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On Being Sane in Insane Places 

Defining Mental Illness in Medicine and Halacha 

 

1.  The Legends of Rabbah Bar Bar Chanah with the Commentary of Rabbi 

A.I.H. Kook 

 Great is the obligation to toil as much as possible until one arrives at a correct 

understanding of “the word” (halacha).  Though it would seem that the practical 

commandments are finite, inasmuch as they do not involve especially lofty 

matters- in truth, because it is the will of the Lord, blessed be He, to "increase 

Torah and to strengthen” it, He applied the details of the halakhot to all the 

transitory things and current events of the world, and since the world is 

constantly in flux, there constantly arise doubts and new studies.  Because of the 

turbulence of events, and the ever-changing studies engendered by them—there 

arises a great obligation to toil in the practical portion [of Torah) as well. And in 

turn, this will bring one to an exalted level, to “merit many things," when that 

exoteric study is accompanied by the mysteries of the commandments and their 

secrets.  (Pg 101) 

 

2. David Rosenhan, Science 1973 

If sanity and insanity exist, how shall we know them?  The question is neither 

capricious nor itself insane. However much we may be personally convinced that 

we can tell the normal from the abnormal, the evidence is simply not 

compelling... From Bleuler, through Kretchmer, through the formulators of the 

recently revised Diagnostic and Statistical Manual of the American Psychiatric 

Association, the belief has been strong that patients present symptoms, that 

those symptoms can be categorized, and, implicitly, that the sane are 

distinguishable from the insane. More recently, however, this belief has been 

questioned… 

 

3. DSM-5 Criteria for Schizophrenia 
A. Two or more of the following for at least 1 month (or longer period of time), 
and at least one of them must be one of the first three: 

● delusions 
● hallucinations 
● disorganized speech 
● grossly disorganized or catatonic behavior 
● negative symptoms, such as diminished emotional expression 
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B. Impairment in one of the major areas of functioning for a significant period of 
time since the onset of the disturbance: Work, interpersonal relations, or self-
care. 

4. What is RDoC? NIMH website 

RDoC is a research framework for investigating mental disorders. It integrates 
many levels of information (from genomics and circuits to behavior and self-
report) to explore basic dimensions of functioning that span the full range of 
human behavior from normal to abnormal. 

5. Evaluating Medical Decision-Making Capacity in Practice American 
Journal of Family Practice 

Patients must be able to (1) demonstrate understanding of the benefits and risks 
of, and the alternatives to, a proposed treatment or intervention (including no 
treatment); (2) demonstrate appreciation of those benefits, risks, and 
alternatives; (3) show reasoning in making a decision; and (4) communicate their 
choice. 

 תלמוד בבלי מסכת חגיגה דף ג עמוד ב    .1

 

תנו רבנן: איזהו שוטה? היוצא יחידי בלילה, והלן בבית הקברות, והמקרע את כסותו. איתמר, רב  
הונא אמר: עד שיהו כולן בבת אחת. רבי יוחנן אמר: אפילו באחת מהן. היכי דמי? אי דעביד להו  

א  לעולם דק  -אפילו כולהו נמי לא!  -אפילו בחדא נמי. אי דלא עביד להו דרך שטות  -דרך שטות 
אימור כדי שתשרה עליו רוח טומאה הוא דקא עביד,   -עביד להו דרך שטות, והלן בבית הקברות 

אימור בעל מחשבות הוא. כיון   -אימור גנדריפס אחדיה, והמקרע את כסותו  -והיוצא יחידי בלילה 
הוה להו כמי שנגח שור חמור וגמל, ונעשה מועד לכל. אמר רב פפא: אי   -דעבדינהו לכולהו 

זה המאבד כל מה שנותנים לו, הוה הדר ביה.   -ע ליה לרב הונא הא דתניא: אי זהו שוטה שמי
ממקרע כסותו הוא דהוה הדר ביה, דדמיא להא, או דלמא    -איבעיא להו: כי הוה הדר ביה 

 תיקו.   -מכולהו הוה הדר? 
 

Chagigah 3b-  The Sages taught: Who is considered a “shoteh”? One who goes 
out alone at night, and one who sleeps in a cemetery, and one who rends his 
garment. It was stated that Rav Huna said: One does not have the halakhic 
status of a shoteh until there are all of these signs present in him at the same 
time. Rabbi Yoḥanan said: He is considered a shoteh even due to the 
appearance of one of these signs. 

 שו"ת שאגת אריה הוספות סימן ב   .2
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שאלה ע"ד הגט שנסדר וניתן ע"י אחד מן המורים. ושמו נודע בשערים. והן עתה הלעיזו עליו 

המגרש נכנס בו   כאלו נפל ברברבתא. ובא לכלל טעותא. להתיר א"א אשר לא כדתא לפי שבעלה

אחר הנשואין בשבת שענקן וויין בעודו עם אשתו באהבה וחיבה יתירתא. ערק רוח שטותא. 

ואחר שובו לביתו בכמה יגיעות וטרחות רבתא. לקח    מביתו ליער ואשתהי התם כמה שעותא.

אותו חמיו בדברים כאלו לבו עמו בשלימותא. והוליכהו לק"ק בונא ומשם לק"ק קליווא אל הגאון  

אב"ד וראש מתיבתא. בשמו כבוד מוהר"ר ישראל נר"ו לעשות פירוד בין הדבקי' ובאשר שהרב  

את דברו הקים. וביום שלאחר נתינת הגט לא ידע כלום מכל המאורע את רצון הבעל לא איחר ו

המגרש הרחיק נדוד והלך אל ארץ מרחקים. וע"ז עירערו על הרב המסדר מה ראה על ככה  

שעשה הדבר בחפזון שלא כמשפט וחוקים תורתינו הקדושה. להיות מתונים בדין ואף בדבר  

וכהלכה.   הקשה. ויתר על כן השתא דאתינא להכא שכבר נעשה מעשה כפי דברי המסדר כדת

בכל זאת לא הונח להם ועוד ידם נטויה להוציא לעז על גט שכבר ניתן בכח אומדן דעתם הבנויה. 

שהבעל המגרש בשעת נתינות הגט היה בחזקת שוטה. כי מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו שעשה 

ועל היסוד זה המה סובבים כו'. והנה זה ימים גם אנכי  בש"ק ומאותה מחשבה לא סר ולא נטה. 

 אתי לחוות את דעתי כו' ומעתה אבוא לדון בהלכה. וזה החלי. בעזרת צורי וגואלי...  נקר

 

שו"ת אגרות משה אבן העזר חלק א סימן קכ : בענין שוטה לדבר אחד אם ראוי לגירושין   .3

 י"ג אלול תרפ"ט. 

עובדא אתא לידי באחד שעוד בבחרותו נשתטה ושטותו הוא שאמר על עצמו שהוא משיח. וזה 

לעשות עוד מעשה שטות שיש לו בולמוס לקרא בתורה ולהיות ש"ץ ואף שאין מניחין אותו   גרם לו

הוא נלחם בכל כחו ואירע שלקח ס"ת וברח עמו. והיה נוסע מעיר לעיר באמרו שהוא צריך לתקן  

העולם והיה חוטף חפצים ומטמינם עד שיתנו הבעלים כסף לצורך גמ"ח. והיה עולה באילנות 

נ"א כדי לדרוש. ולפעמים הלך ערום באמרו שהוא כאדם קודם החטא ועוד  במקום שנמצאים ב

עניני שטות בדברים כאלו שנמשך מצד שאומר על עצמו שהוא משיח וצריך לתקן העולם לפי  

דעתו, ובשארי דברים היה פקח גמור בהבנת הדבר וזוכר ויודע הכל ומדבר ושואל כענין. וקודם  

ויותר בחזקת חלים שלא עשה שום מעשה שטות והיה מלמד   הקידושין היה זמן רב ערך ג' שנים

לילדים כראוי אך עצבות היה ניכר עליו ולא היה אוהב בחלמותו לשוחח הרבה בחברת אנשים.  

ואיזה ימים אחר הנישואין נתקלקל עוד הפעם והתחיל לעשות מעשה שטות הנזכרים למעלה 

ת אביו שדר בכפר ועובד אדמתו ועושה  והיה זה יותר משמונה שנים וזה קרוב לשנתים שבא לבי

כל המלאכות כפקח ולא עשה שום מעשה שטות ולא ניכר בו שום סימן שטותי לא בדבור ולא  

במעשה. והביאוהו לידי לדבר עמו שיתן גט לאשתו ובדקתיו מתחלה באיזה שיחות ואח"כ דברתי 

שנתרצה אחר יום   עמו שיתן גט ולא רצה בטעמים וחשבונות כמו אדם פקח בהבנה גמורה עד

שלם בהשלשת הרבה כסף עבורו ובכל הדברים מתחלה ועד אחר סדור הגט ונתינתו וגם למחר  

כל זמן היותו בפה. וקודם נסיעתו מפה שהיה אצלי ליפטר ממני היה במעשיו ודבורו כפקח גמור 

גמור  כפי שראינו אני וכל האנשים שהיו בעת הגט יותר מעשרה אנשים וכלנו הסכמנו שהוא פקח 

אך בתוך הרבה בכל מעשיו ודבורו ומשאו ומתנו. וכן שמעתי שכל העת שישב בבית אביו היה כן. 

הדברים שדברתי עמו לחקרו ולדרשו אמר לי שבלבו עדין מחזיק שהוא משיח אך המעשים  
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שעשה מבין שהם שטות אך בעת שעשה היה מוכרח לעשות שלא היה יכול להתאפק וכמו המצב  

זהו   ת הקידושין שג"כ החזיק בלבו שהוא משיח אך מעשה שטות לא עשה.עתה אמר שהיה בע

כל מה שיודע אני בעצמי וששמעתי מאחרים ושנודעתי ממנו ברוב דבורי עמו ונסתפקתי אם יכול  

 לגרש ויצא מאתי להיתר מכמה טעמים אשר אבאר בעה"י.

 

 רש"י מסכת חגיגה דף ג עמוד ב:   .4

 ור מן המצות ומן העונש, ואין קנינו קנין, ואין ממכרו ממכר. האמור בכל מקום, שפט -איזהו שוטה 

 

 תוספות מסכת חגיגה דף ג עמוד ב:  .5

לאותו דבר ובעינן תלתא כדי   וכי תימא דלא היה מועד לשטות רק -דרך שטות אפילו בחד נמי  

להחזיקו כשוטה לכל מילי כמו נגח שור וחמור וגמל נעשה מועד לכל דהכא לא דמי דהכא כיון  

 לכל דבר  ודאי יש להחזיקו בחזקת שוטהשהוא שוטה באחת 

 

 . שו"ת אגרות משה אבן העזר חלק א סימן קכ   .6

פקח דכתבו שם דכיון שהוא שוטה   והנה מתוס' חגיגה דף ג' ד"ה דרך משמע בפירוש שיש לו דיני

דל"ד לנגיחה דבנגח  באחת ודאי יש להחזיקו בחזקת שוטה לכל דבר עיין שם וטעמם הוא פשוט 

מין אחד אמרינן ששונא רק מין זה אבל בדעת כיון שחזינן שדעתו משובשת בדבר אחד הוא  

ן שייך זה בחזקת משובש לגמרי דמסתמא אין לומר שרק לדבר אחד דעתו משובשת. וא"כ אי 

אלא בסתמא שלא ידעינן בברור איך הוא לדברים אחרים אבל כשידעינן בברור שהוא פקח 

לדברים אחרים שאין שייך לומר שהוא בחזקת שוטה גם להם משמע שסברי שהוא כפקח להם...  

. 

 

 רמב"ם הלכות עדות פרק ט:   .7

ך ערום ומשבר כלים  השוטה פסול לעדות מן התורה לפי שאינו בן מצות, ולא שוטה שהוא מהל 

וזורק אבנים בלבד, אלא כל מי שנטרפה דעתו ונמצאת דעתו משובשת תמיד בדבר מן הדברים  

 אף על פי שהוא מדבר ושואל כענין בשאר דברים הרי זה פסול ובכלל שוטים יחשב  

 

 לחם משנה הלכות עדות פרק ט הלכה ט   .8

השוטה פסול וכו' לפי שאינו בן מצות וכו'. קשה דלמה לי הך טעמא גבי חרש וגבי שוטה הא   

 טעמא הוא דכיון דמעטה תורה קטנים דלאו בני דעה הוא הדין שוטים וחרשים דהוו דכוותייהו 

 

 אבן האזל הלכות עדות פרק ט הלכה ט:  .9

הדברים פסול לעדות  ולפי"ז יש לומר דמה שחידש הרמב"ם דמי שדעתו משובשת בדבר מן 

שאינו בן מצות דיש לומר דדוקא לענין מצות הצריכה התורה שלם גמור בכל הפרטים ולכן פסול  

אבל בעניני קנינים ואפילו גיטין  לעדות כיון שאין עליו עול מצות וממילא אינו יכול להגיד שקר, 

וגיטין וקדושין אין  וקדושין אם דעתו משובשת בדבר אחד שאין לזה שום שייכות לעניני קנינים 
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ומזה יש    להוכיח דמעשה שלו בטלה כיון דכל הדברים שצריך דעת לא ראינו שאינו שלם בדעתו.

לעורר על כל הרעש שהרעישו גדולי פרנקפורט ע"ד הגט מקליווא ויסודם היה דברי הרמב"ם  

 ...אלו

 

 . תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף קנה עמוד ב:10

ל זבין נכסי ]אבוהו, כגידל בר מנשיא[, אתא לקמיה דרבא. אמרו ליה  ההוא פחות מבן עשרים דאז

קרוביה: זיל אכול תמרי ושדי ביה קשייתא בי רבא, עבד הכי; אמר להו: זביניה לאו זביני. כי קא  

כתבו ליה שטרא, אמרו ליה לקוחות, זיל אימא ליה לרבא: מגלת אסתר בזוזא, שטרא דמר  

יה זביני. אמרו ליה קרוביה: לקוחות אגמרוהו! אמר להו: מסברי  בזוזא? אזל א"ל; אמר להו: זבינ 

 חוצפא יתירא הוא דהוה ביה.   -מידע ידע, והאי דעבד הכי  -ליה סבר, כיון דמסברי ליה וסבר 

 

שמחזיק עצמו למשוהנה לבד היתר זה יש   . שו"ת אגרות משה אבן העזר חלק א סימן קכ:  11

שמחזיק עצמו למשיח כמו שלא נחשב מי שעובד ע"ז עץ  גם לדון דאין להחשיבו שוטה כלל בזה 

ומחייבין  ואבן לשוטה אף שודאי הוא שטות גדול להאמין בעץ ואבן אלא אמרינן דהוא פקח ורשע 

ליה מיתה וכ"כ זהיח אף שהוא שטות גדול אין להחשיבו לשוטה אלא דגאותו היתירה הטעתו 

ם כל מעשיו השטותים שנמשך מצד טעותו  שראוי להיות משיח. וממילא אפשר לדון עוד יותר שג

שהוא משיח שלפי דעתו הרעה הוא תקון העולם אינם מחשיבים אותו לשוטה דכל דבר שאדם  

עושה מצד חשבון איזה שיטה ודרך שמחזיק בדעתו אף שהיא סכלות גדולה לא נחשב שוטה  

שבת דף ס"ז  בזה כדמוכח מעובדי ע"ז שהרבה מעשה שטותים עשו וכל דרכי האמורי שנאמרו ב

אך אף אם נימא שהמעשים שעשה אינם שייכים לשיטתו  הם מעשה שטות ויש להם דיני פקח.  

והם עניני שטות ובפרט אם נאמינו שלא היה יכול להתאפק מלעשות מעשיו השטותים שזהו סימן  

גדול לשטות כיון דאינו בעלים על מעשיו מ"מ הרי עבר זמן רב שאינו עושה מעשים ההם ולא  

בו שום שטות ונשאר רק מה שמחזיק עצמו בלבו למשיח שזה הא ודאי מסתבר שאינו  ניכר 

עושהו לשוטה רק דהיא שיטה סכלית שבא לו מצד גאותו היתירה כדלעיל וא"כ עכ"פ הוא עתה 

 חלים ויכול לגרש. 

 

12. Rebbe Nachman’s Stories Translation by Rabbi Aryeh Kaplan 
 The king’s stargazer saw that the grain harvested that year was tainted. Anyone 
who would eat from it would became insane. “What can we do?” said the king. “It 
is not possible to destroy the crop for we do not have enough grain stored to feed 
the entire population.” 
“Perhaps,” said the star gazer, “we should set aside enough grain for ourselves. 
At least that way we could maintain our sanity.” The king replied, “If we do that, 
we’ll be considered crazy. If everyone behaves one way and we behave 
differently, we’ll be considered the not normal ones. 
“Rather,” said the king, “I suggest that we too eat from the crop, like everyone 
else. However, to remind ourselves that we are not normal, we will make a mark 
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on our foreheads. Even if we are insane, whenever we look at each other, we will 
remember that we are insane!” 

13. Thinking, Fast and Slow Daniel Kahneman 

This is the essence of intuitive heuristics: when faced with a difficult question, we 

often answer an easier one instead, usually without noticing the substitution. 


