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במאמר זה אני מבקשת לבחון מחדש את התזה של מנחם פרידמן שהחברה החרדית־האשכנזית
בישראל היא חברת לומדים 1.בדבריי אטען כי לצד דגם חברת הלומדים יש דגמים חרדיים אשכנזיים
נוספים .כדי להוכיח זאת אתמקד בחסידות גור ,אחת הקבוצות החסידיות הגדולות בישראל ,אם לא
הגדולה שבהן ,המונה לפי האומדן כ־ 50,000חסידים 2.ועדיין יש מקום לבחון קהילות חרדיות אחרות
בישראל ולחשוף דגמי חרדיות נוספים המצויים בהן.
ר' ישראל אלתר ( ,)1977‑1894האדמו"ר הרביעי של חסידות גור ,שעלה על כס האדמו"רות בשנת
 ,1948העמיד את הקדושה — כלומר את הפרישוּ ת המינית — כרעיון מרכזי בחסידות זו .הוא תבע
מחסידיו לקיים את העיקרון ַ'קדֵּ ש עצמך במוּ תר לך' ,במשמעות של הימנעות גם מדברים מותרים
כדי להכניע את היצר המיני ולהגיע לשליטה בו 3.השקפת עולמו ,שלפיה חסידות גור צריכה להתרכז
בתחום זה ,הובילה לשתי תמורות :הפיכת אורח חיים של פרישות מדרך שהייתה מיועדת בפולין
ליחידי סגולה לדרכם של רבים ,ועיגון תפיסת העולם בהנהגות מעשיות שמיסד האדמו"ר ,במטרה
הספרה
ליצור נורמות התנהגות מחייבות בתחום הצניעות והפרישות; הנהגות אלה עיצבו מחדש את ֵ
הציבורית והפרטית וייחדו את חסידי גור מקבוצות חרדיות אחרות.
הקדושה הייתה לציר שסביבו נעים חייהם של חסידי גור ,וכך בצד חברת הלומדים הליטאית־
המתנגדית 4,שהחלה להתעצב בארץ בשנות החמישים של המאה העשרים ,נוצרה חברת קדושה
בהנהגתו של האדמו"ר מגור 5.בעוד שחברת הלומדים הגדירה את זהותם של החרדים הליטאים על
יסוד פיתוח קריירה רבת שנים של לימוד תורה ,יצר ר' ישראל דגם חרדיות אחר שהגדיר את זהותם
של חסידי גור.
מאמר זה מבוסס על שלושה מקורות מרכזיים :ראיונות עומק עם נשים וגברים מחסידות גור;
קלטות של שיחות הכנה לנישואים שנתנו מורות מסמינר גור לכלות מחסידות זו; מקורות ראשוניים
בדפוס ובהם עיתונות חרדית וספרי היסטוריוגרפיה של חסידות גור.
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מאמר זה מבוסס על עבודת הדוקטור 'חברת הקדושה :תהליך הקמת הבית בחסידות גור — פרק בהוויית חייה של חצר
חסידית בישראל' ,שכתבתי באוניברסיטת בר־אילן ,תשע"א ,בהנחייתו של פרופ' קימי קפלן.
על גודלה היחסי של חסידות גור ראו :י' אלפסי ,החסידות ושיבת ציון ,תל־אביב תשמ"ו ,עמ' .162
א' סורסקי ,פאר ישראל ,ג ,ירושלים תשס"ב ,עמ' קיז‑קנ.
צמד המושגים הנרדפים למעשה ליטאים ומתנגדים מתאר את הפלג הלא־חסידי שבחברה החרדית .המושג ליטאים
נובע מן הריכוז הגאוגרפי של מתנגדי החסידות בליטא ,והמושג מתנגדים הוא כינוי של החסידים למי שהחזיקו לפי
דעתם בנושנות ולא רצו ליהנות מן החדש .ראו :א' וורטהיים ,הלכות והליכות בחסידות ,ירושלים תשמ"ט ,עמ' ,13
הערה .6
אפשר לראות בחסידות גור חברה בפני עצמה ,שכן חברה היא 'אנשים בעלי תרבות משותפת המקיימים אינטראקציה
בטריטוריה מוגדרת' .ראו :ג"ג משוניס ,סוציולוגיה ,תל־אביב תשנ"ט ,עמ' .92
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תזת חברת הלומדים
פרידמן שרטט במחקריו את המצב המורכב ,הסבוך והקשה שאליו נקלעה החברה החרדית לאחר
שואת יהודי אירופה והקמת מדינת ישראל ,את התמורות שחלו בה ואת מצבה הכלכלי .כל אלה
הכשירו לדעתו את הקרקע לצמיחתה של החברה החרדית האשכנזית בישראל החל בשנות החמישים
שמרב הגברים יֵ שבו וילמדו
של המאה העשרים כחברת לומדים; חברה זו שאפה לממש את הנורמה ֵ
תורה שנים רבות ככל האפשר6.
פרידמן תלה את התבססותו של לימוד התורה כערך עליון בתבונה וברגישות ההיסטורית
של משה שנפלד ,מראשי 'צעירי אגודת ישראל' .שנפלד עזר לבסס את הישיבות על ידי זיהוי
צורכי הנוער באותו הדור ,והסביר את היסחפותו של הנוער מהדת ברצון לקחת חלק באידאליזם
ובהרואיות שהציעה הציונות לצעירים .דעתו הייתה שהעולם החרדי צריך להציב דגם מקביל
של חלוציות ומסירות נפש ,שיהיה חלופה עבור הנוער .הישיבה הציעה אידאל של התמסרות
מוחלטת ללימוד תורה ותרבות־נגד לנהנתנות שהחלה להתפתח בארץ ,תרבות שיש בה התנתקות
מההשתקעות בחומר .הישיבות לבחורים היו הנדבך הראשון בביסוסה של חברת לומדים ,והן הפכו
ושאפשר
למסלול הנורמטיווי לבנים חרדים .ההסכם שגיבשו מנהיגים חרדים עם דוד בן־גוריוןִ ,
לדחות את השירות הצבאי בנימוק ש'תורתו אומנותו' ,תרם אף הוא להתפתחות מואצת של עולם
הישיבות7.
נדבך נוסף לחברת הלומדים נבנה עם מיסוד מסגרת הכולל 8.הכולל נוצר במטרה לאפשר לבחור
הישיבה להמשיך בלימודים לאחר נישואיו ,כדי שלא יחויב בשירות צבאי או בכניסה לשוק העבודה
לצורכי פרנסת המשפחה .פרידמן תלה את התפתחות הכוללים בברית שנוצרה בין הרב אברהם
ישעיהו קרליץ ,החזון איש ,לבין הרב אברהם וולף ,מנהל סמינר 'בית־יעקב' שהוקם בבני־ברק בשנת
 9.1953החזון איש הציג לפני בחורי הישיבות את אידאל ההתמסרות ללימוד תורה ,ואילו וולף הציג
אידאל זה לפני הנשים ,כשהוא מציב להן בתור ייעוד את הנישואים לבחור ישיבה המבקש להמשיך
ללמוד בכולל ,ולקבל על עצמן את עול פרנסת המשפחה 10.מהלך זה התאפשר לדברי פרידמן
 6מ' פרידמן ,החברה החרדית :מקורות ,מגמות ותהליכים ,ירושלים  ,1991עמ'  .79‑70וראו עוד :הנ"ל"' ,על הניסים" —
פריחתו של "עולם התורה" (הישיבות והכוללים) בישראל' ,ע' אטקס (עורך) ,ישיבות ובתי מדרשות ,ירושלים תשס"ו,
עמ' .442‑431
 7על דחיית השירות הצבאי לבחורי ישיבות ראו :י' כהן (עורך) ,גיוס כהלכה :על שחרור תלמידי ישיבות מצה"ל ,תל־אביב
תשנ"ג ,ובמיוחד במאמרו של פרידמן' ,על גיוס בחורי הישיבות' ,שם ,עמ' .277‑262
 8הכולל הוא מסגרת לימודים המיועדת לבחורי ישיבה לאחר נישואיהם .הלומדים בכולל נקראים אברכים; חלקם
מתחילים לעבוד במשך השנים ,וחלק ממשיכים ללמוד שנים ארוכות .ראו :פרידמן ,החברה החרדית (לעיל ,הערה ,)6
עמ'  ,78הערה  .6להוראתו של מונח זה ולכמה ממאפייניו של מוסד הכולל במזרח אירופה ראו :ע' אטקס' ,משפחה
ולימוד תורה בחוגי "הלומדים" בליטא במאה הי"ט' ,ציון ,נא (תשמ"ו) ,עמ'  ;106‑87ש' שטמפפר ,הישיבה הליטאית
בהתהוותה ,ירושלים תשס"ה ,עמ' .382‑360
 9מ' פרידמן ,האישה החרדית ,ירושלים  ,1998עמ'  ;11‑9הנ"ל' ,כל כבודה בת מלך חוצה' ,א' יואל ,מ' ליבוביץ וי' מזור
(עורכים) ,ברוך שעשני אישה? האישה ביהדות — מהתנ"ך ועד ימינו ,תל־אביב  ,1999עמ' .205‑189
 10בראון הטיל ספק אם הרב קרליץ ייסד את חברת הלומדים בכוונת מכוון ,ואם סבר שכל אדם צריך לעסוק בלימוד
תורה לאורך שנים .ראו :ב' בראון' ,מהתבדלות פוליטית להתבצרות תרבותית :החזון איש וקביעת דרכה של היהדות
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בזכות התפתחות שחלה בהשכלת הנשים ,היווצרות
הנורמה שנשים תכשרנה את עצמן לעבודה ותצאנה
לעבוד ,וההיצע הרב של משרות הוראה בחינוך החרדי,
שהתפתח באותה תקופה 11.עד סוף שנות החמישים
היו הנישואים של בחור ישיבה אשר עתיד היה להמשיך
את לימודיו בכולל ,ושל מורה בבית ספר 'בית־יעקב'
לדפוס הנישואים המועדף מבחינה חינוכית־ערכית,
והוא הלך והתרחב בהיקפו12.
חברת הלומדים היא חברה שרוב הגברים בה
לומדים בישיבות ובכוללים שנים רבות ,ללא התייחסות
לכישרונותיהם ,ליכולות הלמידה שלהם ולנטיותיהם
האישיות 13.זוהי קהילה שערך הלימוד עולה בה
כמעט על כל מצווה ודרישה דתית אחרת ,ושחבריה
מתמסרים ללימוד תורה ,גם אם הם בעלי משפחה,
כשהם משוחררים מעול פרנסה ושירות בצבא14.
אף שפרידמן ייחס את כינונה של חברת הלומדים
המוני חסידים
משתתפים בחתונת
חברם לספסל
הלימודים

(באדיבות נאוה וסרמן)
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החרדית בארץ־ישראל (תרצ"ג‑תשי"ד)' ,מ' בר־און וצ' צמרת
(עורכים) ,שני עברי הגשר :דת ומדינה בראשית דרכה של
ישראל ,ירושלים תשס"ב ,עמ'  .406‑405אף פרידמן טען
שכאשר ייסד הרב קרליץ את הכולל הראשון בשנת תש"ב
הוא ראה בו מסגרת למיעוט קטן בלבד מבני הישיבות .ראו:
פרידמן ,החברה החרדית (לעיל ,הערה  ,)6עמ'  ,78הערה .7
פרידמן ,כל כבודה (לעיל ,הערה .)9
קביעתו של פרידמן שעד סוף שנות החמישים הפכו הנישואים
לתלמיד כולל לנורמה ,נתמכת במסמכים בני הזמן .לדוגמה
בפגישה שנערכה בשנת  1957בין שמעון פרס ,אז מנכ"ל
משרד הביטחון ,לבין ראשי ישיבות ,ביקשו ראשי הישיבות
שלא לשנות מהנוהג הקיים ,והוחלט כי בגילים שמונה־עשרה,
עשרים וחמש ועשרים ותשע יישאל בן הישיבה בלשכת הגיוס
אם רצונו להמשיך ללמוד בישיבה ,ואם יענה בחיוב יוסיף
להידחות גיוסו לצבא .ראו :הועדה לגיבוש ההסדר הראוי
בנושא גיוס בני הישיבות ,דין וחשבון ,א ,ניסן תש"ס ,עמ' .20
פרידמן ,גיוס בחורי ישיבות (לעיל ,הערה  ,)7עמ'  .11אף
שהתמסרות רבת שנים ללימוד תורה רווחת בקרב הליטאים,
יש גם הבוחרים בחיי עבודה בשלב מוקדם של חיי הנישואים.
ראו למשל :י' רותם ,אחות רחוקה :עולמה של האישה החרדית
בעיני מי שיצאה משם ,תל־אביב  ,1992עמ' .229‑221
נ' שטדלר' ,להתפרנס או לחכות לנס :המלכוד החרדי
והשתקפותו ביחסי תורה ועבודה' ,ע' סיון וק' קפלן (עורכים),
חרדים ישראלים :השתלבות בלא טמיעה? תל־אביב תשס"ד,
עמ' .34
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למנהיגות הליטאית ,הוא הכליל בה ,ללא כל הבדל ,גם את החברה החסידית .מבחינה מסוימת הצדק
עמו ,שכן הנער החסידי פונה גם הוא בגיל שלוש־עשרה ללימודים בישיבה קטנה ,בגיל שבע־עשרה
הוא עובר לישיבה גדולה ,ועם נישואיו הוא עובר ללמוד בכולל ומצטרף לחברת הלומדים הבוגרים .אך
תחת כנפיה של חברה זו משתייך למעשה החסיד לחברה אחרת בעלת זהות ייחודית ,חברה שהאתוס
שלה אינו פיתוח קריירה רבת שנים של לימוד תורה כדרך להגשמה עצמית ,אלא פיתוח אישיות
חסידית .אם כן החלת דגם הלמדנות הליטאי על החצרות החסידיות אינה מדויקת .הכללת החסידים
כקבוצה בתוך חברת הלומדים מתעלמת מהיותם קבוצה חברתית מובחנת .ייחודה של קבוצה זו אינו
מסתכם בלבוש ,בניגונים ובהנהגה אדמו"רית ,אלא מושתת על עולם תוכן עצמאי ,שכרוך בו שוני
באורחות החיים ובפרקטיקות דתיות .ההכללה גם מתנערת במשתמע מן השוני המהותי שקיים עדיין
בין חסידים לליטאים ,אף שיש ביניהם השפעות הדדיות15.
חברת הלומדים הצמיחה מתוך משא ומתן עם ממשלות ישראל הסכם שמאפשר דחיית השירות
הצבאי לגברים ש'תורתם אומנותם' ,דחייה שעל פי רוב מסתיימת בביטול השירות .בה בעת המדינה
מתקצבת את הכוללים ,וכל תלמיד כולל מקבל לידיו חלק מתקציב זה 16.ממסגרת זו נהנים גם חסידי
גור ,ודחיית השירות משרתת גם אותם ואת צורכי הקדושה שלהם .קשה לאמוד כמה מן החסידים אכן
מנצלים את השחרור מהעול הצבאי ללימוד תורה ,וכמה מתוכם היו נמנעים מלעשות זאת אלמלא
היו מחויבים על פי חוק .כמו כן אין לדעת כמה מאלה שאמורים להשקיע את זמנם בכולל יוצאים
לעבודה בשוק השחור .מכל מקום אינני טוענת שחסידי גור אינם חולקים עם חברת הלומדים את
המסגרת הארגונית ,אלא שהם נבדלים ממנה באתוס שעל פיו מתנהלים חייהם ובזהות החרדית שהיא
תוצר שלו.
משמעות הטענה שחסידים מייצגים דגם חרדיות אחר אינה רק תאורטית ,אלא טומנת בחובה
משמעויות מעשיות .לדברי נרי הורוביץ הדגם של חברת הלומדים היה אמצעי לפענוח תהליכים
ומגמות בקרב החרדים בישראל ,והנחות היסוד שבו היו בסיס לניסוח מדיניות כלכלית וחברתית
במדינת ישראל 17.מחקרו של יעקב לופו על הכשרה מקצועית ולימודים אקדמיים מדגים זאת.
המחקר נכתב במסגרת 'מכון פלורסהיימר' ,שעסק במדיניות חברתית ,והוא נועד 'לעיונם של מקבלי
ההחלטות במדינה' 18.לטענתו יחסם של החרדים ,כל החרדים ,להכשרה מקצועית נגזר מאורח החיים
של חברת הלומדים כפי שהתגבש במדינת ישראל .עוד הוא טען כי הקהילה הליטאית היא אמנם
15

16
17
18

על ההבדלים שבין חסידים לליטאים בשלהי המאה השמונה־עשרה ובמאה התשע־עשרה ראו למשל :ע' אטקס ,יחיד
בדורו :הגאון מוילנה — דמות ודימוי ,ירושלים תשנ"ח; ר' אליאור ,חירות על הלוחות :המחשבה החסידית ,מקורותיה
המיסטיים ויסודותיה הקבליים ,תל־אביב תש"ס ,עמ'  ;138‑115מ' וילנסקי ,חסידים ומתנגדים :לתולדות הפולמוס
שביניהם בשנים תקל"ב‑תקע"ה ,ירושלים תש"ל; י' חסדאי' ,ראשית דרכם של החסידים והמתנגדים לאור ספרות
הדרוש' ,עבודת דוקטור ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,תשמ"ד; A. Nadler, The Faith of the Mithnagdim:
 .Rabbinic Responses to Hasidic Rapture, Baltimore & London 1997חלק גדול מהמחקרים על החברה החרדית
בישראל התעלמו מההבדלים שבין שתי קבוצות אלה.
ש' אילן ,חרדים בע"מ :התקציבים ,ההשתמטות ורמיסת החוק ,ירושלים .2000
נ' הורוביץ' ,חברת הלומדים — דגם במבחן' ,ב' לאו (עורך) ,עם לבדד :מולדת ופזורה — אסופת מאמרים מוגשת לנפתלי
לאו־לביא בהגיעו לגבורות ,תל־אביב תשס"ו ,עמ' .317
י' לופו ,מפנה בחברה החרדית :הכשרה מקצועית ולימודים אקדמיים ,ירושלים  ,2003עמ' .8
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זו שניסחה את האתוס של לימוד תורה שהכתיב התמסרות מוחלטת ללימודים ישיבתיים והימנעות
מאחריות לפרנסה ,אך להשקפה זו הייתה השפעה מכרעת על חצרות החסידים 19.אלא שהיעדר
הייצוג לעמדות חסידיות בהקשר זה מותיר כאמור תמונת עולם חסרה ומוטעית על החברה החרדית.

חסידות גור
חסידות גור נוסדה בשנת  ,1859לאחר מותו של הרבי מקוצק ( .)1859‑1787מייסדה היה ר' יצחק
מאיר אלתר ( ,)1866‑1799והיא ינקה מחסידויות
פשיסחה וקוצק אך גם הייתה תחליף להן .ר' יצחק
רה־קלוַ ִוריה
ַ
מאיר קבע את מקום מושבו בעיירה גוּ
והפכה למרכז החסידות החדשה20.
ּ
הסמוכה לוורשה,
עד מלחמת העולם השנייה הנהיגו את החסידות
שלושה אדמו"רים :ר' יצחק מאיר אלתר (הרי"ם) ישב
על כיסא האדמו"רות בשנים  ;1866‑1859נכדו ר'
יהודה אריה ליב אלתר ,המכונה שפת אמת ,הנהיג
את החסידות בשנים  21;1905‑1870ונינו ר' אברהם
מרדכי אלתר ,בנו של שפת אמת ומי שכונה אמרי
אמת ,עמד בראש החסידות בשנים .1948‑1905
בשמונים שנותיה על אדמת פולין גדלה חסידות
גור ליותר מ־ 100,000חסידים .בתקופה זו נוצר
גוון חסידי ייחודי ששילב בין לימוד תורה בעמקות
לפיתוח האישיות 22ובין חיפוש אמת ברוח חסידות
קוצק לאהבת כל יהודי והכרה בנקודה הפנימית
שבו 23.משנתה של חסידות גור הונצחה בחיבורים
תורניים שהשאיר אחריו כל אחד מהאדמו"רים,
והמרכזי שבהם הוא 'שפת אמת' .האדמו"רים
הראשונים של שושלת גור יצרו דפוס הנהגה נעדר
19
20

21
22
23

שם ,עמ' .10
על השינויים במבנה העיירה ובתושביה מימיו של הרי"ם ועד מלחמת העולם השנייה ראוE. Bergman, ‘Gora :
Kalwaria: The Impact of a Hasidic Cult on the Urban Landscape of a Small Polish Town’, Polin, 5 (1990),
pp. 3‑23
בשנים  1870‑1866נהו החסידים אחר ר' חנוך הניך מאלכסנדר ,ששימש כממלא מקום ,עד שניאות ר' יהודה אריה ליב
לשמש כאדמו"ר.
י' אלפסי ,בית גור לדורותיו ,בני־ברק תשס"ה ,עמ' .142
על רעיון הנקודה הפנימית ראו :מ' פייקאז' ,חסידות פולין :מגמות רעיוניות בין שתי המלחמות ובגזרות ת"ש‑תש"ה
(השואה) ,ירושלים תש"ן ,עמ' .140‑131

שער הספר 'שפת
אמת' ,קובץ
דרשות חסידיות
על התורה מאת
האדמו"ר יהודה
אריה ליב אלתר
()1905‑1847
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מופתים ,מדקדק בהלכה ומעורב בעסקנות ציבורית להגשמת ערכים דתיים וכנגד המבקשים לפגוע
בהם24.
ההזדמנות לשיבת ציון הפכה לממשית בימיו של ר' יהודה אריה ליב ,אך הוא התייחס אליה
ברגשות מעורבים 25.לעומת זאת בשנת  1921ביקר ר' אברהם מרדכי בארץ־ישראל ובשובו לפולין
הוא פנה אל בעלי ההון ִודרבן אותם לעלות לארץ ,כשהוא מרגיע אותם באמרו' :הנני שבע רצון
מאד בראותי כי יכולים גם לבוא אל המנוחה ולהתנהג שמה בדרכי היהדות כאשר הורונו אבותינו
ואבות אבותינו' 26.מאמצע העשור השלישי של המאה העשרים החלו אפוא בחסידות גור לראות
בארץ־ישראל מרכז יהודי ושאפו למלא תפקיד פעיל בעיצוב החיים בו .לימים התברר כי השורש
שהכתה חסידות גור בארץ היה בסיס לשיקומה ,לאחר שרוב רובם של החסידים שנותרו בפולין נרצחו
בשואה27.
בשנת  1940הוברח ר' אברהם מרדכי עם חלק ממשפחתו וכמה מחסידיו אל מחוץ לגבולות
פולין במבצע מחתרתי שארגנו מקורביו במטרה להצילו מהנאצים והגיע לארץ־ישראל 28.מאותה
העת עבר המרכז הרוחני של החסידות מפולין לישראל .שמונה שנותיו האחרונות של ר' אברהם
מרדכי התאפיינו בצער ובייסורים 29.הוא מיעט לדבר ,התפלל מתוך שברון לב ,וסבל ייסורי נפש
מהשמועות שהגיעו אליו על יהדות פולין החרדית ,שהוא היה אחד ממנהיגיה המרכזיים בעשורים
שקדמו למלחמת העולם השנייה 30.משנת  1943כמעט לא יצא מפתח ביתו בגלל חולשתו ,ובאותן
שנים עמד בנו ,ר' ישראל ,לצדו ,וסייע לו לשאת בעול האדמו"רות 31.בחלוף הימים ,כאשר הגיעו
ידיעות על היקף החורבן של יהדות אירופה ,טען האדמו"ר כי 'יש להתחיל את הכל מחדש' ,והועיד
תפקיד זה לר' ישראל32.
24

25
26

27
28

29
30
31
32

על עסקנותו הציבורית של הרי"ם סביב גזרת הלבוש ראו :ד' אסף וי' ברטל' ,שתדלנות ואורתודוקסיה' ,ר' אליאור,
י' ברטל וח' שמרוק (עורכים) ,צדיקים ואנשי מעשה :מחקרים בחסידות פולין ,ירושלים תשנ"ד ,עמ'  .79‑74על
מעורבותו של ר' אברהם מרדכי ב'אגודת ישראל' ראו למשל :ג' בקון' ,דעת תורה וחבלי משיח — לשאלת האידיאולוגיה
של 'אגודת ישראל' בפולין' ,תרביץ ,נב (תשמ"ג) ,עמ' .508‑497
אלפסי (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .26
א"מ אלתר ,אוסף מכתבים ודברים ,ורשה תרצ"ז ,איגרת ס ,עמ' סא .על יחסו של ר' אברהם מרדכי לארץ־ישראל
ולחיים בה ראו עוד :י' אלפסי' ,רבי אברהם מרדכי אלתר מגור ויחסו לישוב ארץ־ישראל' ,בשבילי התחיה ,ב (תשמ"ז),
עמ' .131‑119
א' ברגמן' ,גורה קלווריה (גור) — היישוב היהודי וחצר הרבי מגור מראשית המאה הי"ט עד תרצ"ט' ,אליאור ,ברטל
ושמרוק (לעיל ,הערה  ,)24עמ' .117‑116
על סיפור הצלתו ראו :א' סורסקי ,פאר ישראל ,א ,ירושלים תשנ"ח ,עמ' קסב‑קעג; א' פרבשטיין ,בסתר רעם :הלכה,
הגות ומנהיגות בימי השואה ,ירושלים תשס"ב ,עמ'  ;71‑68מ' פראגר ,נס ההצלה של הרבי מגור :סיפורו של עד ראיה,
ירושלים תשל"ח .נוסף על האדמו"ר ור' ישראל הוברחו באותו מבצע הצלה שבעה אנשים :אשת האדמו"ר ,בן האדמו"ר
הרב פנחס מנחם ,שלושת חתני האדמו"ר ,אחד הנכדים ומשה פראגר ,שנרשם כמזכירו של האדמו"ר .ראו :פרבשטיין
(שם) ,עמ' .69
י"ל לוין ,אדמו"רי גור ,ירושלים תשל"ז ,עמ'  ;100ב' מינץ ,הרבי זצ"ל מגור ,תל־אביב תש"י ,עמ' .47
ב' לב ,תחיינה העצמות האלה :סיפורי גבורת נפש של יהודים בני זמנינו אשר התעלו מתהומות יאוש ,בהתלכדות של
אמונה טהורה ,בני־ברק תשנ"ח ,עמ' .297
סורסקי (לעיל ,הערה  ,)28עמ' קפד.
שם ,עמ' רכב.
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הרב אברהם מרדכי
אלתר (משמאל,
קורא מן הדף),
ולצדו בנו ,הרב
שמחה בונים
אלתר ,בעצרת
תפילה בבית
הכנסת 'החורבה'
בירושלים ,דצמבר
 ,1942לאחר שהגיעו
ידיעות ראשונות על
רצח יהודי פולין

ר' ישראל אלתר ,המכונה בפי החסידים בית ישראל ,הנהיג את החסידות עשרים ושמונה שנים,
ובמהלכן שיקם אותה ואף ִהבנה אותה מחדש .באישיותו הכריזמטית הוא הצליח להחיות מחדש את
חצר גור ,לארגן סביבה אלפי חסידים ,להפוך אותה לקבוצה חברתית גדולה ,חזקה ודומיננטית בחברה
החרדית ,ולעצבה כחברת קדושה.
לאחר מותו ,בשנת  ,1977הנהיגו את החסידות שלושה אדמו"רים :אחיו של ר' ישראל ר' שמחה
בונים אלתר ,שנקרא בפי החסידים לב שמחה ( ;)1992‑1977אחיהם של השניים ר' פנחס מנחם אלתר,
המכונה פני מנחם ( ;)1996‑1992בנו של ר' שמחה בונים ר' יעקב אריה אלתר ,שקיבל לידיו את
הנהגת החסידות בשנת  ,1996והמכהן עד היום .אדמו"רי גור האחרונים הרחיבו את תחום מושבה של
החסידות ,את מפעליה התורניים ואת עיצוב סדרי החיים שלה ,והמשיכו לקיים את רעיון הקדושה
כציר המארגן את חיי החסידים33.
 33על פועלם של אדמו"רים אלה ראו לדוגמה :מ' גרליץ ,לבם של ישראל :מסכת חייו הנאדרת בקודש של רבינו הקדוש,
פאר הדור והדרו ,רבן ומנהיגן של ישראל ,ירושלים תש"ס; ר' הלמן ,הפני מנחם ,אשדוד תשנ"ז.
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קדושה כאתוס חלופי
חסידות גור היא חברת קדושה .המונח קדושה מכוון בהקשר הנדון לפרישה ,להתבדלות ולהתרחקות
מתוכן וממעשה מיניים 34.במרכזה של חברת הקדושה עומד אתוס של פרישות ,התובע התרחקות
מעבר לשורת הדין ההלכתי־האורתודוקסי מכל מה שעלול לעורר את היצר המיני .מדובר בהתרחקות
יתרה מן הדבר האסור ,לא רק כדי לא להיכשל בו ,אלא כדי להתמקם בעמדה רחוקה מן החטא,
ולהימנע בדרך זו ולו מהשפעה מזערית של היסוד המיני.
מהותה של הקדושה מתבהרת מתוך ניתוחו של עמנואל לוינס את החברה המערבית .לדעתו
התרבות המערבית היא תרבות 'פיתוי הפיתוי' 35.האדם בתרבות זו 'שואף לחיים פתוחים :הוא צמא
לנסות את הכול ,לחוות את הכול ,ממהר לחיות ונחפז להרגיש' 36.עם זאת האדם המערבי חושש
לאבד את עולמו ולטבוע בעולם התוהו ,ולכן הוא פיתח והעצים את מרחב הפיתוי ,שבו הוא יכול
'להרשות לעצמו לשמוע את שירתן של בנות־הים בלי לסכן את חזרתו לאי מולדתו' 37.מרחב הפיתוי
מאפשר לאדם להתמסר לגירוי באופן דמיוני ,בלי לממש את מטרתו .מדובר למעשה בתרבות שהפיתוי
שלה הוא לחוות את שלב הפיתוי בלי ששלב זה יתפתח הלאה ,יגרום לאדם להיכנע ולבגוד בערכיו
המוסריים ,ויסכן את ביטחונו האישי .מדבריו של לוינס עולה שיש שני מעגלים :בראשון נמצאת
ההנאה האסורה ,ובשני מצוי תחליף המואצל ממנה ,והיוצר אשליה של הטעם האסור ,אך משאיר
את האדם בגבולות המותר .לדעת לוינס האדם המערבי אוסר על עצמו את המעגל הראשון אך מתיר
לעצמו את השני ,ונמצא באופן תמידי בעמדת פיתוי לחבור למעגל הפיתוי .התביעה המוסרית ממנו
היא להימנע ממעשה לא מוסרי ,אך מותר לו לחשוק ולדמיין את הפעילות האסורה.
בחסידות גור — כמו בכל קבוצה דתית־אורתודוקסית אחרת — נתבעת הלימה בין עולם המעשה
לעברה .חסידי גור מתרחקים
ֵ
לבין עולם הדמיון והמחשבה ,ולכן הכניסה למעגל הפיתוי נחשבת
ממעגל נוסף ,שניתן לראותו כמעגל שלישי ,זהו מעגל שמתרחשת בו פעילות מותרת ,אלא שעלולה
להיווצר בעטייה דינמיקה שתדרדר את החסיד — גם אם הסיכוי לכך נמוך — לתוך מעגל הפיתוי.
בעוד שהאדם המערבי מדיר את רגליו רק ממעגל ההנאה האסורה לשיטתו ,החסיד מונע את עצמו
משני מעגלי פעילות נוספים ,וממקם את עצמו במעגל רביעי.
החשש מכניסה למרחב הפיתוי בא לידי ביטוי למשל בדבריה של המורה כהנוב ,המלמדת בקורס
הכנה לנישואים לכלות בחסידות גור .וכך אמרה בבואה להסביר לכלות ,ולעגן בכתובים ,את הדרישה
לשמירת העיניים והמחשבה מתכנים אסורים:
כתוב' :ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם' ,אפשר לפתוח את ספר החינוך ולקרוא דברים פשוטים למדי,
שאדם צריך להתרגל לשלוט על עצמו ולא להיגרר אחרי דברים שמתחשק לו 38 .ספר החינוך משווה את זה
34
35
36
37
38

וראו עוד פירוש רש"י לציווי 'קדֹשים תהיו' (ויקרא יט ,ב) ,המפרש קדושה במשמעות של פרישות מינית.
ע' לוינס ,תשע קריאות תלמודיות ,תרגם ד' אפשטיין ,ירושלים ותל־אביב תשס"א ,עמ' .59‑37
שם ,עמ' .38
שם ,עמ' .39
ספר החינוך ,מצוה שפז.
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לשיכור .שיכור שאוהב לשתות יין ,הוא רוצה כוס שנייה .תהייה לו כוס שנייה — הוא ירצה כוס שלישית.
ככל שישתה עוד — יתחשק לו הרבה יותר .אבל אם יחליט מהכוס הראשונה שהוא לא שותה ,אז גמרנו הוא
לא שותה .אם רק פעם אחת הוא יראה את מה שהוא לא צריך לראות ,או רק פעם אחת יעשה מה שהוא לא
צריך לעשות — אחר כך הוא יעשה גם פעם שנייה ושלישית ,כי נוצר איזשהו סחף39 .

ריבוי מעגלי ההימנעות הוא תולדה של תפיסה שהזנת היצר מגבירה את רעבונו .הדימוי שהשתמש
בו מחברו של 'ספר החינוך' ,והמורה כהנוב בעקבותיו ,לקוח מעולם ההתמכרות לאלכוהול ,ועל פיו
היענות חד־פעמית לתובענותו של היצר עלולה להצית את אש ההתמכרות ולדרדר את האדם במדרון
חלקלק בלי שיוכל לעצור את עצמו 40.התרופה לכך היא להימנע לחלוטין מחשיפה לפעילות הבלתי
רצויה ,מאחר שכאשר אין גירוי לא נוצר פיתוי .גישה זו מנוגדת לגישה הפרוידיאנית שהיצר מעצם
טבעו זקוק לפורקן לפחות מדי פעם ,ושבהיעדר פורקן מתגבר הפיתוי41.
לקדושה שורשים בתפיסת העולם החסידית שדגלה בערכים אנטי־ארוטיים 42.אישים שתפסו
עמדות הנהגה בשדה החסידות סברו כי החומר — ובכלל זה המיניות ,שהיא אחת מהתגלמויותיו
המרכזיות — מעכב את הרוחניות .לכן סברו שבעת קיום הקשר הגופני בין איש לאישה ,שעליו ציוותה
התורה ,יש לחשוב מחשבות רוחניות ולהתעלם מההנאה שבו .כך גם הדריכו את חסידיהם לנתק את
הפעילות המינית מרגשות של הנאה ותשוקה ,להפוך אותה לפעולה מכנית ולראות בה מצווה ככל
שאר המצוות 43.תפיסת עולם זו ,הדורשת להכחיד את התשוקה ,מבוססת על ההנחה שאדם יכול ,גם
אם בעמל רב ,לגאול את עצמו מכבלי היצר המיני ולנצח את הטבע האנושי44.
הדעה שרוחניות ומיניות אינן יכולות לדור בכפיפה אחת אפיינה במיוחד את ר' מנחם מנדל
מקוצק ,שחסידות גור כאמור ממשיכה את החצר שלו .לדעתו התשוקה המינית באה על חשבון אהבת
האל ,שכן האדם אינו יכול להכיל בעת ובעונה אחת שתי תשוקות :לאל ולאישה .האידאל על פי
תפיסתו הוא להגיע לפרישות מינית מוחלטת ,ואם אי אפשר להשיג זאת ,יש לצמצם את הפעילות
המינית למינימום ההכרחי וללוות אותה בתחושה של שאט נפש45.
אפשר לשער שחסידות גור אימצה את עמדותיו של ר' מנדל מקוצק ,ושהן השפיעו על עיצוב השקפת
עולמה שהמיניות מתחרה ברוחניות .ואכן הקדושה הייתה ערך בחסידות גור מאז ומעולם ,ואדמו"ריה
התייחסו לביטוייה .כך לשם דוגמה כתב עליה ר' יצחק מאיר ,האדמו"ר הראשון של החסידות:
39
40
41
42
43

44

45

כהנוב' ,הבית החסידי' — סדרת קלטות של שיחות לכלה בחסידות גור.
על הדינמיקה של ההתמכרות ראוB. Frykholm, ‘The Drug Career’, The Journal of Drug Issues, 15, 3 (1985), pp. :
333–346
ז' פרויד ,תרבות בלא נחת ,תרגם א' בר ,תל־אביב תשמ"ח ,עמ' .167
ד' ביאל ,ארוס והיהודים ,תרגמה כ' גיא ,תל־אביב תשנ"ה ,עמ' .160
ראו לדוגמה :אלימלך מליזנסק ,נעם אלימלך ,ירושלים תשס"א ,פרשת בראשית ,ד"ה 'והאדם ידע'; ברוך מקוסוב ,עמוד
העבודה ,ברוקלין תשמ"ח ,דרוש הענוה .וראו עוד :צ' קויפמן ,בכל דרכך דעהו :תפיסת האלוהות והעבודה בגשמיות
בראשית החסידות ,ירושלים תשס"ט ,עמ' .198
וכהגדרתו של ר' נחמן מברסלב' ,שאם ירצה האדם לכבוש תאוותו לגמרי ,אין מי שיכפה אותו' .ראו :א"י גרין ,בעל
הייסורים :פרשת חייו של ר' נחמן מברסלב ,תל־אביב תשמ"א ,עמ'  ;52צ' מרק ,מיסטיקה ושיגעון ביצירת ר' נחמן
מברסלב ,תל־אביב תשס"ד ,עמ' .65‑62
ראו לדוגמה :א"י השל ,קאצק :אין געראנגל פאר אמתדיקייט ,א ,תל־אביב תשל"ג ,עמ' .244
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כלה ביום חופתה
רוקדת 'מצווה
טאנץ' (ריקוד
מצווה) עם שלושה
מדודיה .תווי
הפנים טושטשו
כדי לשמור על
צנעת הפרט
(באדיבות נאוה וסרמן)

נאוה וסרמן

פירוש קדושה לשון הבדלה והפרשה ולכן נקרא האל קדוש כי הוא נבדל מכל בריה .וכן האדם שנברא בחומר
ואינו נבדל עכ"ז [עם כל זה] העצה ע"י [על ידי] והתקדשתם שמקדש בשעת תשמיש פי'[רוש] כשעושה עניני
עוה"ז [עולם הזה] מקדש ומבדיל עצמו שלא יהיה דבוק בהמעשה רק כלאחר יד ומחשבתו ודעתו נבדל מזה
ונק'[רא] והתקדשתם ועי"ז [ועל ידי זה] והייתם קדושים שע"יז זוכה להיזכך באמת ולהיות קדוש ונבדל שיצא
מדביקות החומר ושלא ימשכו איבריו אחר עניני עוה"ז [עולם הזה]46 .

לדבריו קדושה היא פרישה והתבדלות .האל נקרא קדוש כיוון שהוא נבדל מכל אדם ,וזוהי בבחינת
הוראה לאדם באשר לאופן העיסוק בכל ענייני העולם הזה ובחיי אישות בפרט .אלה צריכים אכן
להתקיים ,אולם רק כעניין אגבי לעצם החיים ,שהם חיי רוחניות .ר' יצחק מאיר השתמש כאן בעיקרון
שטבע זה כבר הבעל שם טוב ,שבמקום שבו נמצאת מחשבתו של אדם — שם נמצא אף הוא 47.מכאן
שהמחשבה תגרום לכך שאבריו לא ידבקו בחומר ובעולם הזה כפי שהוא בגשמיותו.
דוגמה נוספת מתקופה מאוחרת יותר מצויה בדברים של ר' פנחס מנחם אלתר ,אדמו"רה השישי
של החסידות ,שכתב על התקופה שבה הנהיג אביו ,ר' אברהם מרדכי ,את החסידות בפולין:
בימי בחרותי שאלתי את כ"ק [כבוד קדושת] אאז"ל [אדוני אבי זיכרונו לברכה] מהו שורש החסידות? ולא השיב
לי דבר .לשנה אחרת חזרתי ושאלתי אותו מהו שורש ויסוד החסידות ,ואמר שעוד ישיב לי על כך פעם .ימים
 46בית אמת :לקט מדברי רבותינו על עניני נישואין [חמ"ד ,חש"ד] ,עמ' קד.
 47ישראל בן אליעזר (בעש"ט) ,כתר שם טוב ,ניו־יורק תשמ"ז ,פסקה רל ,עמ' .58
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אחדים קודם לנישואי קרא לי כ"ק אאז"ל ואמר :שאלתני בעבר מהו שורש החסידות ,לכל דבר יש שורש,
שורש החסידות שיסד הבעש"ט ז"ל הוא סביב ענין תקנת עזרא .לימים הבנתי כוונתו לכל ענין הטהרה המיוסד
על הטעם של תקנת עזרא לטבילה וטהרה ,שלא יהיו תלמידי חכמים מצויין כתרנגולים ,וכמ"ש [וכמו שאמרו]
בגמ'[רא] :בתחילה היו ישראל דומין כתרנגולים שמנקרין באשפה עד שבא משה וקבע להם זמן סעודה .הרמז —
שלא יהיה כמונח באשפה ,בפחיתות ,וגם שלא להיות כתרנגולים שמנקרין באשפה בכל שעה ,רק לידע
שמקיים מצוות הש"י [השם יתברך] בעתו בקדושה .זהו היסוד ,השאר הם מדרגות בקדושה ,אבל אלמלא היסוד
אין למדרגות על מה להתקיים48 .

ר' אברהם מרדכי השתית את יסוד החסידות על תקנת עזרא שחייבה טבילה במקווה לאחר קיום
יחסי אישות 49.התלמוד הסביר שעזרא תיקן את התקנה כדי לצמצם את חיי האישות של תלמידי
חכמים ,שאינם יוצאים לעבוד מחוץ לעירם ולכן מצויים בביתם .באותה עת נוצר מצב אנומלי:
דווקא מי שעסק בתורה הרחיב מאוד את חיי האישות שלו וכך השתקע בחומריות ובתאוות.
ר' אברהם מרדכי הסביר את הביטוי הציורי 'כתרנגולים' ,שהשתמש בו התלמוד במסכת ברכות
בעניין תקנת עזרא ,כרומז על סוגיה שתואר בה מצבם של בני ישראל במדבר :המן מהשמים היה
זמין להם כל היום ,והיו אוכלים בכל שעה שהיא ובכך מגבירים את החלק התאוותני באישיותם,
עד שצמצם משה את שעות האוכל לזמנים מוגדרים ביום ,וכך ניצלו בני ישראל מפחיתות זו50.
בדומה לכך תקנת עזרא היא לדברי ר' אברהם מרדכי תנאי הכרחי לקדושה ,שכן היא באה לצמצם
את התאווה המינית ,שלא תתממש בכל שעה ולא תגרור את העוסק בה לאשפתות במובן הרוחני
של המושג51.
ר' ישראל לא יצר אפוא את ערך הקדושה ,ערך שיש לו שורשים בתפיסת העולם החסידית ,והוא
גם לא היה זה שייבא אותו לחסידות גור .עם זאת הנושא היה קרוב ללבו ,ולכן מינה אותו אביו עוד
בפולין להיות אחראי לחינוך הנערים ,הבחורים והאברכים לאורח חיים של קדושה 52.לפי מסורת
גור רק חלק מן החסידים בפולין במחצית השנייה של המאה התשע־עשרה ובמחצית הראשונה של
המאה העשרים אימצו הנהגות של פרישות .כך למשל עולה מעדותה של איטה קאליש על גיסה
שהשתייך לשטיבל ברחוב נלבקי בוורשה ,שהיה כהגדרתה מבצר של קנאי חסידי גור' :האברכים
48
49
50
51

52

פני מלך :לקט אמרות בעניני נישואין מכ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק בעל פני מנחם מגור זצללה"ה ,ירושלים תשס"ג,
עמ' קיג.
תלמוד בבלי ,ברכות כב ע"א; שולחן ערוך ,אורח חיים ,פח ,א .וראו עוד :ד' שפרבר ,מנהגי ישראל :מקורות ותולדות,
ג ,ירושלים תשנ"ד ,עמ' קב‑קו.
תלמוד בבלי ,יומא עה ע"ב.
אף שתקנת עזרא בטלה ,כיוון שהציבור לא יכול היה לעמוד בה ,מאמצים חסידים רבים את ההוראה ,כי 'חסידים ואנשי
מעשה שבכל הדורות היו מקפידים על טבילה זו מאוד' .ראו :ש' רבינוביץ (מלקט) ,פסקי תשובות לשו"ע ומשנה ברורה,
ירושלים תשס"ב ,עמ' תרמד .למרות זאת יש עדות שר' ישראל אלתר כמעט לא טבל במקווה ,וייתכן שהדבר מורה שחי
חיי פרישות .ראו :ריאיון שלא פורסם עם הרב יעקב וייל .וייל ,ראש הישיבה החסידית 'שערי תורה' ,הוא בן למשפחה
חרדית ליטאית ולמד בצעירותו בישיבת 'חברון' .באותן השנים הוא הסתפח לחסידות גור והיה מקורב ביותר לר' ישראל
אלתר .לקראת יום השנה השלושים לפטירתו של ר' ישראל נעשה ריאיון אתו עבור עיתון 'משפחה' ,אך הוא נגנז עקב
דרישת האדמו"ר מגור הנוכחי .אני מודה לד"ר בנימין בראון שהעביר לידי את הריאיון שלא פורסם.
'טוב אתה לישראל' :מעט מזעיר מתולדות חייו ופעלו הטהור של רבנו הקדוש בעל ה'בית ישראל' זצוק"ל [חמ"ד
חש"ד]; סורסקי (לעיל ,הערה  ,)28עמ' קלג.
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מיוחד'53.

חובשי ספסלי השטיבל ההוא נהגו מנהגי אישות חמורים ,מיוחדים להם ,וחיו לפי תקנון
אין כל עדות על פרטיה ועל היקפה של תופעה זו ,ולא ידוע אם היא נהגה גם בחסידויות אחרות
ובאיזו מידה .אך גם אם פרקטיקות כאלה ואחרות היו נהוגות בפולין ,כך טענו לפני מרואיינים ,הרי
בישראל באמצע המאה העשרים השתנה מעמדן — הן מוסדו והוחלו על כל חברי הקהילה .בעקבות
הפיכת פרקטיקות הקדושה שהיו נחלתן של קבוצות עילית חסידיות בפולין לנורמות המחייבות את
כל חסידי גור בישראל ,היה העיסוק בענייני קדושה לדגל מרכזי של חסידי גור ולמאפיין המגדיר את
זהותם הייחודית בחברה החרדית54.
דוקטרינת הקדושה מאפיינת את חסידות גור ,אך הערכים והפרקטיקות שנגזרים ממנה באים לידי
ביטוי גם בחסידויות אחרות 55.כמעט כל החסידויות מגבילות את ההתנהגות המינית של החסידים
על ידי צמצום חיי האישות למינימום הכרחי והימנעות ממעשים המגבירים את החשק המיני .בנימין
בראון ציין שמלבד חסידות גור גם חסידות סלונים וחסידות תולדות אהרן מעצימות במיוחד את ערך
הקדושה .אך בעוד שבשתי חסידויות לא התגבשו נורמות מחייבות ,וכל אחד מאמץ לו הנהגות קדושה
לפי מעלתו ושאיפותיו הרוחניות ,הרי חסידות גור יורדת לפרטים התנהגותיים וקובעת בהם מסמרות.
חסידות זו מתייחדת אפוא במודעות ,בהיקף וברמת הדקדוק שהיא מייחסת לקדושה ולפרקטיקות
הנלוות לה .דימוים העצמי של החסידים הוא שקדושה היא מפעל החיים שאליו הם מתמסרים ,והדבר
מקבל אישוש מתדמיתם בעיני קבוצות חסידיות אחרות56.

יצירתה של חברת הקדושה
כשקיבל ר' ישראל לידיו את שרביט האדמו"רות ,עם קום המדינה ,הייתה קהילת גור בארץ מורכבת
משלוש קבוצות :משפחות שעלו מתוך תחושת שליחות ואידאל תורני ,במצוותו או בהשראתו של
ר' אברהם מרדכי; 57משפחות שעלו לאו דווקא ממניעים אידאולוגיים ,החל בעלייה הרביעית ועד
פרוץ מלחמת העולם השנייה; 58ניצולי שואה ובהם חסידים שהסתפחו לגור מחצרות שנכחדו59.
53
54

55
56
57
58
59

א' קאליש ,אתמולי ,תל־אביב תש"ל ,עמ' .96‑95
בה של
ר' ישראל נהג לקרוא להנהגות הקדושה יידישקייט ,כלומר יהדות ,והביע בזה את תפיסתו שערך זה הוא לב ִל ּ
היהדות .ראו :י' באב"ד' ,מקימי מעפר דל' ,ש"א אשל (עורך) ,שלהבת בית ישראל :חוברת מיוחדת של המודיע למלאות
 30שנה להסתלקותו לגנזי מרומים של כ"ק מרן אדמו"ר בעל ה'בית ישראל' מגור זי"ע ב אדר תשל"ז‑תשס"ז ,ירושלים
תשס"ז ,עמ' מח; סורסקי (לעיל ,הערה  ,)28עמ' תפה.
B. Brown, ‘“Kedusha” – The Abstinence of Married Men in Gur, Slonim and Toldos Aharon’, Jewish History,
27, 2–4 (2013), pp. 475–522
D. Landau, Piety and Power: The World of Jewish Fundamentalism, London 1993, p. 19
על יחסו של ר' אברהם מרדכי ליישוב ארץ־ישראל ראו :אלפסי (לעיל ,הערה .)26
פרידמן ,החברה החרדית (לעיל ,הערה  ,)6עמ'  .33וראו עוד :א' אלברט ,מפולין לארץ ישראל :עליה חסידית גדולה
בהכוונת ה'אמרי אמת' זצוק"ל[ ,בני־ברק תשנ"ח] ,עמ' .156
קשה לאמוד את מספר החסידים שהיו בארץ לפני קום המדינה .בדיווח עיתונאי על חתונתו של ר' פנחס מנחם ,בן
הזקונים של האדמו"ר ,שהתקיימה בשנת  ,1946צוין כי כ־ 1,000חסידי גור מכל קצוות הארץ באו להשתתף בשמחה.
גם אם מספר זה כולל כמה אנשים מאותו בית אב ,ואף אם הוא מוגזם ,מדובר במספר לא מבוטל של חסידים .ראו:
הפרדס ,כ ,ה (אב תש"ו) ,עמ' .26
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את הקהילה ההטרוגנית הזו ,שהייתה בעלת גוונים תרבותיים שונים ורמות מחויבות שונות לדרך
גור ,היה על ר' ישראל ללכד לגוף חסידי אחד .נוסף על כך עמדו לפניו עוד שני אתגרים גדולים:
התמודדות עם השבר שחוללה השואה ועם תקומתה של מדינה ציונית־חילונית בארץ־ישראל.
ר' ישראל אלתר שכל בשואה את אשתו ,את בנו ואת בתו ,את חתנו ואת רוב בני משפחתו
המורחבת ,חבריו ותלמידיו ,ונראה כי השואה והכאב שנלווה לה היו חלק בלתי נפרד מחייו 60.למרות
זאת הוא לא אמר כמעט מילה בנוגע לשואה ,ואם ניסו לקשור אתו שיחה בנושא זה היה מסיט אותה
לנושאים אחרים 61.לדברי חסידים 'הייתה לו דאגה קשה וכבדה ,עול קשה מנשוא ,להקים מחדש את
הדור ,וזה מה שהוא עשה וזה מה שהוא הצליח לעשות ,אבל לא היה לו עניין לחזור על מה שקרה'62.
ר' ישראל סירב להשתתף בשיח על השואה והתמקד בהתמודדות עם תוצאותיה; גישה זו הובילה
אותו להתרכז בשחזור החיים של חסידות גור כפי שהיו בפולין קודם המלחמה ,כדי לנרמל מחדש
את חייהם של החסידים .במסגרת מגמה זו ,טוענים חסידים ,החיה ר' ישראל את המחויבות להנהגות
שארפע חסידים) — חלק קטן מכלל חסידי גור
ֶ
הקדושה ,שרק החסידים החריפים (המקור ביידיש:
בפולין — דבקו בהן.
דברים דומים אמרה אסתר פרבשטיין ,חוקרת ומרצה בנושא השואה ששורשיה נטועים במשפחת
האצולה של חסידות גור' :הניסיון לשמר את גור בדיוק כמו שהיא הייתה ,הוא מאוד מאוד חזק
ומאוד יום־יומי .הם ניסו ליצור המשכיות בהתנהגות ובפרטים שלה :במנהגים ,בניגון ובצורת הביטוי
והאמירה ,ובזה הם אמרו שגור חיה וקיימת .יש בזה המשכיות והתרסה וזו הייתה למעשה התגובה
של גור לשואה' 63.ההתרסה שעליה דיברה פרבשטיין יסודה בתחושה שהמשכיות החיים היהודיים
ופריחתם המחודשת הן הוכחה לכישלון מזימתם של הנאצים להכחיד את היהודים ואולי אף נקמה
מסוימת בנאצים על מזימה זו64.
מספר מרואיינים טענו לפני כי החזרה לאורח החיים של חסידי גור בפולין כללה אימוץ מחודש
של פרקטיקות הקדושה .לדעתם הגדרת הקדושה כאתוס מרכזי של החסידות אינה מרמזת על מפנה,
והיא אינה אלא שחזור ההוויה והערכים של חסידות גור .אחד החסידים אמר לי בהתייחסו להרחבת
פרקטיקות הקדושה' :הבית ישראל קירב אנשים שבורים אחרי השואה והוא רצה לרומם את רוחם.
אני חושב שהשאיפה שלו להביא את פולניה לכאן ולהציב בפני החסידים דרישות להיות כמו גדולי
החסידים שהיו שם ,רוממה את הנפש של האנשים השבורים' 65.זו עמדה שונה מעט ,ולפיה החלת
60
61

62
63
64
65

על פי הדימוי המקובל בחסידות גור ר' ישראל ִהרבה לבכות במסתרים את מות קרוביו .ראו :סורסקי (לעיל ,הערה ,)28
עמ' קעג ,קעט ,קפה.
שם ,עמ' קפח .כך העיד גם משמשו הרב חנינא שיף .ראו :לנדאו (לעיל ,הערה  ,)56עמ'  .140גם בדברים שאמר
מדי שבוע לחסידיו ,ואשר קובצו בספר ,אין כל אזכור של השואה .ראו :ת' גרנות' ,תקומת החסידות בארץ־ישראל
אחרי השואה :משנתו הרעיונית ,ההלכתית והחברתית של האדמו"ר ר' יקותיאל הלברשטם מצאנז־קלויזנבורג' ,עבודת
דוקטור ,אוניברסיטת בר־אילן ,תשס"ח ,עמ' .14
ריאיון עם דוד סקולסקי ,מנהל 'גנזך קידוש השם' בבני־ברק 25 ,בינואר .2010
ריאיון עם אסתר פרבשטיין 28 ,בדצמבר .2009
ר' ליכטנשטיין ,עדות :חורבן יהדות אירופה ,ניו־יורק וירושלים תש"ס ,עמ' .408
ריאיון עם שלמה 2 ,באפריל .2006
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האדמו"ר מגור
הפרקטיקות המחמירות על כלל החסידים נועדה להציב לפניהם אידאל שסביבו יוכלו להתלכד
(באמצע) בהתוועדות
ולהרגיש תחושת משמעות וייעוד.
עם הרב יעקב
רוזנבוים
ישכר בער
מכל מקום ר' ישראל ראה ביצר המיני את אחת ההתגלמויות הבולטות של יצר הרע ,שדוחף את
(משמאל) ,אדמו"ר
האדם לגשמיות המעבה את החיץ בינו לבין האל 66.לטענתו כפי שלכל אדם יש יצר רע שדומיננטי
חסידות נדבורנה
(צילום :יעקב נעמי,
אצלו ,כך כל דור מתאפיין ביצר רע המיוחד לו .בעוד שר' אברהם מרדכי סבר שיצר הרע הפעיל
פלאש )90
ביותר בתקופתו הוא יצר הפירוד והמחלוקת ,סבר בנו ר' ישראל שהיצר השליט בזמנו הוא הפריצות
בתחום הקדושה והצניעות67.
השאיפה לחזור להוויית גור שהייתה נהוגה בפולין והאימוץ הכללי של נורמות הקדושה לשם כך,
גרמו באופן פרדוקסלי ליצירת הוויית גור חדשה .במילים אחרות ,בעוד שהחסידים שאפו לשחזר את
העבר ולהתנהל כפי שהתנהלו בחסידות גור בפולין ,הם יצרו למעשה מסגרת חיים חסידית שונה שלא
הייתה קיימת קודם לכן .אפשר להסביר זאת בעובדה שהחלטה מודעת לשחזר מסגרת חיים מסוימת
כרוכה בהכרח בבחירה אילו מרכיבים שלה לשחזר ,ובתהליך זה נדחים מרכיבים שהיו קיימים
בעבר אך אין להם מקום בעיצוב המחודש של החברה .חסידות גור בפולין תפקדה כחברה בעלת
 66סורסקי (לעיל ,הערה  ,)2עמ' קכא.
 67שם ,עמ' קכז.
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אופי כנסייתי ,במובן הסוציולוגי של המילה 68.כנסייה מייצגת דתיות המיועדת לא לאריסטוקרטים
רוחניים אלא לכלל האוכלוסייה .אהרן זאב אשכולי טען כי החסידות באותה העת כללה חסידים
ותיקים שהתחנכו עוד על ברכיה של חסידות קוצק ,אך גם אנשי מעשה עשירים שערכיהם ואורחות
חייהם היו רחוקים מאלו של החסידות 69.משמעות הדבר היא שבאותה העת היו בחסידות גור מעגלים
שונים של מחויבות לאדמו"ר ולדרכו הרוחנית 70.בתנאים אלו הייתה חסידות גור קבוצה הטרוגנית
שהתקיימו בה סגנונות חסידות שונים ,שרק בחלקם בלט ערך הקדושה והכתיב את אורח החיים היום־
יומי .כשרצה ר' ישראל לשחזר את החסידות בחר להתמקד בקדושה ותבע מכל חסידיו לאמץ את
ההנהגות שהיו בעבר נחלתם של יחידים .בכך הניח את היסודות לבניית חברה בעלת מרקם אנושי
אחר וזהות דתית שונה מאשר בפולין.
חסידי גור לא היו היחידים שראו את ייעודם אחרי השואה בשחזור העבר; כך הגיבו על השואה
קבוצות חרדיות נוספות .מיכל שאול טענה כי בעקבות זאת התגבשה בציבור החרדי — שראה את
עצמו כשריד וכמייצג של העולם היהודי האותנטי שהיה — תחושת שליחות פנימית עמוקה להמשיך
את שרשרת הדורות ,לחזק את עולם התורה ולמנוע בכל מחיר פגיעה בו מצד החילוניות 71.תודעת
שליחות זו וראייתם של ניצולי השואה החרדים את עצמם כבאי כוחם של הקרבנות ,עודדו אותם
לגייס את הכוחות שנותרו בהם ולפעול למען כינונו מחדש של עולם העבר.
הציבור החרדי התלכד אם כן אחרי השואה סביב מטרה משותפת ,גם אם מנהיגיהן של קבוצות
שונות בו לא הגיבו עליה באופן זהה ,ולא העמידו דגם התמודדות אחיד .גם בתוך המטרה המשותפת
של שחזור החיים היהודיים ,הציבו לעצמן קבוצות שונות מטרות הקשורות בשחזורה הספציפי של
קהילתן .יתרה מזו ,השחזור העצמי חייב כל קבוצה חברתית להגדיר את זהותה הייחודית ולכלול
אותה בתהליך החזרה לעבר .פרידמן טען שבמזרח אירופה היטשטשו הגבולות בין הקבוצות החרדיות
השונות ,כתוצאה מהתארגנותן הפוליטית ,התרבותית והחינוכית תחת כנפיה של 'אגודת ישראל'
ומתוך שאיפתן המשותפת להתבדל מהחברה היהודית המודרנית 72.וגם תהליכי הגירה ועיור החלישו
68

69
70

71
72

& M. Weber, Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology, II, trans. E. Fischoff, eds. G. Roth
 .C Wittich. Berkeley & Los Angeles 1978, pp. 1204–1211על היותה של חסידות גור בפולין תנועה המונית ראו:
פייקאז' (לעיל ,הערה  ,)23עמ'  .185 ,59למרות האופי הכנסייתי של חסידות גור לא מתקבל על הדעת פירושו של
פייקאז' לדבריו של האדמו"ר מסוקולוב שלאדמו"ר מגור יש 'עשרת אלפים חסידים אשר אינם מניחים תפילין ואינם
צמים ביום כיפור!'; פייקאז' פירש שהיו בחסידות גור אנשים שלא היו מחויבים לתורה ולמצוות .לעומת זאת פירושם
של חסידים שהכוונה שהאדמו"ר קירב ילדים מתחת לגיל בר מצווה ,שעדיין אינם חייבים במצוות תפילין ובצום יום
הכיפורים ,נראית תואמת יותר את המציאות ההיסטורית .ראו :פייקאז' (שם) עמ' .186
א"ז אשכולי ,החסידות בפולין ,ירושלים תשנ"ט ,עמ' .130
בחברה החסידית היו חסידים פעילים וחסידים סבילים ,חסידים למחצה ,לשליש ולרביע ואנשים שהחזיקו בזהות
חסידית ומתנגדית כאחד .ראו :ד' אסף' ,שונאים — סיפור אהבה? התפתחויות במחקר יחסי הגומלין בין החסידות
וההשכלה' ,י' ברטל וש' פיינר (עורכים) ,ההשכלה לגווניה :עיונים חדשים בתולדות ההשכלה ובספרותה ,ירושלים
תשס"ה ,עמ' .194
מ' שאול' ,פאר תחת אפר :ניצולי השואה ,זיכרונה וההתמודדות עם השלכותיה ,פרק מרכזי בשיקום החברה החרדית
האשכנזית בישוב ובמדינה ישראל  ,'1961‑1943עבודת דוקטור ,אוניברסיטת בר־אילן ,תשס"ט ,עמ' .111
מ' פרידמן' ,החברה הדתית והחרדית לאחר הבחירות לכנסת ה־ ,12מגמות ותהליכים' ,סקירה חודשית,)1989( 36 ,
עמ' .26‑25
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את הזיקה לתרבות הייחודית של כל קהילה .אך החל בשנות החמישים של המאה העשרים הסתמן
תהליך של חיזוק וחידוד של הגבולות שבין הקבוצות עד כדי ערעור היכולת של 'אגודת ישראל'
לשמש מסגרת המלכדת את כל החברה החרדית .נראה שתהליך החתירה לייחוד שעליו הצביע
פרידמן היה קשור לא מעט בתודעת השחזור של החרדים ובהגדרה העצמית שנלוותה לה .במה
שקשור לחסידי גור ,המשמעות של חידוד הייחוד הייתה יצירה של חברת קדושה.
לא ברור מה היה חזונו הנרחב של ר' ישראל באשר לצפוי בעקבות השרשת ערך הקדושה ,ואם
הפרות שהניבה נוצרו בכוונת מכוון .בפועל הפיכתם של חסידי גור לצבא קדושה העניקה להם סדר
ֵּ
בחייהם ,משמעות וביטחון קיומי מחודש ,ובעיקר — ניסחה מחדש את זהותם .חסיד גור החדש שעיצב
את חייו הפרטיים והזוגיים על פי ערך הקדושה והנהגותיה הפרקטיות ,נבדל באופן טבעי מסביבתו,
התרחק מתרבותה ,התמקד בעיסוק במרחב הרוחני ופיתח תחושות עיליתניות שחיזקו את זיקתו
החסידית 73.גם אם ר' ישראל לא התכוון לכך ,הוא הצליח באמצעות מהפכת הקדושה לעצור את
היציאה משורות החסידות ,שפשתה באותם הימים כמעט בכל בית ,ולייצב את הבידול של חסידי גור
מהחברה הישראלית־החילונית74.
תודעתם של חסידי גור מייחסת את השינוי החברתי ואת הפיכתה של החסידות לחברת קדושה,
לפועלו של ר' ישראל — להנהגתו הסוחפת ,לדבקותו במטרה ,לאופיו הבלתי מתפשר ולגדרים ולסייגים
שקבע כמסמרות 75.חסידים טוענים עוד כי במקרים רבים הוא פעל והשפיע בדרכים מקוריות ,שונות
מסגנון ההנהגה של האדמו"רים שקדמו לו76.
ר' ישראל אלתר התמקד בדור הצעיר ,ובאמצעותו הוביל את מהפכת הקדושה 77.הוא מצוטט כאומר
כי 'כאן בארץ־ישראל לקחתי לי שיטה חדשה שמתאימה לכאן ,להתחיל את החינוך לקדושה מגיל
צעיר ,מילדות .הקליפה שמתנגדת לקדושה היא קליפה קשה מאוד ,ומי שנופל — יכול לצאת ,אבל
זה קשה מאוד ,כשמתחילים להתנהג בקדושה מילדות הכל נראה אחרת!' 78.דעתו הייתה שהחינוך
לקדושה מילדות ,ולא רק מגיל הנעורים ,שבו מתעוררת המיניות ,יביא את הדור כולו 'עשר מעלות
קדימה' 79.על חינוך הילדים בגיל הרך שלט ר' ישראל באמצעות החיידרים (תלמודי התורה) שהקימה
73

74
75
76
77

78
79

הספרה המעשית ,שבה היה נתון הציבור הציוני־
האקטיוויזם הרוחני של החסידות הסיט את האנרגייה של החסידים מן ֵ
החילוני ,אל הספרה הרוחנית ואל העיסוק בה .והשוו :א' שביד ,בין חורבן לישועה :תגובות של הגות חרדית לשואה
בזמנה ,תל־אביב  ,1994עמ' .232‑230
היציאה מן המחנה החסידי בפולין החלה עוד לפני מלחמת העולם הראשונה .ראו :קאליש (לעיל ,הערה ,)53
עמ' .100‑99
י"נ יונגרייז' ,ואלה המשפטים' ,בקהילה :מוסף קולות בקהילה ,כ"ז בשבט תשס"ז ,עמ' .16
סורסקי (לעיל ,הערה  ,)28עמ' רצה.
י' רייניץ' ,אל הקודש פנימה' ,בקהילה :מוסף קולות בקהילה ,כ"ז בשבט תשס"ז ,עמ'  .7בכך הלך בעקבות אביו,
ר' אברהם מרדכי ,אשר מיקד את התעניינותו בדור הצעיר והעצים אותו ,למגינת לבם של החסידים הוותיקים .ראו:
א' סורסקי ,ראש גולת אריאל :תולדות חייו ופועלו של רבינו אברהם מרדכי אלטר מגור בעל 'אמרי אמת' ,א ,ירושלים
תש"ן ,עמ' רטז ,וראו עוד :נ' לדרברג' ,בין אמת קוצקאית להרמוניה אחדותית :גישתו החינוכית של ה'אמרי אמת' מגור
ויחסו לחילון' ,אקדמות ,כג (תשס"ט) ,עמ' .193‑191
באב"ד (לעיל ,הערה  ,)54עמ' מה.
שם.
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החסידות ,והוא התאמץ לשכנע את החסידים לשלוח את ילדיהם לישיבות העוסקות רק בלימודי
קודש ,דבר שעדיין לא היה מקובל בשנותיה הראשונות של המדינה ,בוודאי לא בחצרות חסידיות.
השלב הבא בדרך שהותוותה עבור פרחי החסידים היה הצטרפות לישיבה גדולה .האפיק הישיבתי הפך
עד מהרה לאפשרות החינוכית הנורמטיווית של החסידות .מישיבות אלה צמחו הגרעינים הראשונים
של אברכי גור שפנו עם נישואיהם ללמוד בכולל ,ושהיוו דגם של חסיד גור המעצב את חייו הפרטיים
והזוגיים על פי ערך הקדושה והנהגותיה הפרקטיות .באמצעות רשת החינוך של החסידות התעצב
אפוא חסיד גור החדש.
יתרה מזו ,רבים מפרחי החסידות שהיו חדורים באידאל הקדושה הביאו אותו לבית הוריהם
והשפיעו בצורה כזו או אחרת על סגנון התנהלותם הדתית .האדמו"ר דאג להפיץ את מסרי הקדושה
בכל מוסדות גור .הוא עצמו התמסר לחינוכם של תלמידי ישיבת 'שפת אמת' ,ששכנה בסמוך לביתו,
התעניין בכל פרט ,וידע על התנהלותו של כל אחד ואחד מן הבחורים .מדי יום היה מזמין את אחד
רטאגס ,הלימוד שלפנות בוקר ,ובשיחתו עמם
הפא ָ
ַ
הבחורים או כמה מהם לשתות אתו תה בזמן
היה מעצב את השקפת עולמם 80.האדמו"ר גם ערך ביקורים ,לעתים ביקורי פתע ,במוסדות החינוך
האחרים של החסידות ,ודרש מראשי הישיבה לעשות שינויים בהתאם למה שראו עיניו81.
בפולין השפיע ר' ישראל על הצעירים המפוזרים בכל רחבי המדינה באמצעות קוֹ מנדנטים ,מפקדים
בפולנית ,שכל אחד מהם היה אחראי לקבוצת נערים; ר' ישראל ישב ִאתם מדי פעם ,התעניין אצלם
בחיי הבחורים והדריך אותם כיצד לחנך 82.הוא ייבא את מוסד הקומנדנטים לארץ ,ומינה חסידים
שראה בהם אנשי מעלה לאחראים לקבוצות בחורים ,להדרכתם בענייני קדושה ולמעקב אחר יישום
הנחיותיהם 83.הוא עצמו הקדיש זמן רב לבחורים שהתקשו במיוחד בהתמודדותם עם היצר 84.חינוך בני
הנעורים לקדושה העסיק אותו עד כדי כך שמינה את מקורבו הרב יעקב וייל לפעול בתחום זה בשני
אופנים :להיות בקשר עם בחורים מבתי גור שלמדו בישיבות ליטאיות ולהפיץ רעיונות של קדושה גם
בקרב בחורים ליטאים .מגמתו לא הייתה להפכם לחסידי גור ,אלא לדאוג שיאמצו ערכים ופרקטיקות
של קדושה' :העיקר מה שאני רוצה זה יידישקייט ולא שום דבר אחר!' 85.במשך הזמן היו לו אנשי קשר
בכל הישיבות בארץ וברבות מן הישיבות בעולם ,ואלה טיפחו את ערך הקדושה בקרב צעירים.
ההדרכה הצמודה של הקומנדנט בענייני הקדושה נמשכה עם נישואיו של החסיד ,אך בשנים
הראשונות כשהחסידות הייתה קטנה 'היו הולכים לדבר עם הבית ישראל לפני כל פעם שהיו הולכים
לעשות משהו .הוא ידע מי היה עם אשתו ,מתי ואיך ,אחר כך שהעסק גדל פנו לעוד אנשים .הלכו
לדבר ולשמוע דברי חיזוק כי חיי אישות זו נפילה מסוימת מתפיסת הפרישות'86.
80
81
82
83
84
85
86

יונגרייז (לעיל ,הערה  ,)75עמ' .17
שם.
קומנדנטים הם חלק מהמבנה הארגוני של החסידות ומשמשים כמדריכים וכמפקחים בתחומים שונים ,והבולט שבהם
הוא הקדושה.
א"מ וקסשטוק' ,אם עתה תקבלו עליכם יערב לכם' ,אשל (לעיל ,הערה  ,)54עמ' טו.
סורסקי (לעיל ,הערה  ,)28עמ' רלח‑רלט.
ריאיון עם הרב יעקב וייל (לעיל ,הערה .)51
ריאיון עם שלמה (לעיל ,הערה .)65
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ה'טיש' של האדמו"ר
מנגנונים שמקדמים את הקדושה ,תומכים בה ומפקחים עליה אינם רק אנושיים ,והם מתגלמים לא
בחתונת אחד מנכדיו
פעם באמצעות הנהגות חסידיות .כך לדוגמה סבר ר' ישראל שהופעתו החיצונית של החסיד מקרינה
(באדיבות נאוה וסרמן)
על עולמו הפנימי ומסייעת לצדדים הרעיוניים של החסידות להתקיים ביתר קלות 87.מסיבה זו דרש
האדמו"ר מחסידיו להיות לבושים כל העת בבגד עליון (מעיל או חלוק) ,כדי שתהיה להם לאורך כל
היום התחושה שהם ניצבים לפני מלך ולגרום להם להתנהג בהתאם.
גם החינוך לאורח חיים סגפני הכשיר את פרחי החסידות למאמץ עצמי ,לדחיית סיפוקים ולצמצום
האני ,כולם תכונות יסוד הנחוצות להגשמת חזון הקדושה .האדמו"ר דרש מהצעירים לקום באשמורת
הבוקר וטען שבשעות אלה אפשר ללמוד ללא טרדה .בואו לבית המדרש בשעות אלה ובחינתו את מי
שנמצאו שם ,עודדו רבים לקום ולתת יד להחייאת הנוהג החסידי של לימוד קודם התפילה .בהשכמת
הבוקר ראה ר' ישראל גם אמצעי למלחמה ביצר ודרך לאמן את האדם לשלוט בו .כך תיארו זאת
חסידים' :בחור או אברך מתרגל ,שברגע שהוא מתעורר ,יהיה זה בשעה שלוש או ארבע לפנות בוקר,
מיד עליו להתנער ממיטתו ולקום לעבודת בוראו .בחוץ יכול לשרור קור מקפיא ,ומנגד עומד היצר
 87על המשמעויות השונות של הלבוש החרדי מנקודת מבטם של חרדים ראו :מ' אלירז' ,עם לבדד ישכון ובגויים לא
יתחשב' ,המודיע ,י"א בתמוז תשס"ו ,תוספת ,עמ' ו‑ז; ש' ברמץ' ,שלא שינו את לבושם' ,שם ,י"ד בניסן תשס"ז,
תוספת ,עמ' לח‑לט.
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ומפתהו להמשיך לישון במיטתו החמה ,ואילו הוא כאילו שולט בעצמו ומתעלם מכל זה ,ומתגבר
כארי לעבודת הבורא יתברך'88.
אף בעמידה בשורות בשעת הטיש ראה ר' ישראל הזדמנות לתרגול משמעת עצמית והתמסרות
לרוחניות 89.בחורים ואברכים יכלו לעמוד על מקומם זמן ממושך ,לעתים שלוש שעות או יותר,
עד שנכנס האדמו"ר לאולם הטיש .במהלך עריכת הטיש וחלוקת שיריים היה ר' ישראל עוקב אחר
התנהגות החסידים ומעיר לאחר מכן למי שלא התנהג בהגינות כלפי חבריו 90.הוא ייחס חשיבות רבה
לאופן האכילה ,וטען שזהו חלק מעבודת האדם בהתגברות על יצרו ובשליטה בתאוותיו .הוא הדריך
את הצעירים לשלוט בתאוות האכילה הן בהתנזרות ממיני מתיקה והן באכילה ממותנת 91.נוסף על
88
89

90
91

וקסשטוק (לעיל ,הערה  ,)83עמ' כ.
טיש ,מילולית :שולחן ביידיש ,הפך למושג בחצרות החסידיות ,ומציין אירוע מרכזי שבו האדמו"ר עורך את שולחנו
בפני החסידים .האירוע מתקיים בדרך כלל בשבת אך גם באירועים דוגמת בר מצווה או חתונה .במהלך הטיש החסידים
שרים ,שומעים דברי תורה של האדמו"ר ומתכבדים בשיריים מן האוכל שהוא מברך עליו .באירוע זה עומדים החסידים
בשורות ,מתבוננים באדמו"ר ומקשיבים לדבריו.
וקסשטוק (לעיל ,הערה  ,)83עמ' כ.
שם ,עמ' כא .על התפיסה של חסידות גור באשר לשליטה עצמית בתחום האכילה ,ראו עוד :לב (לעיל ,הערה ,)30
עמ' .331‑326
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כל אלה עודד האדמו"ר את החסידים לקבל עליהם קבלות טובות ,קרי החלטות מעשיות הדורשות
מהם מאמץ והקרבה .הקבלות הטובות נחשבו למשמעותיות במיוחד כשהן לבשו תוכן של גדר נוספת
בעיקר בתחום הקדושה92.
התעקשותו של ר' ישראל להטמיע את ערך הקדושה הוכחה במבחן הזמן כיעילה ,אך לא כל
החסידים המבוגרים אימצו אותו בזמנו .לדוגמה מספר מרואיינים סיפרו כי הוריהם המשיכו ללכת
בצוותא ברחובה של עיר גם לאחר שהאדמו"ר הציב נורמות התנהגותיות חדשות בין איש לאשתו.
ההטמעה של הפרקטיקות השונות ארכה אם כן זמן ,והתבססה על כך שהדור הצעיר יוביל את
המהפכה הרוחנית־ההתנהגותית של החסידות וישנה את פניה של העדה.
פועלו הנרחב של ר' ישראל אינו יכול להיות הסבר בלעדי לשינוי פניה של חסידות גור .בין
הנהגת גור לבין החסידים מתקיים מעין ריקוד משותף ,המושתת על נכונותם של החסידים לקבל
את הנחיות המנהיג .על פי עדותו של הרב שטרנבוך (נולד בשנת  ,)1926ראש אבות בתי הדין בעדה
החרדית (ראב"ד) וסגן נשיא העדה ,ר' ישראל היה ער לכך שלא כל דרישה שלו תתקבל בציבור ,ולכן
לא ביקש מחסידיו להחמיר אלא בתחום הקדושה 93.תהליך הפיכתה של חסידות גור לחברת קדושה
היה מלווה אמנם בחיזוק סמכותם של האדמו"ר ורבני הקהילה ,אך נראה כי מבחינתם של החסידים
הייתה השעה נוחה לשינוי .לאחר השואה והקמת מדינת ישראל — שני אירועים שמוטטו את תבניות
החשיבה ואת דפוסי הקיום של חסידות גור — היה ציבור חסידי גור שרוי ,כמו יתר החרדים ,בתוהו
מערכתי ,והדרישות החדשות של האדמו"ר התאימו למצבם הנפשי של החסידים ,הכניסו בעולמם
סדר ומשמעות והשרו ביטחון קיומי מחודש ,שהיה כה נחוץ באותה תקופה94.
אט אט שינתה קהילת גור את פניה; מדובר בשינוי חברתי שלא היה כרוך באימוץ ערך חדש ,שכן
הקדושה כאמור הייתה ערך בחסידות גור מאז ומעולם ,אלא הסתכם בהעתקתו של הערך מן החסידים
החריפים אל כלל החסידים ,כלומר נורמה שהייתה מיועדת במקורה למעטים הוחלה על ציבור רחב95.
היקפה החדש של התופעה הוא ששינה את פני חסידות גור והפך אותה לחברת קדושה.

התגלמות הקדושה
הקדושה מעצבת את חייו של חסיד גור משחר ילדותו; הוא מתחנך מקטנוּ ת להצנעת גופו ,להתרחקות
מבנות המין השני ולשליטה בידיו ,בעיניו ובמחשבותיו .בגיל ההתבגרות ,בתקופה שבה מבשילה
92
93
94
95

וקסשטוק (לעיל ,הערה  ,)83עמ' כא.
מ' שטרנבוך ,מועדים וזמנים ,ו ,ירושלים תשמ"א ,עמ' נ.
לדוגמה לכמיהה למילה תקיפה ולגבולות באותה התקופה ראו :לב (לעיל ,הערה  ,)30עמ' .152
ר' ישראל לא היה הראשון שהפך את מה שהיה מקובל אצל יחידים לנחלת הרבים .גרשם שלום טען כי עיקר החידוש
של התנועה החסידית לא היה בעצם הצבת הדבקות כאידאל דתי ראשון במעלה ,אלא בהפיכתה לנחלת הכלל .בעוד
שהמקובלים גרסו כי הדבקות נועדה ליחידי סגולה בלבד ,ולאחר תהליך ארוך ומורכב של לימוד והזדככות ,גרס
הבעש"ט כי הדבקות נועדה לכל אדם מישראל .שלום ביקר בחריפות את תוצאותיו של מהלך זה וטען כי הוא גרם
לניוונה של הדבקות ,כיוון שלבשה צורה פשטנית וגסה .ראו :ג' שלום ,דברים בגו ,תל־אביב תשל"ו ,עמ' .350‑325
וראו עוד :ע' אטקס ,בעל השם :הבעש"ט — מאגיה ,מיסטיקה ,הנהגה ,ירושלים תש"ס ,עמ' .124‑123
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מיניותו של הנער ,הוא ישהה בפנימייה ישיבתית ,מסגרת אשר תקדם את הפנמתו של ערך הקדושה
באמצעות הבניית סדר יום צפוף המרוכז בתכנים רוחניים ,ובפיקוח צמוד על מעשיו של הנער לאורך
כל שעות היממה .הקדושה מעצבת לא רק את ההתנהגות המינית ,אלא את כל אורח החיים של אנשי
גור .היא מכתיבה את סגנון החיים הרצוי ואת דמותו הרצויה של החסיד ,שנתבע לממש את הקדושה
על ידי התבדלות מכל מה שעלול למנוע אותה .הקדושה היא אפוא אתוס מארגן ,ציר מרכזי שסביבו
מתארגנים חייהם של חסידי גור.
הנהגות הקדושה מתגלמות בחייו של החסיד בארבעה מישורים :בינו לבין עצמו ,בינו לבין גברים
אחרים ,בינו לבין נשים ובינו לבין אשתו .חסיד גור לובש שכבת בגדים עליונה — מעיל או חלוק
חסידי — כל שעות היום ומצניע בו את גופו מן הסביבה ואף מעצמו 96.ריבוי שכבות הבגדים נמשך
בשעות הלילה :החסיד ישן בגופייה ,בחולצה ובטלית קטן (ציצית) מעליה .חסיד גור אינו ישן שנת
צהריים בביתו ,אינו מתקלח בביתו אלא רק במקווה הטהרה ,והוא משתמש רק בסבון נטול ריח כדי
להימנע מטיפוח גופו.
גברי גור אינם מחבקים ומנשקים זה את זה ,ובגיל הנעורים כשהנער נמצא בפנימייה ישיבתית
מוטלת עליו שורת הוראות שמטרתן למנוע קשר לא רצוי בינו לבין חבריו :נאסר עליו לדוגמה לשבת
על מיטה של בחור אחר או לדבר עם חבר ללא חליפה97.
בכל מה שקשור לנשים זרות ,מחויב החסיד בשמירת עיניים .כך לדוגמה אפשר לראות חסידים
המסירים את משקפי הראייה שלהם או שוקעים בקריאת ספר בזמן נסיעה באוטובוס 98.לעתים נראה
אותם משפילים את מבטם או מפנים את הראש לצד אחר .הנתק מנשים חודר גם אל תוך גבולות
המשפחה ומיושם כלפי דודות ובנות דודות .במשפחות מסוימות גם הקשר והתקשורת עם האחיות
שאתה יכול בחור בגור לקיים מערכת יחסים
ילכו ויידלדלו ,ולמעשה אמו היא האישה היחידה ִ
קרובה99.
המרחב שהקדושה משתקפת בו במיוחד הוא המרחב הזוגי .חיי הנישואים של חסידי גור
בקרבה מרוחקת כמצב אידאלי ובלתי משתנה .אפילו את המצב האינטימי ביותר,
מתאפיינים ִ
קיום יחסי אישות ,על האיש והאישה לחוות מתוך ריחוק ,בלבוש חלקי ובמגע חפוז ,ותודעת
החסיד צריכה להיות מנותקת מהמעשה המיני ומהאישה המשתתפת בו .בעוד שהתורה מצווה על
החתן כי 'נקי יהיה לביתו שנה אחת' (דברים כד ,ה) ,ופוטרת אותו בשל כך ממלחמת רשות כדי
96

97
98
99

העלמת הגוף היא רק אחד ממטרותיו של הלבוש .למטרות נוספות ראוR.P. Rubinstein, Dress Codes: Meanings and :
Messages in American Culture, Boulder 1995, p. 101; idem, ‘Color, Circumcision, Tattoos, and Scars’, M.R.
Solomon (ed.), The Psychology of Fashion, Lexington 1986, pp. 245–253; W. Stark, The Sociology of Religion:
A Study of Christendom, II, London 1967, pp. 142–147; T.S. Turner, ‘Social Body and Embodied Subject
Bodiliness, Subjectivity, and Sociality among the Kayapo’, Cultural Anthropology, 10, 2 (1995), pp. 146–147
השוו :א' לוי ,החרדים ,ירושלים  ,1988עמ' .124‑123
להוראותיו של האדמו"ר פינחס מנחם לנסיעה באוטובוס ראו :אוצר מכתבים :אגרות שלומים ודברי חיזוק ומוסר לכלל
ולפרט שנכתבו על־ידי כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק בעל פני מנחם מגור זצללה"ה ,ירושלים תש"ע ,עמ' רלט.
והשוו לחינוך המיני של 'השומר הצעיר' בראשיתו ,שביקש לחנך לסגפנות מינית על ידי לינה ומקלחות משותפות
לבנים ובנות ,בניסיון להקהות את הריגוש המיני .ראו :י' שפר' ,אהבה ונישואין של בני הקיבוץ' ,מדע,)1974( 6 ,18 ,
עמ' .344‑340
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נאוה וסרמן

שיתרכז באשתו ובקשר שנבנה עמה ,התפיסה של גור דורשת כי החסיד יהיה נקי מביתו ,דהיינו
מרוחק מאשתו בשנה הראשונה לנישואים .הוראה זו אמורה למנוע סחף של היצר המיני שזה עתה
השתחרר מהדחקתו ,ויותר מכך — להטביע את הקדושה במערכת הזוגית ולעצב על פיה את דפוסי
ההתנהגות הזוגיים 100.גבולות הריחוק בין בני הזוג מתרופפים מעט לאחר השנה הראשונה ,אך
ההנהגות השונות ממשיכות לשמר את הקשר המרוחק .החסיד אינו הולך עם אשתו ברשות הרבים,
אינו קורא לה בשמה ,נמנע לחלוטין מלחבק ומלנשק אותה ,מלנגוע בה או מלהושיט דבר מה לידה,
בקרבה על פי
ומקיים ִאתה כאמור יחסי אישות בסגנון סגפני .הזוג בחסידות גור אינו מחליף מרחק ִ
בקרבה המתבטאת בכבוד הדדי,
חוקי טהרת המשפחה ,אלא מקיים ריחוק קבוע ,הגם שהוא מהול ִ
ברגישות ,בתמיכה ובתלות הדדית.
ההנהגות החסידיות שבין איש לאשתו אינן מצויות בכתובים ואינן נושא לשיח בפרהסיה בחסידות
גור .הן מונחלות כתורה שבעל־פה לכל זוג שנישא באמצעות מדריך (קומנדנט) שהוסמך לתפקיד
על ידי האדמו"ר ,ושנמצא בפיקוח מתמיד של מדריך ראשי .המדריך מרכז אצלו את כל הידע שעל
החסיד לדעת בתחום ואת הסמכות להנחיל לחסידים את ערכיה והנהגותיה של הזוגיות על פי תפיסות
גור .מרגע הנישואים תופנה כל שאלה ובעיה בתחום הזוגי למדריך ,והוא במידת הצורך יגלגל את
הדברים לפתחו של האדמו"ר ויעביר לחסיד את מוצא פיו.

עיון נוסף בתזת חברת הלומדים
ערך הקדושה ארוג אפוא בהווייתם של חסידי גור ,וחותמו טבוע בכל חייהם הן במרחב הציבורי והן
במרחב הפרטי .עם זאת לימוד התורה אף הוא ערך חשוב בחסידות גור ,שנחשבת לחסידות המטפחת
את הלמדנות של חבריה ,כפי שמתבקש מזיקתה ההיסטורית לחסידויות פשיסחה וקוצק 101.גם
במזרח אירופה עסקו חסידים בחצרות שונות בתלמוד תורה ,אלא שהם עשו זאת לאו דווקא בישיבות
אלא בבתי מדרש 102.אך בעוד שבחברה הליטאית לימוד התורה הוא ערך שסביבו מתארגנים החיים
הקהילתיים ,את חייה של חברת חסידי גור מארגן ערך הקדושה ,והוא הציר המרכזי שלה; חסיד גור
 100והשוו למנהג שהנהיג ר' מנחם מנדל מקוצק ,שחסידיו ישהו בחצרו במשך שנה או יותר לאחר החתונה כשנשותיהן
נשארו בביתם .ראו :השל (לעיל ,הערה  ,)45עמ' .246
 101אשכולי (לעיל ,הערה  ,)69עמ'  .18לחשיבות לימוד התורה בחסידות קוצק ראו :צ"מ רבינוביץ ,בין פשיסחא ללובלין:
אישים ושיטות בחסידות פולין ,ירושלים תשנ"ז ,עמ'  .495‑489לחשיבות שייחס ר' יצחק מאיר ,מייסד שושלת גור,
ללימוד תורה ראו :מ' פייקאז' ,ההנהגה החסידית :סמכות ואמונת צדיקים באספקלריית ספרותה של החסידות ,ירושלים
תשנ"ט ,עמ'  .289לחשיבות של לימוד תורה בחברה החסידית בכלל ראו :י' כ"ץ ,מסורת ומשבר :החברה היהודית
במוצאי ימי הביניים ,ירושלים תשמ"ו ,עמ' .279
 102ש' שטמפפר' ,ישיבות חסידיות בפולין בין שתי מלחמות העולם' ,ע' אטקס ואחרים (עורכים) ,במעגלי חסידים :קובץ
מחקרים לזכרו של פרופסור מרדכי וילנסקי ,ירושלים תש"ס ,עמ'  .352‑351וראו עוד :אשכולי (לעיל ,הערה ,)69
עמ' H. Soloveitchik, ‘Rupture and Reconstruction: The Transformation of Contemporary Orthodoxy’, ;124
 Tradition, 28, 4 (1994), p. 91בין שתי מלחמות העולם הפכה הישיבה למוסד מקובל בחסידויות רבות .ראו :מ' ברויאר,
אוהלי תורה :הישיבה — תבניתה ותולדותיה ,ירושלים תשס"ד ,עמ'  .57‑56על הרקע להתפשטותו של מוסד הישיבה
בחברה החסידית ראו :שטמפפר (שם) ,עמ'  ;369‑351הנ"ל (לעיל ,הערה  ,)8עמ' .393‑383 ,22‑18
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נמדד קודם כול במידת חסידותו ולא במידת למדנותו 103.חסידי גור אמנם מתחילים כאמור את חיי
הנישואים כשהם לומדים בכולל ,אך חלקם נשארים שם בהיקף מלא לא יותר משנתיים‑שלוש ולעתים
פחות מכך ,עד שהם יוצאים ,בברכת האדמו"ר ,לעבוד 104.בחסידות זו אין רואים אמנם בעבודה ערך
עליון אלא צורך קיומי בסיסי ,אך העובד בחסידות גור אינו נתפס כנחות כמו בחברה הליטאית105.
חסידים מוכשרים במיוחד ובעלי שאיפות למדניות יאריכו את שנות לימודיהם ,אך מסורת גור היא
שגברים יוצאים לעבוד .כך למשל ציין אחד החסידים' :למדתי חמש שנים אחרי החתונה .יש כאלה
שיוצאים לעבוד לפני ויש כאלה שאחרי .המגמה היא שמי שלא באמת יושב ולומד שיצא לעבוד'106.
שלא כבחברת הלומדים ,שגברים נשארים בה שנים רבות במסגרות לימוד תורניות ,חסידי גור אינם
אמונים על התמסרות ארוכת שנים ללימוד תורה107.
מלבד המסורת שגברים עוסקים בפרנסה חסרה חסידות גור מאפיינים נוספים של חברת הלומדים.
לדעת פרידמן אחד התוצרים המרכזיים של חברת הלומדים הוא פיתוח עולם של חוּ מרות ,כלומר
השתת החמרות על אורח החיים הדתי והפיכתן לנורמות כלל־חברתיות .התפתחות זו נבעה מביצור
מרכזיותם של הטקסטים המשפטיים־ההלכתיים ומדחיקת מעמדן של מסורות שעברו בעל־פה מדור
לדור .בחלקים גדולים של ההלכה אין דעה אחת מוסכמת על כל הפוסקים ,וקיימות מספר חלופות,
מקלות וחלקן מחמירות .לטענתו של פרידמן פוסקי הלכה בכל הדורות נטו ללכת אחר הדעות
חלקן ִ
המקלות ,אך החברה החרדית שהתעצבה מחדש בארץ משנות החמישים של המאה העשרים ,הפכה
את העדפת הפסיקה לחומרה לנורמה חברתית .החברה המסורתית הייתה מושתתת על העברת
המסורת מדור לדור ,ומי ששינה ממנהג אבות ,לקולא או לחומרה ,כאילו הטיל פגם בהתנהגותם
הדתית .לדברי פרידמן בבני־ברק במחצית השנייה של המאה העשרים נוצרה מציאות חדשה; הקהילה
שהמסורת עברה בה כבר לא הייתה קיימת ,שכן רבים מן הצעירים לא הכירו את סביהם מוליכי
המסורת ,בעיקר בגלל השואה .נוסף על כך חברת הלומדים ניתקה את הילדים ממשפחת המוצא
ויצרה זיקה בלתי אמצעית בינם לבין ספרות ההלכה .במציאות זו הוסר העיכוב לנהוג בדרך חדשה,
וזמינות המקורות הכתיבה את סגנון ההחמרה הלכתית108.
 103מרחב אחד מרבים שסדר עדיפויות זה משתקף בו הוא הספדים על חסידי גור שמתפרסמים בגיליון השבת של עיתון
'המודיע' .ראו לדוגמה :י"ע זילברברג' ,רב פעלים לתורה ולחסידות' ,המודיע ,י"ד בחשוון תשע"א ,עמ' ו; 'והחי יתן אל
ליבו' ,שם ,כ"ח בחשוון תשע"א ,עמ' ו.
 104על התפיסה של אדמו"רי גור ש'כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עון' ראו :אוצר מכתבים (לעיל,
הערה  ,)98עמ' כא.
 105כך משתקף גם מדברים שפורסמו בעיתון 'המודיע' .ראו :ש' קליין' ,יגיע כפך כי תאכל' ,המודיע ,י' בכסלו תשס"ז,
תוספת ,עמ' כ‑כא .יצוין כי הדברים שציטטה שטדלר ממדורו של חסיד גור אלירז ב'המודיע' אינם פוסלים את
העבודה אלא את הערך העליון שייחסו לה בתרבויות מסוימות .ייחוס ערך נעלה יותר ללימוד תורה ,כמשתמע מדבריו
של קליין ,אינו פוסל את היציאה לעבודה כאפשרות נורמטיווית בחברה החסידית .ראו :שטדלר (לעיל ,הערה ,)14
עמ' .33‑32
 106ריאיון עם פנחס 29 ,בנובמבר .2008
 107על הקריירה ארוכת השנים של לימוד תורה בחברת הלומדים ראוE. Berman, ‘Sect, Subsidy and Sacrifice: An :
Economist’s View of Ultra-Orthodox Jews’, Journal of Economics, 115, 3 (2000), pp. 905–954
 108פרידמן ,החברה החרדית (לעיל ,הערה  ,)6עמ'  ;87‑80הנ"ל' ,מודל 'השוק' וההקצנה הדתית' ,מ' כהן (עורך) ,בחבלי
מסורת :אסופת מאמרים לזכרו של אריה לנג ,רחובות תש"ן ,עמ'  ;112‑91הנ"ל' ,מסורת שאבדה :כיצד ניצחה האות
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חסידות גור אינה מתאפיינת בתרבות של חומרות במובן שהגדיר פרידמן .אמנם יש בה הקפדה
מרבית על שמירת ההלכה; האדמו"ר דרש מהבחורים בישיבות ללמוד כל יום במשך שעה את ספר
ההלכה 'משנה ברורה' ,וכדי להמריץ אותם ולטעת בהם את חשיבות ידיעת ההלכה הוא ערך להם
מבחני פתע כשבאו אליו .החינוך במוסדות גור מכוון להקפיד על החוק ההלכתי ,אך לאו דווקא על
הדעה המחמירה ביותר שבו ,וכל אחד בוחר לעצמו אם ובאיזו מידה להחמיר בכל דבר .ר' ישראל
אלתר הציב לחסידיו דרישות גבוהות בתחום הקדושה ,אך יש עדויות לכך שלא דרש מהם להחמיר
בתחומי חיים אחרים .למשל הוא התיר להשתמש בחשמל בשבת באמצעות שעון שבת ,בעוד שהחזון
איש החמיר בכך 109.גם המורה כהנוב הנזכרת ציינה בשיחה עם כלות מחסידות גור כי ר' ישראל לא
הצטרף לרבנים שאסרו להשתמש בחשמל בשבת ,וגם לא למי שדרשו שנשים תלכנה בכיסוי נוסף
מעל הפאה ,וטען שאין הוא מבקש שחסידיו יחמירו אלא בתחום הקדושה 110.מרואיינים טענו לפני
כי ר' שמחה בונים ,שירש את מקומו של ר' ישראל ,היה נוהג לתת כמתנת חתונה גביע קידוש שהכיל
יין בכמות קטנה מן המינימום המתחייב לפי דעתו של החזון איש .ואמנם חסידי גור אינם מאמצים
כקבוצה את פסקיו ההלכתיים של החזון איש ,שמייצג אתוס של החמרה111.
בהתבוננות מדוקדקת בהנהגות הקדושה מתברר שגם הן אינן מבטאות החמרה הלכתית.
המחמירים מניחים שהמעשה הדתי צריך להיות כפוף למערכת ההלכתית ,ובתוכה הם בוחרים את
האפשרות ההלכתית המחמירה ביותר .לעומת זאת את הנהגות גור מנחה העיקרון 'קדש עצמך במותר
לך' ,שעניינו עשייה לפנים משורת הדין ההלכתי .העושה לפנים משורת הדין אינו רואה במערכת
ההלכתית מסגרת שהיהודי צריך להתגדר בה ,אלא נקודת זינוק שראוי להוסיף עליה ככל האפשר.
חסידי גור מקיימים אפוא במקביל למערכת ההלכתית מערכת של הנהגות לפנים משורת הדין.
מערכת זו פועלת באופן עצמאי ובלתי תלוי בהגדרות הלכתיות ,והמניע שלה הוא שאיפה לרוחניות
מוגברת ולא רק מילוי הצו האלוהי.
כאמור פרידמן תלה את ההחמרה ההלכתית בתנאים ההיסטוריים שנוצרו ובמעבר של חברת
הלומדים מנאמנות למנהג שנמסר מדור לדור לדבקות בהלכה הכתובה 112.העובדה שפרקטיקות
הכתובה את המסורת החיה — עיון בפולמוס השיעורים' ,ברהולץ (עורך) ,מסע אל ההלכה :עיונים בין תחומיים
בעולם החוק היהודי ,תל־אביב  ,2003עמ' M. Friedman, ‘Life Tradition and Book Tradition in the ;219‑196
Development of Ultraorthodox Judaism’, H.E. Goldberg (ed.), Judaism View From Within and From Without:
Anthropological Studies, Albany 1987, pp. 235–256; idem, ‘The Lost “Kiddush” Cup: Changes in Ashkenazic
Haredi Culture: A Tradition in Crisis’, J. Wertheimer (ed.), The Uses of Tradition: Jewish Continuity in the
Modern Era, New York & Jerusalem 1992, pp. 192–216
 109שטרנבוך (לעיל ,הערה .)93
 110כהנוב (לעיל ,הערה  .)39חיזוק נוסף לכך שר' ישראל לא עודד חומרות מצוי בהערה שהעיר לרב אלברט על ספרו
'מעשר כספים' — 'זה די טוב ,רק הוא קצת מחמיר ,שנראה הדבר כדאורייתא' (תרגום מיידיש לעברית) .בעקבות הערה
זו שינה המחבר את אופן הבאת הדעות השונות והבליט את הפן המקל שבהן .ראו :א"מ אלברט ,ספר מעשר כספים,
ירושלים תשל"ז ,חלק 'הסכמות'.
 ,L.J. Kaplan, ‘The Hazon Ish: Haredi Critic of Traditional Orthodoxy’ 111ורטהיימר (לעיל ,הערה  ,)108עמ' .173‑145
 112להסבר אחר להיצמדותו של הרב קרליץ למסורת הספרים ראו :ב' בראון' ,ההלכה ,האורתודוקסית והמנהג :פסיקתו של
החזון־איש כמקרה מבחן' ,י' שלמון ,א' רביצקי וא' פרזיגר (עורכים) ,אורתודוקסייה יהודית :היבטים חדשים ,ירושלים
תשס"ו ,עמ' .253‑211
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חברת הקדושה — דגם חלופי לחברת הלומדים

הקדושה אינן מצויות בכתובים והן עוברות כתורה שבעל־פה באמצעות סוכני ִחברוּ ת ,מצביעה על כך
שבחסידות גור דבקים לא רק במילה הכתובה ,ושבעניין העיקרי המייחד אותם שולטת בעיקר מסורת
שבעל־פה.

סיכום
במאמר זה הוצגה הטענה שלצד דגם החרדיות שנוצר בחברה הליטאית בשנים שלאחר קום המדינה —
דגם המושתת על האתוס של לימוד תורה — יצרה חסידות גור דגם חרדי חלופי ,שהאתוס שלו הוא
שאתגרה את החברה החרדית
קדושה .שני הדגמים הללו הם תוצר של אותה מציאות היסטוריתִ ,
באמצע המאה העשרים ,ושגרמה לה לכונן את עצמה מחדש לאחר שרוב מניינה ובניינה נכחד בשואה
או ערק למחנה הציוני .בשעה זו של כינון חברתי מחודש פנתה כל קבוצה למורשתה התרבותית
הייחודית ושאבה מתוכה פתרון לשבר הפסיכולוגי ,החברתי והדתי שבו הייתה נתונה .הליטאים פנו
אל לימוד התורה ,שהיה ערך עליון במורשתם ,ואילו חסידי גור פנו לעבודה פנימית־נפשית ,שאפיינה
קבוצות חסידיות רבות מקדמת דנא .החידוש שיצרה כל קבוצה לא היה בו אימוץ של ערך חדש ,אלא
והעצמה של ערך שהיה נהוג במזרח אירופה והנחלתו כנורמה חברתית.
שינוי ההיקף ָ
החברה הליטאית הפכה את ההתמסרות המוחלטת ללימוד תורה מדרך של יחידים לדרך של רבים,
ואילו חסידי גור העתיקו את ערך הקדושה מן הבלעדיות האזוטרית של חסידים מעטים שהחמירו על
עצמם ,לכלל החסידים .ההיקף החדש של התופעה שינה את אופיין של שתי הקהילות הללו מכפי
שהיה במזרח אירופה; מעתה לימוד התורה או הקדושה ארגנו את חייהן והשפיעו על מישורים שונים.
ההתמסרות הקהילתית לערכים הישנים־החדשים קראה תיגר על ערכיה ואורחות חייה של חברת
הרוב הציונית־החילונית שהתבססה בישראל ,והציבה תרבות־נגד שמושתתת על חזון ,על יעדים ,על
בספרה הרוחנית.
פרקטיקות ועל אידאלים שונים בתכלית ,הממוקדים ֵ
על אף דמיון מסוים בין חברת הלומדים לבין חברת הקדושה מצד הרקע ההיסטורי והחברתי שלהן,
קיים ביניהן שוני בולט .בעוד שיצירתה של חברת הלומדים התנהלה בריש גלי ,נוצרה חברת הקדושה
בצנעה .ההתגייסות ללימוד תורה רב שנים הייתה מרכזית בשיח החרדי הציבורי בשנותיה הראשונות
של המדינה ,ואילו תהליך הפיכתה של חסידות גור לחברת קדושה הדוגלת בפרישות מינית לפנים
משורת הדין התרחש בצנעה ,בתוך החסידות 113.לא רק הורתה של חברת קדושה הייתה בצנעה;
מגמה זו נמשכת כל השנים ומסתירה מן העין את ייחודה של חברה זו.
הזהות החסידית החדשה שנשענת על ערך הקדושה ,הונחלה בחסידות גור באמצעות מערכת
החינוך .החינוך לקדושה מתחיל בגיל הרך ונמשך לאורך שנות הילדות ,הנערות והבחרות ,בד בבד
עם הגדרת החינוך הישיבתי כמסלול חינוך נורמטיווי לכל נער גור .נוסף על כך מינה ר' ישראל
 113לדוגמה לשיח הציבורי סביב בניית האתוס של חברת הלומדים ראו :פרידמן ,החברה החרדית (לעיל ,הערה  ,)6עמ'
 ;81‑80 ,71 ,70הנ"ל' ,חרדים ויחסים בין־דוריים בתוכם' ,י' מאלי (עורך) ,מלחמות ,מהפכות וזהות דורית ,תל־אביב
תשס"א ,עמ' .175‑173
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מדריכים ,קומנדנטים־מפקדים ,לאחראים להדרכת קבוצות בחורים בתחום הקדושה ולמעקב אחר
יישומה של הדרכה זו .ההדרכה נמשכת לאחר נישואיו של החסיד ,ודרך המדריך עוברת אליו תורת
הקדושה של החסידות.
דוקטרינת הקדושה היא ָּבבואה לתפיסת האדם בחסידות גור .על פי השקפת העולם של חסידות
גור הגוף והרוח הם שני כוחות הסותרים זה את זה ,וכדי יוכלו לבוא לידי ביטוי צדדיו הרוחניים של
האדם עליו לצמצם את הנפח של הגוף ושל המיניות ,המייצגת אותו .לדעת חסידי גור אדם אינו
צריך להיכנע לדרישותיו הטבעיות של הגוף ,והוא מסוגל להכניע את הטבע ולהתעלות באופן מלא
מבחינה רוחנית על ידי שליטה עצמית גבוהה ויכולת לדחות סיפוקים ולהסיט את עצמו ממציאות
לא רצויה 114.אידאל קדושה זה והפרקטיקות שמתלוות אליו ,עומדים בסתירה לתרבות המערבית
החילונית ,שמתירה את המיניות מרוב כבליה ,מגנה את מדחיקיה ומתרכזת בחוויית העונג שבה115.
בניגוד לכך הקדושה תובעת לרסן את המיניות בגבולות נוקשים ,למזער אותה ולהסיטה לשולי
החיים.
שני מאפייניה המרכזיים של חברת הלומדים כפי שהגדירם פרידמן — דחיקת המסורת שבעל־פה
מפני המילה הכתובה והעדפת הדעה המחמירה בהלכה וטיפוח תרבות של חומרות — אינם הולמים
את חסידות גור .את הטענה שהחברה החרדית המירה את המנהג העממי שעבר כתורה שבעל־פה
מדור לדור בעיון מחודש בהלכה הכתובה ,ניסח כבר יעקב כ"ץ 116,והיא נדונה בהרחבה ובהעמקה
במחקריו של פרידמן 117.לדעת פרידמן ההיצמדות לטקסט ההלכתי היא תוצר של משברים שעברה
החברה המסורתית האשכנזית בעת החדשה ,משברים שקטעו את רצף המסורת ההתנהגותית שעברה
מאב לבן ,ושהצריכו בירור מחודש של ההתנהגות ההלכתית הנדרשת .למרות ההיגיון שבטענה זו,
ההנהגות של חסידי גור מעידות כי התנהגותם הזוגית מעוצבת ברובה דווקא על ידי מנהג גור ,שעובר
מדור לדור ,ומוכיחות שיש מרחבים שהמסורת שבעל־פה עדיין שולטת בהם .אף תרבות החומרות
אינה מאפיינת את חסידות גור; חסידות זו אינה מאמצת באופן גורף את הדעה המחמירה בהלכה,
והנהגות הקדושה שלה הן תוצר של תפיסת עולם חסידית שאינה מחמירה בדין אלא חורגת לפנים
משורת הדין ההלכתי.
מתוך השוני המהותי בין מאפייני חברת הלומדים לאלו של חסידות גור ברור שחסידות זו מושתתת
על תפיסת עולם שונה ביסודה מזו של חברת הלומדים ,ושהיא העמידה דגם עצמאי ,חלופי לזה של
חברת הלומדים ,גם אם לא ביקשה מלכתחילה ליצור חלופה כזאת .בעולם החרדי־האשכנזי יש אפוא
דגמים שונים ולא רק זה של חברת הלומדים ,וחברת הקדושה היא אחד מהם.

 114כמו השאיפה שהציב הרבי מקוצק לחסידיו 'להרים את השמים' .ראו :רבינוביץ (לעיל ,הערה  ,)101עמ'  .512וראו עוד:
אשכולי (לעיל ,הערה  ,)69עמ' .54
 115על המתירנות המינית ודרך התפתחותה בעולם ובישראל ראו :ע' אלמוג ,פרידה משרוליק :שינוי ערכים באליטה
הישראלית ב ,חיפה ואור־יהודה תשס"ד ,עמ' .1167‑1043
 116י' כ"ץ ,לאומיות יהודית :מסות ומחקרים ,ירושלים תשל"ט ,עמ' .159‑158
 117לדיון מעמיק בטענה זו ראו גם סולוביצ'יק (לעיל ,הערה .)102
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