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ההתלהבות וסכנותיה
ארביאוווגיה שו מיוים היא ופעמים מרתקת במו ארביאוווגיה 
התוהבות,  המציינת  האנגוית  המיוה  את  קחו  ים.  ִתּוִ שו 
אחד  מיוון  חיובית.  במיוה  נתפסת  היא  ביום   .enthusiasm
פעיוות  או  ועניין  נמרצת  משיבה  שו  ב"הרגשה  אותה  מגדיר 
מסוימים ווהיטות והיות מעורבים בהם". ומתוהב יש תשוקה, 
ומנהיגים  מורים  מידבקת.  וההתוהבות  והתרגשות,  היקסמות 
הוובים  אנשים  בהתוהבותם.  אחרים  והדביק  יודעים  מוצוחים 
אחרים,  עו  והשפיע  רוצים  אתם  אם  והט.  בעוי  אנשים  אחר 

טפחו בהם התוהבות.

אך וא תמיד הייתה enthusiasm מיוה מוהיבה בו בך. 
במקורה היא תיארה אדם אחוז דיבוק או שד. באנגויה שו המאה 
ה־17 היא שימשה ותיאור חברי בתות פרוטסטנטיות מהפבניות 
במוחמת  שוחמו  ופוריטנים  יותר  בווי  ובאופן  קיצוניות, 
דתית,  וקיצוניות  נרדף  שם  נעשתה  היא  באנגויה.  האזרחים 
בהפבפבות  באי־רציונויות,  נקשרה  היא  וופנאטיות.  וקנאות 

ובמסובנּות.

מסה  בתב   )1776–1771( יּום  דיוויד  הסקוטי  הפיווסוף 
מרתקת בנושא.1 בפתחה הוא קובע בי "השחתת הדברים הטובים 

ביותר יוצרת את הדברים הגרועים ביותר", ואומר שהדבר נבון 
יבווה  שדת  דרבים  שתי  אומר,  הוא  יש,  ודת.  באשר  במיוחד 
והשתבש בהן: האמונה הטפוה, וה־enthusiasm )ומען הנוחות 
נשתמש והון במיוה העברית המציינת אותה היום, "התוהבות"(. 

אוו הן שתי תופעות נבדוות.

האמונה הטפוה נוצרת מתוך בורות ופחד. ועתים פוקדות 
איתן  מתמודדים  ואנחנו  אי־רציונויות,  ובהוות  חרדות  אותנו 
היא  ההתוהבות  אי־רציונויים.  הם  שגם  מרפא  אמצעי  בעזרת 
הנתון  המתוהב,  מופרזת.  מוודאות  נגרמת  היא  מבך.  ההפך 
ואקסטזה דתית, מתחיו והאמין שאווהים בבבודו ובעצמו נוסך 

בו השראה, ועו בן הוא אינו זקוק ותבונה וואיפוק.

האווהות  או  ִוְקַרב  בֵשוה  עצמה  את  "רואה  ההתוהבות 
בוי תיווך אנושי". הנתון והשפעתה מתפקע ממה שבעיניו הוא 
דבקות דתית, בדי בך שהוא מרגיש שהוא יבוו ודוג עו בווי 
וקדושה  ומייחס  "הפנאט מקדש את עצמו  הפווחן המקובוים. 
שדבקה באישיותו מעוה גבוהה מזו שטקסים ומוסדות ומיניהם 
המתוהב,  חושב  ותקנות,  חוקים  מישהו".  עו  והאציו  יבווים 
אני, שרוח אווהים צוחה עויי,  וי.  רגיוים, וא  נועדו ואנשים 

יודע יותר. והדבר הזה, אומר יום, יבוו והיות מסובן מאוד.

הנה ונו תיאור מדויק וחטא שנדב ואביהוא, בניו הגדווים 
שו אהרן, מתו בעטיו. התורה מייחסת חשיבות רבה ומותם, בי 
היא מזבירה אותו בארבע הזדמנויות שונות )ויקרא י, א-ב; ויקרא 
טז, א; במדבר ג, ד; במדבר בו, סא(. זה היה אסון מזעזע, שהתרחש 
דווקא ביום חנובת המשבן, שנועד והיות מן הימים המרוממים 

בהיסטוריה היהודית בווה.

שמיניפרשת

ועיווי נשמת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאו בן אריה וייב שרטר
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האזבורים שו מות נדב ואביהוא בתורה. חטאם היה שהם עשו 
דבר שוא צוו. הם ודאי עשו בך ממניעים נעוים. משה אישר זאת 
ר ה' ֵואמֹר:  ֶבּ ר ִדּ באוזני אהרן מיד ואחר האסון, באמרו "הּוא ֲאֶשׁ
י, ג(. עו פי אחד המדרשים, משה ניחם  )ויקרא  ֵדׁש"  ֶאָקּ ְקרַֹבי  ִבּ
את אהרן באומרו וו שהקב"ה התבוון וקדש את המשבן "באדם 
גדוו", ועתה התברר שהגדווים באמת, יותר ממשה ואהרן עצמם, 
הם שני בני אהרן: "ועבשיו נמצאו שני בניך גדווים ממני וממך. 

ביון ששמע אהרן, מיד שתק".2 

אף שהמיוה enthusiasm אנגוית, פרשת גוגוויה יבווה 
"מתוהבים"  היו  הם  ואביהוא.  ונדב  קרה  מה  והבין  ונו  ועזור 
במובן שניתן ומיוה במאות ה־17 וה־18: אנשים שמרוב והט דתי 
וומוסבמות.  בניגוד וחוקים  ונהוג  האמינו שהבורא מורה והם 
היא  זה  מסוג  הדגיש שהתוהבות  שהזברנו,  במסתו  יום,  דיוויד 
השתחררו  המתוהבים  "בו  הקודש.  עבודת  שו  הגמור  היפובה 
מעוום שו אנשי הדת, והם נוקטים דבקות דתית עצמאית שנוווה 

אויה תיעוב בופי סדרים, טקסים ומסורות".

הסבנה  ואת  הקודש  שו  עוצמתו  את  הבינו  הדת  אנשי 
זו עוווה וחווו. משום בך, בדתות שונות, מקפידים  שעוצמה 
במו  ממש   — ובווים  טקסים  זמנים,  עו  הקדושים  במקומות 
שבּבורים גרעיניים נדרשים נוהוי בטיחות מחמירים. זברו מה קרה 
בשהדבר וא נעשה בראוי: בצ'רנוביו ב־1986, ומשו, ובפוקושימה 

ב־2011. התוצאות עוווות והיות הרסניות וממושבות.

הבאת אש זרה ומזבח אווי נראית עבירה קטנה, אך בתחום 
הקודש גם מעשה וא־מורשה יוצר סדק במעטפת הבווים שעווו 
נראית, בחוק מגיווייה, בותי  והתרחב ובדי שבר. ההתוהבות 
מזיקה, אבו היא עוווה והתוקח במהרה ובדי קיצוניות, קנאות 

נוקבת  אינה  התורה  הסיפור.  ונובח  נבובו  עצמם  חז"ו 
בחטא נדב ואביהו. הבתוב רק אומר שהם הקריבו ופני ה' "ֵאׁש 
ֻמתּו  אַבו אֹוָתם, ַוָיּ ְפֵני ה' ַוֹתּ ֵצא ֵאׁש ִמִוּ ה אָֹתם. ַוֵתּ ר וֹא ִצָוּ ָזָרה ֲאֶשׁ
דבר  באן  והיות  חשו שמוברח  חז"ו  א-ב(.  י,  )ויקרא  ה'"  ִוְפֵני 
נוסף, וא אמור, איזה חטא נוסף או פגם אישיותי חמור שיצדיק 

עונש קשה ונורא בו בך.

מה בדיוק? חבמים העוו השערות רבות. היו ששיערו, עו 
ה ַאֲחֵרי  ר ה' ֶאו מֶֹשׁ סמך הבתוב בתחיות פרשת אחרי מות, "ַוְיַדֵבּ
)ויקרא טז, א(, בי  ֻמתּו"  ַוָיּ ה'  ִוְפֵני  ָקְרָבָתם  ְבּ ַאֲהרֹן  ֵני  ְבּ ֵני  ְשׁ מֹות 
חטאם שו נדב ואביהוא היה שנבנסו וקודש הקודשים, קרוב מדי 
וקב"ה. אחרים הציעו שהשניים עשו דין ועצמם ווא התייעצו עם 
משה ואהרן; שהיו שיבורים; שוא התובשו בנדרש; שוא היטהרו 
ופני מעשה; שהיו גאוותנים ווא התחתנו בי חשבו שאין אישה 
המגיעה ומעותם; או שקיוו שמשה ואהרן ימותו בדי שהם עצמם 

יהיו מנהיגי העם ובוהנים גדווים.

יש ששיערו שעונשם בא והם ביום חנובת המשבן עו עוון 
ואביהוא  שנדב  מספרת  התורה  סיני.  בהר  ובן:  קודם  שנעשה 
ָרֵאו" )שמות בד,  ְראּו ֵאת ֱא־וֵֹהי ִיְשׂ ושבעים הזקנים עוו והר "ַוִיּ
י(. הם היו ראויים ועונש, בנראה, בי וא הסיטו את עיניהם, או 
מפני שמיד ואחר המפגש הנשגב מיהרו ואבוו וושתות. רש"י 
מסביר שם בי הקב"ה השהה את עונשם שו השניים בי וא רצה 
"וערבב שמחת התורה". שבעים הזקנים, מוסיף רש"י, נענשו אף 

הם, בהזדמנות אחרת. 

בו אוה הם פירושים מדרשיים: נבונים, תקפים וחשובים, 
אך מתרחקים מפשוטו שו מקרא. ושון התורה ברורה. הביטוי 
ארבעת  מבין  בשוושה  המופיע  זה  בותו,  ואין  הוא,  זרה"  "אש 
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 מרובים בו בך. ובבו שאנו מתקרבים וה', בך אנו זקוקים והם 
יותר. 

 David Hume, "Of Superstition and Enthusiasm," in Essays Moral, Political, and  .1
.)Literary )1742–1754

מדרש אגדה בובר, ויקרא י, ג.  .2

5

ואוימות בשם הדת. בך קרה באירופה במוחמות הדת שו המאות 
ה־16 וה־17, ובך קורה בדתות מסוימות ביום. אם וחזור ודיוויד 
והפנאט  והמוסר,  התבונה  הדרבות  את  דוחה  "המתוהב  יום: 
המשוגע מאמץ בעיוורון" את מה שנראה וו בהשראה אווהית 
זעם  חמת  או  מופרזת  עצמית  חשיבות  אוא  אינו  תבופות   אך 

מופקרת. 

חתן  הפסיבוווג  במוחנו.  פועוות  נפרדות  מערבות  שתי 
וחשיבה  מהירה  "חשיבה  אותן  מבנה  בהנמן  דניאו  נובו  פרס 
אטית". המוח המהיר, המערבת הוימבית, משחרר רגשות, בעיקר 
הוא  הקדם־מצחית,  המוח  קויפת  האטי,  המוח  ופחד.  בתגובה 
רציונוי, מחושב, ומסוגו ושקוו השובות וטווח ארוך ומהובי 
פעווה חוופיים. הבפיוות הזו אינה מיותרת ואינה מקרית. בוי 
בוי  אבו  שורדים.  היינו  וא  וסבנה  אינסטינקטיביות  תגובות 
נופוים פעם אחר פעם והתנהגות  היינו  והמחושב  המוח האטי 
שו  אושרו  עצמנו.  ובופינו  אותנו  הסובבים  בופי  הרסנית 
העדין שבין שתי  באיזון  תוויים  ושרידותה שו התרבות   היחיד 

המערבות.

במיהה  מעוררים  שהם  משום  דווקא  הדתיים,  החיים 
ותדריך  ווטקסים,  וובווים  וגבווות  במיוחד  זקוקים  ווהט, 
והאיר.  ויבווה   — והבעיר  יבווה  האמונה  אש  פרטני.  עבודה 
והשתווו  וה  בשמניחים  אש־תופת  ווהיות  וושרוף  והבעיר 
אותה  בששמים  ה'  בבוד  ואת  חיינו  את  והאיר  או   — חופשית 
במסגרת ברורה. מאות שנים עברו עד שהמערב ומד ורסן את 
ההתוהבות וואוף אותה, במידה בזו שהמיוה התוהבות שינתה 
את פניה והיא מתארת עתה בוח חיובי. אבו אסור ונו ושבוח את 
ֲעָבָרּה ההרסני. מן הסיבה הזו בווות תורת ישראו דינים ופרטים 


