
 

 יהודים דתיים בישראל, חלק ג' : 15פרק 

 

בפעם הקודמת תיארנו את המגזר החרדי בישראל בקווים כלליים. הזכרנו גם את העובדה שהמגזר החרדי נחלק  

לשלושה זרמים עיקריים: חסידים, ליטאים וחרדים ספרדים. כבר הצגנו לכם בקצרה חלק מההבדלים ביניהם, אך  

 מהזרמים. נרחיב עוד לגבי כל אחד 

 

הפודקאסט שבו אנחנו מנסים לעודד חשיבה ביקורתית ולענות על    , היי, אני גדי לוי, ואתם מאזינים ל"עץ הדעת"

שאלות מעניינות שלרוב איננו מקבלים עליהן תשובות מספקות. אתם מוזמנים לחפש אותנו בפייסבוק תחת השם  

 הפודקאסט", ולשלוח לנו שאלות משלכם.  -"עץ הדעת  

 

ברקע היסטורי קצר על החסידים ועל הליטאים הראשונים שהגיעו לארץ ישראל: במאות הראשונות לשלטון    נתחיל

העות'מאני בארץ ישראל, חיו בארץ ועלו אליה מעט מאוד יהודים, שהיו בעיקר "יהודים ספרדים". מצב זה השתנה  

ההבדל בין ספרדים לאשכנזים פירטנו  כשהתחילו גלי עלייה גדולים של "יהודים אשכנזים". )על    18-בסוף המאה ה 

(. גל העלייה המשמעותי הראשון של יהודים אשכנזים היה של יהודים ממזרח אירופה שכונו  15 בחלק א' של פרק 

וכונו   "חסידים". כמה עשרות שנים אחר כך, עלו לישראל יהודים אחרים ממזרח אירופה שהתנגדו לתורת החסידות

ים" כי לפחות בהתחלה, הם הגיעו בעיקר מליטה, ו"פרושים" כי הם פרשו והתבדלו  "ליטאים" וגם "פרושים". "ליטא

צדדים   הדגישו  החסידים  היהדות:  בתפיסת  משמעותי  אידיאולוגי  הבדל  היה  לליטאים  החסידים  בין  מהחסידים. 

ביהדות כמו  רוחניים ומיסטיים ביהדות כמו שאיפה לקשר נפשי ורגשי עם אלוהים, והליטאים הדגישו ערכים גשמיים  

 הקפדה על קיום המצוות, ולמדנות של טקסטים יהודיים. 

 

ברגע שהתאפשר, רבים מהחסידים ומהליטאים שעלו אז לארץ ישראל, התיישבו בעיר העתיקה בירושלים. משלב  

יהודים   זה והלאה הקהילה היהודית בעיר העתיקה התרחבה באופן משמעותי, וקלטה אליה קבוצות נוספות של 

ופה. המשותף לחסידים ולליטאים שעלו בעליות שהזכרנו, הוא שהם היו חרדים אדוקים ובדלנים מאוד.  ממזרח איר 

היהודים האלה זכו לכינוי "היישוב הישן", כדי להדגיש את ההבדל בינם לבין יהודי העליות הציוניות שכונו "הישוב  

ת ובטבריה וביישובים נוספים, ומאוחר  החדש". חרדים חסידים וליטאים נוספים שעלו לארץ ישראל, התיישבו בצפ

ועל החרדים שרואים בעצמם   ובני ברק. על הליטאים  יישובים חרדיים חדשים כמו כפר חסידים  גם הקימו  יותר, 

 ממשיכי דרכו של היישוב הישן אנחנו נרחיב בהמשך. בינתיים נתמקד בחסידים. 

 

. המקימים העיקריים שלה היו  18-צע המאה ההחסידים משתייכים לתנועת החסידות שהוקמה במזרח אירופה באמ

התלמידים של רבי ישראל בן אליעזר שזכה לכינוי "הבעל שם טוב". בבסיס תורת החסידות עומדים רעיונות קבליים  

שהסתובבו באירופה בתקופתו של "הבעל שם טוב". תיכף נזכיר את הרעיונות הקבליים האלה, אך קודם נציין שכיום  

דים. הם נחלקים לעשרות קהילות נפרדות שנקראות "חצרות", וגם "חסידויות". כל חצר חסידית  ישנם שלל סוגי חסי

התגבשה בעיירה אחרת במזרח אירופה, יש לה מנהגים ומאפיינים ייחודיים משלה, ולרוב היא גם קרויה על שם  

 רסלב, וחב"ד. העיירה שבה היא נוסדה. בין החצרות החסידיות המוכרות יותר: גור, בעלז, ויז'ניץ, ב

 

אמרנו קודם שתורת החסידות נשענת על רעיונות קבליים. נרחיב עליהם עכשיו מעט, אך תוכלו לשמוע עליהם יותר  

ב'. על פי קבלת האר"י )רבי יצחק לוריא(, בהתחלה, לפני בריאת העולם, אלוהים שנקרא "אור אינסוף",    5בפרק  

מו, ויצר חלל פנוי. בחלל הפנוי הזה, נברא העולם שלנו שנותרו  מילא את כל המציאות, ובהמשך אלוהים צמצם את עצ

בו רק ניצוצות קטנים של אור אלוהי, ולכן הוא רחוק מלהיראות מושלם. על פי הגישה הזאת, תפקידו של האדם הוא  

להתרכז במחשבות ובכוונות קדושות, כי בכוחן של המחשבות הקדושות להצליח ללקט ולהעלות את ניצוצות האור  

אלוהי שפזורים בעולם, ולהפוך את האדם לשותף בתיקון של העולם שלנו ושל העולמות העליונים. פעולת התיקון  ה

הזו חשובה לא רק לכל העולם, אלא גם לאדם הפרטי, כי אדם שמצליח להתרכז במחשבות הקדושות יכול להביא  

 את הנשמה שלו לחוויה מיסטית מיוחדת של "דבקות באלוהים". 

 



 

נצל תורת  עכשיו  כולם:  את  שתזכרו  צורך  ואין  רבים,  במונחים  נשתמש  אנחנו  החסידות.  תורת  תוך  אל  קצת  ול 

החסידות אימצה את הרעיונות הקבליים שהזכרנו קודם. על פי תורת החסידות, על החסיד לשאוף ל"ביטול היש"  

זה של "דביקות", על  ול"התפשטות הגשמיות", ולהביא את הנשמה שלו ל"דבקות באלוהים". כדי להגיע למצב ה

החסיד מוטלת חובת ה"עבודה בגשמיות" שמייחסים לה את הציטוט "בכל דרכיך דעהו", פירוש הרעיון הזה הוא   

וקיום מצוות, אלא גם ובעיקר   "לעבוד את האלוהים" לא רק באמצעות פעולות קדושות כמו לימוד תורה, תפילה 

כמ יומיומיות  פעולות  קיום  בזמן  המחשבות  באמצעות  באמצעות  אלוהים  את  לעבוד  כדי  ושינה.  שתיה  אכילה,  ו 

ישנה   בחיים  גשמית  לכל חוויה  ְכבֹודֹו", שמעבר  ָהָאֶרץ  ָכל  כל הזמן במחשבה ש"ְמלֹא  צריך להתרכז  המחשבות, 

נוכחות של ניצוצות אלוהיים. נהוג להאמין שרק צדיקים מסוגלים להגיע למצב כזה של "דבקות", אבל החסיד צריך  

תיקון  לשאוף   מיטיבה של  יש השפעה  אלוהים  קדושה על  לכל מחשבה  פי האמונה החסידית,  על  לאידאל הזה. 

שונות   שיטות  פותחו  בחסידות  במציאות.  הרס  זריעת  של  מסוכנת  השפעה  יש  פגומה  מחשבה  ולכל  המציאות, 

פילה, שמחה,  להתעלות רוחנית ולטיפוח מחשבות קדושות על אלוהים, שיטות כמו: אהבת ישראל, התלהבות בת

 שירה, ריקוד ועוד. 

 

הזכרנו שהחסידים נחלקים לחצרות חסידיות. בראש כל חצר כזאת עומד רב שמכונה אדמו"ר או רבי, שלרוב, כמו  

במלוכה, יורש את התפקיד מאבא שלו, הרב הקודם שנפטר. בתחילה האדמו"רות עברה ממורה לתלמיד, אבל מהר  

ו"ר מקבל מהחסידים את הסמכות להנהיג אותם כי הוא נחשב לצדיק נקי  מאוד היא התחילה לעבור בירושה. האדמ

מחטא שמרוכז כל הזמן במחשבות קדושות, ונמצא כל הזמן במצב של "דבקות". החסידים מאמינים שהם אינם  

מסוגלים להגיע לדרגה הרוחנית הגבוהה של האדמו"ר שלהם, ושהתפקיד העיקרי שלהם הוא "להתקשר לצדיק",  

צדיק" ו"להידבק בו", או במילים אחרות, להתייחס אליו בחרדת קודש, לקבל עליהם את מרותו ולציית  "להתבטל ל

לכל הוראה שלו.  מרבית החסידים מאמינים שלאדמו"ר שלהם יש "רוח הקודש", שהוא יכול לקרוא את המחשבות  

ן שהאדמו"ר הוא כמו צינור  של החסידים שלו ולראות מה צפוי לקרות לכל אחד מהם בעתיד. בנוסף, נהוג להאמי

ולסייע להם באופן מיסטי   גורל החסידים שלו  שיכול להעביר את השפע האלוהי לעולם הגשמי, וגם להשפיע על 

פתק עם בקשה    -כלשהו בבריאות, בפרנסה ובתחומים נוספים. בחצרות החסידיות נהוג להעביר לאדמו"ר ְקִויְטל  

סכום כסף כלשהו "לפדיון הנפש", להצלה מצרות שעלולות לבוא    - ון  אישית לתפילה ולעזרה מיסטית' בצירוף פדי 

 עליהם. הפתקים האלה הם אחד ממקורות ההכנסה העיקריים של האדמו"ר ושל בני משפחתו שקרובים אליו. 

 

למרות שהחסידים הם אשכנזים, לחסידים יש נוסח תפילה ייחודי ששונה מעט מהנוסח האשכנזי. נוסח התפילה של  

נקרא, בדרך כלל, "נוסח ספרד". זהו שם מבלבל כי אין מדובר בנוסח תפילה ספרדי, אלא בנוסח תפילה  החסידים  

 אשכנזי שמשלב נגיעות מנוסח התפילה הספרדי. זהו נוסח שנחשב מבוסס על קבלת האר"י. 

 

, חתונות,  שיעורים חסידיים מיועדים בדרך כלל לגברים בלבד. באירועים אחרים כמו בריתות, מסיבות בר מצווה

תפילות ומפגשים מיוחדים, הנשים מורשות להשתתף, הן מורשות לשבת באזור נפרד ולצפות על המתרחש מרחוק,  

שולחן   פירושו  )"טיש"  ה"טיש"  הוא  החסידיות,  החצרות  לכל  שמשותף  העיקרי  האירוע  כלשהי.  למחיצה  מעבר 

בדרך   עם האדמו"ר  יחד  גדול שמתקיים  אירוע  הוא  סיום  ביידיש(. ה"טיש"  וחגים אחרי  בלילות של שבתות  כלל 

הסעודה המשפחתית בבתים, ושוב למחרת אחר הצהרים. באירוע הזה מתכנסים יחדיו אלפי גברים ששייכים לאותה  

החצר החסידית כשהם יושבים או עומדים סביב האדמו"ר שלהם )שמעתה נכנה אותו רבי(. הרבי יושב בראש שולחן  

 ה של כל חסיד לרבי מעידה, בדרך כלל, על המעמד שלו בקהילה.  ארוך כשקרבת הישיבה או העמיד

 

באירוע הזה שנחשב קדוש ונמשך כמה שעות, הרבי אוכל את סעודת השבת או החג ומחלק לחסידים שלו שיירי  

מזון שעליהם בירך, ובכך, באופן סימבולי, הרב "מלקט ומעלה ניצוצות של קדושה" ו"מעביר את הברכה הלאה".  

יש החסידים נוהגים לשיר זמירות שבת ולזמזם ניגונים מיוחדים: חלקם, ניגונים ותיקים שעברו מדור  במהלך הט

לדור בחצר החסידית, וחלקם ניגונים חדשים שהולחנו על ידי מלחין החצר או על ידי הרבי עצמו. בין לבין נושא הרבי  

קרב המשתתפים באירוע חוויה יוצאת  דרשה שנקראת "דברי תורה". השירה המשותפת של אלפי חסידים יוצרת ב



 

דופן של "התעלות רוחנית" ושל "דבקות". חסידים שמתגוררים רחוק מהרבי נוהגים לעזוב את הבית ולנסוע לכמה  

 ימים אל מקום מגוריו של הרבי כדי "להסתופף בצלו" ו"להידבק בקדושתו". 

 

"ק "טהרה".  ועל  "קדושה"  על  מאוד  רבה  הקפדה  נהוגה  החסידים  מהנאה  בקרב  והימנעות  פרישות  היא  דושה" 

שמקורה ב"תאוות הגוף" כמו הנאה מאוכל, מהתבוננות באישה או מיחסי מין. "טהרה" היא הכנת הגוף והנפש למצב  

 של "התעלות רוחנית". 

 

לדוגמה, אחת הדרכים המקובלות אצל גברים חסידים לשמור על טהרה, היא לטבול מדי בוקר או לפחות בערב  

במאגר מים שעונה על תנאים מסוימים. על פי ההסבר החסידי, הטבילה מגבירה    -פילה במקווה טהרה  שבת לפני הת

 את טהרת הגוף שמסייעת לטהר את הנפש. 

 

העיקרית   הסיבה  לנשים.  גברים  בין  מאוד  קפדנית  הפרדה  היא  "קדושה"  על  לשמור  המקובלות  הדרכים  אחת 

שנחשב לאחד החטאים החמורים ביותר: "שפיכת זרע לבטלה".  להפרדה הזו נחשבת השמירה על גברים מפני מה  

על פי תורת החסידות, ל"שפיכת זרע לבטלה" יש משמעות   חוששים שהיא עלולה להתרחש בגלל הסתכלות בנשים.

חמורה ביותר של פגיעה בתיקון העולם ושל הבאת אסונות לעולם. החסיד אמור "לשמור את עיניו" ולמנוע מעצמו  

בנשי ראשונה.  להתבונן  מדרגה  משפחה  מקרובות  חוץ  אישה,  שום  עם  חולין  שיחת  לנהל  אמור  אינו  החסיד  ם. 

 בחסידויות מסוימות יש הקפדה יתרה על צניעות גם בין איש לאשתו וגם בין בחורים בישיבה. 

 

ייחודי שנתאר כרגע באופן כללי בלבד: הבנים החסידים מסופרים, בדרך כלל, קצ  יש מראה  ר  לגברים החסידים 

את קצוות השיער שמעל לאזניים. את הפאות האלה נהוג לסלסל. הגברים    -מאוד, אבל הם מאריכים את הפאות  

החסידים גם מאריכים זקן. לרוב, החסידים נוהגים ללבוש חולצה לבנה שמסיבות סימבוליות, נרכסת הפוך מהחולצות  

חת לחולצה לובשים לפעמים גם גופיה. בנוסף,  המודרניות, ומתחת לחולצה או מעל לחולצה לובשים "טלית קטן". מת

נהוג ללבוש מכנסיים שחורים שבחלק מהחסידויות דחופים לתוך גרביים שחורים או לבנים. מה נועלים? נעליים  

כיפה שחורה ומעליה מגבעת עגולה    - חלוק שחור ארוך, ומעל לראש  -שחורות. מעל החולצה החסידים לובשים ג'קט

בחלק מהחסידויות, בעיקר בחסידויות שמרכזן ירושלמי, נהוג לחבוש לא כיפה  )ו מלבד שחורה שעשויה מקטיפה א

שחורה, אלא כיפה לבנה סרוגה מצמר(. חלק מהחסידים חוגרים במהלך היום או במהלך התפילה והלימוד גם חגורה  

ובאופן סימבולי "שומרת על טהר "ַגאְרְטל" שמפרידה את פלג הגוף העליון מהמפשעה  ת המחשבות".  שנקראת: 

בשבתות ובחגים ברוב החסידויות נהוג ללבוש מעיל מיוחד או בגד עליון שונה, וגברים נשואים נוהגים לחבוש כובע  

 פרווה עגול מיוחד שנקרא: "ְשטַרייְמל" או "סּפֹודיק". את הבגדים החסידיים נהוג לכנות "שמונה בגדים". 

 

את פריטי הלבוש שלהן, כל עוד הם עומדים בכללי צניעות מוגדרים.  בניגוד לגברים, לנשים חסידיות יש זכות לבחור  

הן נוהגות ללבוש שמלה די רחבה או חולצה רחבה יחסית עם שרוולים ארוכים שמכסים את המרפק וחצאית ארוכה  

שעוברת את הברך ומתחתיה גרביים גבוהים. יש נשים שנוהגות ללבוש בבית חלוק ארוך ורחב. נשים רווקות אוספות  

את השיער לקוקו או לצמה ונשים נשואות מכסות את ראשן במטפחת או בפאה ולפעמים חובשות מעל לפאה גם  

 כובע. בחסידויות מסוימות נהוג לגלח לאשה נשואה את כל השיער. 

 

  - ככלל, החסידים שומרים על היבדלות מהסביבה: בחלק מהחצרות החסידיות נהוג לדבר לא בעברית, אלא ביידיש  

יהדות אשכנז. חברי החצרות החסידיות הגדולות משתדלים להתגורר בשכונות נפרדות, להתפלל בבתי  השפה של 

יידיש: מדובר בגני   כנסת נפרדים, לשלוח את הילדים למוסדות חינוך נפרדים שברבים מהם שפת ההוראה היא 

כלות וחתנים לילדים ולילדות  ילדים, בבתי ספר ובסמינרים לבנות, בחיידרים )תלמודי תורה(, ובישיבות לבנים. גם  

 נהוג לחפש בתוך החצר החסידית. 

 



 

למרות ההיבדלות הקפדנית שנהוגה בחצרות החסידיות, בניגוד לליטאים, שאצלם האידאל הוא שגבר יקדיש את  

חייו ללימוד התורה ולא ייצא לעבוד, אצל החסידים מקובל לצאת לשוק העבודה אחרי הנישואין. חסידים שיוצאים  

 עבודה, "בעלי בתים", אינם נחשבים פחותים בהרבה מחסידים שמקדישים את חייהם ללימוד תורה. לשוק ה 

 

אפשר להרחיב את הדיבור על כל חצר חסידית עוד הרבה, ועל חלקן נרחיב בפעם הבאה. בזאת מסתיים החלק  

והופק על ידי יהודית    השלישי של הפרק החמישה עשר של "עץ הדעת". מקווים שנהניתם. אני, גדי לוי, הפרק נכתב

אילן בריידמן מאקורד סטודיו. תודה על ההערות    -אופיר לוקיי אליאסף, האחראי על ההקלטה    -זוהר, עורך הסאונד  

 ( ולחבר חרדי שלפי הגדרתו, מתנדנד בין העולמות. Shneibalgלפרק לחזקי שנייבלג )

 

מחכי השונות.  באפליקציות  אותנו  תדרגו  אם  נשמח  שהאזנתם.  אותנו  תודה  ושתשתפו  שאלות,  לנו  שתכתבו  ם 

במחשבות שלכם על התכנים שלנו. מבטיחים להגיב לכולם. להרחבה על הנושאים שהזכרנו בפרק הזה, צירפנו לכם  

 באתר שלנו לינקים רלוונטיים. 

 

 מוזמנים כמובן לפקפק בכל מה שאמרנו היום, ולחקור בעצמכם.

 

 להתראות בינתיים. נשתמע בפרק הבא. 


