהכפיחהֶןאלֶהטחֶסצֶדֶטיֶמאפשחתֶלןחדיצ'ןסקיֶלהתחןחֶלאלוהותֶאימֶֶטית:ֶ

המשיקהֶ הפוליטיתֶ המסקֶהֶ עםֶ לשיאהֶ כאבֶ מגיעהֶ הוויטאליסטיתֶ הדיכוטומיהֶ
לאסטחטגיהֶהגֶוסטיתֶהמודחֶיתֶ—ֶהשיןהֶאלֶהמסגחתֶהפוליטיתֶ)שלֶעםֶןאחצו(ֶ
היאֶגילויוֶמחדשֶשלֶמצןֶיהודיֶ"מקוחי",ֶשלֶטןעֶאימֶֶטיֶֶסתח,ֶוחיסולהֶשלֶהוויהֶ

גלותיתֶשהיאֶקחןבֶחוקֶההלכהֶועולוֶשלֶהאלֶהטחֶסצֶדֶטי.163

ןגֶוסטיותֶ חותםֶ מסןיחֶ ןחסידותֶ ןחדיצ'ןסקיֶ שלֶ התיאופוליטיֶ הציוֶיֶ השימושֶ אתֶ
מתמקדתֶ זוֶ סמכותֶ הלאומי'.ֶ ה'חצובֶ שלֶ המצווהֶ "ןסמכותֶ המתןטאתֶ אימֶֶטיתֶ
ואלֶ גלות,ֶהלכהֶ גֶוסטי:ֶמהצדֶהאחדֶ תיאולוגיֶ דגםֶ פוליטית־לאומיתֶשלֶ ןפופולחיזציהֶ
טחֶסצֶדֶטיֶשןהםֶישֶלכפוח,ֶומהצדֶהאחחֶהאימֶֶטי,ֶהטןעי,ֶהעצמיֶהמתןטאיםֶןאוחחֶ

החייםֶהפוליטיֶשאליוֶישֶלשון".164 
עלֶ מןוססתֶ ןחדיצ'ןסקיֶ שלֶ הלאומיתֶ התיאולוגיהֶ הפוליטית,ֶ התיאולוגיהֶ ןחוחֶ
האלימותֶשןאמצעותהֶמטילֶהחיןובֶאתֶמחותו.ֶואכב,ֶמידֶלאחחֶשהעידֶעלֶההיןחידיותֶשלֶ
המוטיןציהֶהדתיתֶןספר חסידים פֶהֶןחדיצ'ןסקיֶלדיובֶןפבֶהַאליםֶשלֶתוצאתֶהתחגוםֶ
שלו,ֶשֶיתבֶלתאחוֶןמושגיםֶפוסט־קולוֶיאלייםֶכמעשהֶַאלים.165ֶלמעשה,ֶןחדיצ'ןסקיֶכפחֶ
ןעןוחו,ֶ אלימות.ֶ ןליֶ החיןוֶיתֶתתממשֶ הלאומיותֶ אתֶ לשחתֶ ןאפשחותֶשהדתֶשאמוחהֶ

התיאולוגיהֶהפוליטיתֶהיאֶהדחךֶהיחידהֶשןהֶיכולהֶהדתֶלהשתמחֶןשיחֶהלאומי:

ואפבֶואחאהֶאחחיֶזה,ֶכיֶןֶיֶוֶלֶוֶעליותֶןשמיםֶיותחֶמדי,ֶכיֶאֶשיםֶחוחֶייםֶאֶוֶ
יתחֶמבֶהמידהֶושהחוחֶאוכלֶןןֶיֶשןטיֶאתֶכלֶהגוֶועושהֶאותֶוֶלחסחי־אוֶים.ֶאזֶ
הגיתיֶאתֶהחעיובֶשלֶשיֶוי־עחכיבֶןֶו,ֶשיֶוי־עחכיבֶןכלֶאשחֶלֶו;ֶואומחֶלמגחֶאתֶ
ממשלת־החוחֶולהמליךֶאתֶהחומח,ֶלהשיןֶלֶוֶאתֶהכוחֶוהעוז,ֶלעשותֶאותֶוֶלןֶי־
אדםֶהיודעיםֶאתֶהחייםֶוהםֶלאֶחקֶלוייםֶשומחי־דת.ֶשןתיֶוחאיתי,ֶכיֶאיבֶיחידֶןליֶ
חןוחה;ֶאיבֶמשפחהֶכוןשתֶלהֶדחךֶןליֶאדמהֶלשןתֶעליה,ֶאיבֶעםֶןליֶאחץ.ֶ—ֶכפחתיֶ

שלום,ֶהשלב האחרון,ֶלעילֶהעחה37ֶ,ֶעמ'241ֶ–242;ֶשלוםֶחצןי,ֶ"מןיקוחתֶלשלילה:ֶגחשםֶ .ֶ162
שלוםֶעלֶתפיסתֶהחסידותֶשלֶןוןח",ֶןתוךֶשלום,ֶשם,ֶעמ'361ֶ–362.

יהודית,ֶ לאומית  והגות  החיים  פילוסופית  התרבות,  משבר  וציונות:  מודרני  גנוסיס  חותם,ֶ יותםֶ .ֶ163
מאגֶס,ֶיחושליםֶתשס"ז,ֶעמ'182ֶ;ֶחאוֶגםֶחוס,ֶמסורת אהובה ושנואה,ֶלעילֶהעחה3ֶ,ֶעמ'332ֶ.

חותם,ֶשם,ֶעמ'183ֶ. .ֶ164
 Susan Bassnett and Harish Trivedi, “Introduction: of Colonies, Cannibals and .ֶ165
 Vernaculars”, in idem. (eds.), Post Colonial Translation: Theory and Practice,

Routledge, London and New York 1999, p. 5
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ןתֶאיֶהגלותֶזהֶדוחֶואמחתיֶלאֵחדֶאת העםֶעםֶֶוהוֶמקדם,ֶאםֶגםֶחחוקֶהייתיֶמבֶ
העושיםֶוהמעשיםֶאצלֶו,ֶמהםֶומהמוֶם.166

שיֶויֶהעחכיםֶהֶיטשיאֶיֶשלֶןחדיצ'ןסקיֶמכוובֶליציחתֶחיןוֶותֶיהודיתֶןאמצעיםֶאלימים,ֶ
ןעזחתֶ"הכוחֶוהעוז"ֶהֶשעֶיםֶעלֶהתיאולוגיהֶהפוליטית.ֶהאלימותֶןאהֶלידיֶןיטויֶןחאשֶ
וןחאשוֶהֶןהשתלטותֶעלֶטחיטוחיה,ֶשכב,ֶ"איבֶמשפחהֶכוןשתֶלהֶדחךֶןליֶאדמהֶלשןתֶ
ֶזוֶכתןֶןחדיצ'ןסקיֶגםֶןמאמחוֶ"אדמה",ֶשהתפחסםֶלחאשוֶהֶ עליה,ֶאיבֶעםֶןליֶאחץ".ֶןחוח
ןהמעוררֶשלֶןחֶח,ֶעלֶהשןתֶהמצחפתֶאתֶהחולֶוהקודשֶןחייםֶ"עןחייםֶואחציים":ֶ"גםֶ
המצוות,ֶשעלֶפיֶדיבֶאיֶבֶתלויותֶןאחץ,ֶֶיתֶוֶןאחץֶוכוחבֶןאחץ.ֶתחןותֶחוחֶיתֶוחמחית,ֶ

לאומית־עצמית,ֶלאֶתתקייםֶןליֶיסודֶלאומיֶקחקעיֶואחצי".167
ןמאמחוֶ האוטוֶומי.ֶ היחידֶ שלֶ האלימהֶ הזחועֶ היאֶ ןחדיצ'ןסקיֶ ןעיֶיֶ הלאומיותֶ
ןגחמֶיתֶ"ןחוחֶדןחים",ֶשתוחגםֶןידיֶש'ֶהחןחג,ֶהואֶֶיסחֶןחחיפותֶאתֶהקשחֶהאמיץֶןיבֶ
היחידֶהאוטוֶומיֶלןיבֶהלאומיותֶהטחיטוחיאלית,ֶכשהקולוֶיאליזםֶהןחיטיֶמשמשֶלוֶדגםֶ

לחיקוי:

אילוֶכלֶאחדֶיחידֶויחידֶהשתדלֶלעשותֶאתֶחייוֶהואֶלאומייםֶולהֶיחֶיסודֶלןיתוֶ
הוא,ֶהייתהֶֶוצחתֶעל־ידיֶכךֶחלקתֶמולדתֶלאחחים,ֶאשחֶתמידֶיןואוֶלמקוםֶשישֶ
ןטוחֶ מקלטֶ לייסדֶ התמימהֶ משאלתוֶ עםֶ הןאזילאי,ֶ הקוֶגחסֶ תחתֶ ֶ]...[ "שןח"ֶ ןוֶ
ןמשפטֶגלוי,ֶהֶֶיֶמתאחֶליֶחןחהֶשיסודהֶאיֶוֶמֶיותֶחסחות־דם,ֶמתֶתֶֶדיןי־לן,ֶ
אלאֶכדוגמתֶהחןחהֶההודית־המזחחיתֶהיאֶעוןדתֶןמלואֶהמחץֶוחוכשתֶלהֶאדמהֶ

לעצמה.168 

ח

ספר חסידים,ֶהמכוֶהֶ"אגדות",ֶקוןצוֶשמוֶהֶסיפוחיםֶהמתאחיםֶ ןחלקֶהשֶיֶשלֶ
אתֶחייֶהןעש"טֶעלֶפיֶספר שבחי הבעש"ט.169ֶן"שֶיֶעולמות",ֶהסיפוחֶהפותחֶאתֶהחלקֶ
השֶי,ֶמסופחֶעלֶאליעזח,ֶשןספר שבחי הבעש"ט מצויבֶמידֶשהואֶאןיוֶשלֶהןעש"ט.170 
ןסיפוחוֶשלֶןחדיצ'ןסקיֶאליעזחֶהואֶיהודיֶמוולכיה,ֶןעלֶמלוב,ֶהֶחטףֶןעודוֶמקוֶבֶעלֶ
ֶואחחֶכך,ֶלאחחֶשיעץֶל"אחדֶהיושןיםֶחאשוֶהֶןמלכות"ֶכיצדֶלהתגוֶבֶ ֶוֶמכחֶלעןד, הגלות
מאויןיֶהממלכה,ֶהואֶעולהֶלגדולה.171ֶוהֶה,ֶןגחסהֶשלֶןחדיצ'ןסקי,ֶלאחחֶשאליעזחֶהוכיחֶ

ןחדיצ'ןסקי,ֶכתבי מיכה יוסף בן־גוריון )ברדיצ'בסקי(: מאמרים,ֶלעילֶהעחה33ֶ,ֶעמ'ֶשעה–שעו. .ֶ166
מיכהֶיוסףֶןחדיצ'ןסקי,ֶ"אדמה",ֶהמעורר,ֶן,ֶקוֶטחס1907ֶ,7ֶ,ֶעמ'270-269ֶ;ֶכוֶסֶןתוךֶכתבי  .ֶ167

מיכה יוסף בן־גוריון )ברדיצ'בסקי(,ֶשם,ֶעמ'ֶסן-סג.ֶ
שם,ֶעמ'ֶשפד;ֶוחאוֶגםֶשם,ֶעמ'ֶעח.ֶ .ֶ168

ֶןקוב,ֶהצעיר הבודד בסיפורת העברית, 1908-1899,ֶ ;114ֶ 3ֶ,ֶעמ' ֶלעילֶהעחה וחסס,ֶסיפור ושורשו, .ֶ169
לעילֶהעחה34ֶ,ֶעמ'33ֶ;ֶהולצמב,ֶאל הקרע שבלב,ֶלעילֶהעחה11ֶ,ֶעמ'197ֶ.

חוןיֶשטייבֶ)מהדיח(,ֶספר שבחי הבעש"ט,ֶלעילֶהעחה104ֶ,ֶעמ'36ֶ. .ֶ170
ןחדיצ'ןסקי,ֶמחברות חזון,ֶלעילֶהעחה1ֶ,ֶעמ'24ֶ. .ֶ171
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אתֶןקיאותוֶןדחכיֶההתגוֶֶותֶמפֶיֶהפולשֶהזח,ֶהואֶיוצחֶאֶלוגיהֶפוליטיתֶֶיגודיתֶןיבֶ
"וןחוכהֶהאחץֶןעןוחו,ֶכלֶהאויןיםֶהקמיםֶעליהֶֶגפים,ֶשקטהֶןאיבֶמחחידֶופוחיה",172ֶלןיבֶ
תסכולוֶהלאומיֶלֶוכחֶמצןהֶהעגוםֶשלֶיחושלים:ֶ"והואֶיזכחֶויהמהֶןחאותוֶאתֶהעיחֶהזאתֶ
עלֶתלהֶןֶויה,ֶועיחֶאלהיםֶמושפלתֶעדֶשאולֶתחתיה"173ֶ—ֶתסכולֶהמןטאֶלמעשהֶאתֶ

כמיהתוֶלכיֶוֶהֶמחדשֶשלֶתיאולוגיהֶפוליטיתֶיהודית.ֶ
ןחדיצ'ןסקיֶלאֶהסתפקֶןהכפלתֶאוחכוֶשלֶהסיפוחֶהמופיעֶןספר שבחי הבעש"ט.ֶ
עןדֶ חציוֶ ןןיתם,ֶ יושןֶ "אישֶ כיֶ צייבֶ ואףֶ אשתוֶ ועלֶ האישֶ חייֶ עלֶ ֶתוֶיםֶ הוסיףֶ הואֶ
ןחזקתֶ דחכוֶןשעהֶשהדחךֶ עלֶ אותוֶ ומלוהֶ אוחחֶ עוןחֶ כלֶ אתֶ חוחיב,ֶהמשמשֶ ןבֶ וחציוֶ
סכֶה".174ֶהואֶהוסיףֶגםֶתיאוחיֶמחחןֶהמעֶיקיםֶלסיפוחֶֶופךֶמיסטי,ֶאךֶהואֶןעיקחֶהאחיךֶ
מאודֶןתיאוחֶיחסיֶהןעש"טֶעםֶאןיוֶוןכךֶחתםֶאתֶהיסודֶהשושלתיֶהגןחיֶלשיחותֶהסיפוחֶ
הלאומי.ֶיתחהֶמזאת,ֶןסיפוחֶהמופיעֶןספר שבחי הבעש"ט מתוודהֶאליעזחֶלפֶיֶהאישהֶ
שקיןלֶמהמלךֶומגלהֶלהֶכיֶהואֶיהודי,175ֶואילוֶןֶוסחֶשלֶןחדיצ'ןסקי,ֶהיהודיֶמגדיחֶאתֶ
עצמוֶכ"עןחי"ֶוהמקוםֶשממֶוֶהואֶֶחטףֶֶקחאֶ"אחץֶהעןחים"176ֶ—ֶכלֶזאתֶןִאזכוחֶלמקחאֶ
יֶמאחץֶהעןחים"ֶ)ןחאשיתֶמֶטו(.ֶ ְןּתִ ֶַּ ֹןֶּגֻ ֶּ המןיאֶאתֶדןחיֶיוסףֶאלֶשחֶהמשקיםֶןכלא,ֶ"כיֶֻג
אמֶםֶןאקספוזיציהֶשלֶהסיפוחֶמצויבֶכיֶמוצאוֶשלֶאליעזחֶמוולכיה,ֶשממֶהֶהואֶֶחטף,ֶ
כאמוח,ֶאךֶןחדיצ'ןסקיֶסותחֶאתֶהקוֶהסיפוחיֶשןוֶפתחֶומןליטֶכיֶלמעשהֶמדוןחֶןיהודיֶ
החדשֶ—ֶ"העןחיֶהחאשוב",ֶכפיֶשהואֶמכוֶהֶןמאמחוֶהידועֶ"סתיחהֶוןֶיב"177ֶ—ֶשמוצאוֶ

ןאחץ־ישחאל,ֶשןהֶעתידיםֶלשלוטֶהעןחים.ֶ
לייצוגיםֶהסיפוחייםֶשלוֶ היסודֶהטלאולוגיֶהלאומיֶאצלֶןחדיצ'ןסקיֶמעֶיקֶאפואֶ
מידהֶלאֶמןוטלתֶשלֶאלימות,ֶהטןועהֶכאמוחֶןלאומיותֶהשואפתֶלחיןוֶות.ֶןיטויהֶהעזֶ
ןיותחֶשלֶאלימותֶזוֶהואֶההשתלטותֶעלֶהטחיטוחיהֶהמוגדחתֶכלאומיתֶ—ֶהאלֶמדחיךֶאתֶ
אליעזחֶומוחהֶלוֶכיצדֶתוכלֶהממלכהֶלגןוחֶעלֶאויןיה.ֶֶחאהֶשןעֶייבֶזהֶהלךֶןחדיצ'ןסקיֶ
ֶומפחטֶ"איךֶלהעמידֶ ןעקןותֶהמקוחֶהיידיֶןספר שבחי הבעש"ט,ֶהמציגֶאתֶהדןחֶןהחחןה

אתֶהחילות,ֶצחיכיםֶהיוֶלהחןהֶחכמהֶכדיֶלֶהלֶאתֶהמלחמה".178 
ֶולפיכךֶ אלןויםֶטעבֶשהשפהֶהחסידיתֶטחםֶהגיעהֶלגיןושֶלשובֶסיֶתטיתֶאחדותית,179
ֶלאומית.ֶ ֶןטחיטוחיה ֶלשלוט ֶהתשוקה ֶהאליםֶשל ֶהוויטאליזם ֶאת ֶלשחת ֶיכולה ֶהיא ֶחאהֶשאיב
ֶוןשמוֶשלֶסוןייקטֶ ןחדיצ'ןסקיֶןיית,ֶכאמוח,ֶאתֶהטקסטֶהמיֶוחיֶשלֶספר שבחי הבעש"ט,
הדה־טחיטוחיאליזציה,ֶ אתֶ המןטלתֶ לשוֶיתֶ טחיטוחיאליזציהֶ חוללֶ הואֶ אחדותיֶ לאומיֶ
החסידיֶ הסיפוחֶ ֶעשהֶ כךֶ אותה.ֶ ו"מֶחמלת"ֶ החסידיתֶ ההטחוגֶיותֶשלֶהשפהֶ אתֶ מקההֶ

ןידיֶןחדיצ'ןסקיֶלסיפוחֶלאומיֶטחיטוחיאליֶהמיוסדֶעלֶתיאולוגיהֶפוליטית.ֶ
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