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לימודי חסידות בבתי ספר יסודיים ותלמודי תורה

מבוא1 

כולה מקורן  וכתורה שבעל פה  מן התורה שבעל פה,  הינן חלק  ותורת חסידות חב”ד  תורת החסידות הכללית 
מסיני. בחסידות מתגלה “פנימיות התורה”. התורה ופנימיות התורה משולות לאדם ונפשו, כשם שהנפש מביאה 
חיות באדם, כן מביאה החסידות חיות בלימוד התורה. החסידות גורמת לקיום מצוות ביתר חיות, בשמחה, ומתוך 
תכלית  שבאדם.  האלוקית  הנפש  ועל  אל  מדברת  החסידות  האדם,  ועל  אל  מדברת  התורה  פנימית.  הזדהות 
החסידות לגלות את האור האלוקי הטמון באדם, ואת האור האלוקי הטמון בבריאה כולה, עדי קיום הייעוד “ונגלה 

כבוד ה’,  וראו כל בשר יחדיו כי פי ה’ דיבר”. )ישעיהו מ’, ה’(

החסידות  שכן  נוספת,  חשיבות  החסידות  ללימוד  יש  הקודש,  לימודי  כביתר  תורה,  לימוד  מצוות  לקיום  בנוסף 
מחנכת לאמונה, נוטעת יראת ה’, ומדריכה את האדם לאהבת ה’, אהבת התורה ואהבת ישראל. חשיבות יתרה 
נודעת ללימוד החסידות בגיל צעיר, בהיות האדם ילד ונער, בזמן בו מתגבש חינוכו, במטרה ש”גם כי יזקין לא יסור 

ממנה”)משלי כ”ב, ו(

לימוד החסידות לילדים

בראש השנה תק"ז, עשה הבעש"ט "עליית נשמה"2, והגיע עד להיכלו של המלך המשיח. שאל הבעש"ט למשיח: 
ותופץ תורת החסידות  ונענה "לכשיפוצו מעיינותיך חוצה" – לכשתתפרסם  יבוא אדוני?  "אימת אתי מר" –מתי 

בעולם כולו, עד ל"חוצה"

בהתאם לתשובתו זו של המשיח, ובהתאם לדברי הזוהר3, אשר בתקופה הקרובה לביאת המשיח יתמצאו התינוקות 
בסודות התורה, באה דרישתו של הרבי ללמד חסידות ופנימיות התורה לקטנים ולקטנות: "יש להפיץ את מעיינות 
וההוראות  לאור ההדרכות  עומק מעיינות הבעש"ט"4.  להבנת  עדיין  שייכים  לקטני קטנים, שאינם  גם  החסידות 

הנ"ל, נמנה, אפוא, שיעור חסידות בין מקצועות הקודש הנלמדים בבתי הספר היסודיים של רשת חינוך חב"ד.

1   בהתאם לתכנית הלימודים בחסידות  שנערכה ע"י שרה זילברשטרום בשנת תשנ"ה

2   מכתב הבעש"ט, נדפס בתחילת  הספר "כתר שם טוב".

3   חלק א', דף קיח, עמ' א

4   תורת מנחם תשמ"ה עמ' 1500
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הנחות יסוד
1. החסידות נתגלתה בדורות האחרונים, ושני טעמים בדבר:

א. תרופה לבעיית ירידת הדורות. עם התגברות החושך הרוחני ועמעום הרגש היהודי, באה החסידות כדי להאיר 
ולהעיר את היהדות.

ב. הכנה לעתיד טוב יותר. עם ההתקרבות לביאת המשיח והגאולה, באה החסידות כדי להכין את האדם והעולם 
לאור האלוקי, שיתגלה לעתיד לבוא.                                                                                                                                          

על יסוד שני טעמים אלו, מושתת לימוד החסידות בבית הספר היסודי:

א. כתרופה לבעיות שהחינוך מנסה להתמודד עמן, רמה מוסרית ירודה, יחסי אנוש קלוקלים, חוסר הזדהות 
רגשית עם ערכי יסוד יהודיים ובעיות נוספות הבאות כתוצאה מחשיפה מתמדת לתרבות הרחוב, המנותקת 

מערכי תורה ומצוות.

לימוד החסידות מקרב את התלמיד לאמונה, מעורר בו אהבת ה’, אהבת תורה ומצוות ואהבת ישראל.

ב. כהכנה לעתיד אישי ולעתיד ציבורי טובים יותר. לימוד חסידות מפתח בלומד יכולת עצמית להבין חסידות, 
ללמוד תורתה וללכת בדרכיה, ומשאיר בידיו כלים נאותים לבנות את עתידו לאור החסידות, ולהכין עצמו וסביבתו 

לקראת הגאולה.

2. כשם שבתורה קיימים שני תחומים: ‘לימוד תורה’ ו’קיום מצוות’, כך בחסידות שני תחומים: ‘השכלה’ 
ו’עבודה’. ה’השכלה’ היא החלק העיוני בלימוד החסידות, הנוגע בעיקר לקיום מצות ידיעת ה’: “דע את אלוקי 

אביך”, ה’עבודה’ היא החלק ההתנהגותי בדרכי החסידות, הכולל אורח חיים מיוחד בעבודת ה’. כשם שחלק ניכר 
מלימוד התורה מוקדש לדעת “את המעשה אשר יעשון”, כן יוקדש חלק ניכר מלימוד החסידות להכרת מנהגי 

החסידות ודרכיה.

3. אמנם חסידות מטפחת את האמונה והרגש, אך החלק העיוני שבה דורש עיון קוגניטיבי מעמיק. אי לזאת, 
בהתאם להתפתחות הרמה הקוגניטיבית של התלמיד, יש ללמדו גם פרקי חסידות, הכוללים תכנים מעמיקים, 

מושגים ומונחים, ולא להסתפק רק בחינוך לרגשות חסידיים.

4. החסידות מבוססת על ‘אמונת צדיקים’, בבחינת: “ויאמינו בה’ ובמשה עבדו”. הכרת סיפורי צדיקים, תולדות 
חייהם, ואופן עבודתם את ה’, מחזקת אמונה זו, ונותנת ללומד דוגמא ראויה של התנהגות חסידית. על כן, כחלק 

מן הלמידה יש להתייחס לדברי ימי החסידות, תולדות האדמורים והחסידים, לאור אירועים מרכזיים בחייהם.

יתירה מזאת, את תולדות אבות החסידות וגדולי החסידים יש להעמיד במרכז הלמידה בגיל הצעיר, בדומה ללימוד 
השופטים,  המדבר,  דור  השבטים,  האבות,  תולדות  הסיפורי,  לחלק  בהרחבה  המתייחס  הצעיר,  בגיל  התורה 

הנביאים, המלכים וגדולי ישראל, במטרה להקנות לתלמיד הצעיר אורחות חיים ותוכחת מוסר.

5. בדורנו, דורו של הרבי, קיבלה החסידות תנופה מחודשת. הרבי הנחיל את החסידות לכלל, ביאר נושאים 
קשים, הסביר סוגיות מרכזיות והרחיב את מעגל לומדי החסידות, תוך שימת דגש על ההכנה לגאולה. על ידו 

הופצה החסידות בכל רחבי תבל בממדים שאין להם תקדים, עד שהעם כולו, בארץ ובתפוצות, יש מקרוב מהי 
אהבת ישראל חסידית... ברור, אפוא כי לימוד חסידות בימנו יתמקד גם על ראשי פרקים בתולדות הרבי, אישיותו, 
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תורתו, פעליו וביאוריו הרבים בתורת החסידות.

לימוד החסידות צריך להיעשות בדרך שתאהיב את החסידות על התלמיד ותגרום לו לשאוף ללומדה גם בזמנו 
החופשי. בבגרותו יהיה מסוגל הלומד ללמוד ולהבין מאמרי חסידות, לקלוט בשכלו סוגיות מופשטות, וליישם את 

אורח החיים החסידי הלכה למעשה.

מטרות

 מטרת על

להביאו  במגמה  ערכיה,  את  עליו  להאהיב  הצעיר,  לדור  החסידות  ודרך  החסידות  תורת  את  להנחיל 
עמוקה. והפנמה  פנימית  הכרה  מתוך  החסידות,  ברוח  התנהגות  ודרכי  חשיבה  דרכי   ליישום 

להלן מפורטות המטרות לפי תחומים: אמונה, הכרה וידע, רגש, וחינוך לדרכי התנהגות.

מטרות בתחום האמונה

 • התלמיד יעמיק את אמונתו בבורא עולם ומנהיגו.
 • התלמיד יפתח אמונתו באחדות ה' לפי דרך החסידות.

 • התלמיד יתרגל להאמין בהשגחה פרטית.
 • התלמיד יפתח אמונת צדיקים.

• התלמיד יעמיק אמונתו בביאת המשיח.

 מטרות בתחום ההכרה והידע

 • התלמיד יתוודע לתולדות האדמו"רים, מתמצא בדברי ימי חייהם, ויכיר את היסטוריית החסידות והחסידים.
• התלמיד יכיר סיפורי צדיקים ומפעל חיים מיוחד לכל אדמו"ר. בגיל מבוגר יותר יכיר את המאפיין המיוחד של כל 

 אדמו"ר, לפי שיחות הרבי.
 • התלמיד יכיר יומנים, מכתבים, מאמרים ושיחות של אדמו"רי חב''ד, וישלוט באמרותיהם ופתגמיהם.

• התלמיד יעמיק בתורת הרבי על תחומיה השונים, ויהיה מסוגל לקרא אגרות קודש ושיחות של הרבי באופן 
 עצמאי.

 • התלמיד ישלוט במערכת המושגית של תורת החסידות, ויבאר סוגיות ומושגים שונים על פי דרך החסידות.
 • התלמיד יכיר את מנהגי חב''ד ומקורם, ויבחן את הנהגות האדמורים כמקור למנהגים.

 • התלמיד יחשף לספרים של אדמו"רי חב''ד ויכיר את תוכנם.
 • התלמיד יכיר את רבניות חב''ד, תרומתן וייחודן.

 • התלמיד יעמוד על הקשר של חסידות חב"ד וחסידיה לארץ ישראל.
 • התלמיד יעריך את השפעת החסידות ותרומתה לחיזוק היהדות ולשמירת המצוות.

• התלמיד יכיר אתרים חסידיים ברחבי העולם.

מטרות בתחום הרגש

 • התלמיד יראה את רגשות השמחה והביטחון מרכזיים בהתנהגותו הרגשית.
 • התלמיד יחוש אחריות למצבו הרוחני של כלל ישראל.

 • התלמיד יחוש אהבת ישראל לכל יהודי ויהודי.
 • התלמיד יזדהה עם הדמויות והמסר שבסיפור החסידי.

 • התלמיד יפתח יראת שמים ומידות טובות כחיקוי להתנהגות האדמו"רים.
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 • התלמיד יכיר ניגונים חסידיים ויעמוד על ייחודם ומרכזיותם.
• התלמיד יזדהה עם האדמו"רים והחסידים, אשר שמרו במסירות נפש על דרכי החסידות.

מטרות בתחום החינוך לדרכי התנהגות

 • התלמיד יישם בחיי היום יום מנהגים חסידיים.
• התלמיד יהיה שותף פעיל בפעילות להפצת יהדות, בפעילות בהפצת מעיינות החסידות חוצה וישפיע על      

    סביבתו לאור לימוד החסידות.
 • התלמיד יחגוג אירועים חסידיים במשך השנה ויתייחס לתאריכים ומועדים בלוח השנה החב”די.

 • התלמיד יקפיד על אמירת שיעורי החת”ת והרמב”ם היומיים.
• התלמיד יעסוק בלימוד חסידות, פנימיות התורה, לפי רמתו, בזמנו החופשי.

מבנה התכנית

למקצוע החסידות מוקדשת בד"כ שעה שבועית בבתי הספר של הרשת. 

התכנים החסידיים במעגל השנה החסידי באים לידי ביטוי במסגרת תכנית חינוך חברתי -חסידי של הרשת, 

תכנית זו מתייחסת רק לשיעור החסידות השבועי במערכת הלימודים.  

בשנת תשל"ב נכתבה הצעה ראשונית לתכנית לימודים בחסידות אשר היתה מעין הצהרת עקרונות כוללת, המייצגת 
את המדיניות הכללית של רשת חב"ד. אך היה חסר בה הגדרה ברורה של התכנים והנושאים שיילמדו בכל אחת 

מהכיתות. 

בשנת תשנ"ה פיתחה הגב' שרה זילברשטרום הצעה לתכנית לימודים מובנית ומאורגנת לכל כיתה. 

על בסיסם נבנתה ההצעה לתכנית הלימודים החדשה, המכילה מבנה מקיף וכוללני של לימוד החסידות בכל שכבות 
הגיל.

המטרה המרכזית של התכנית היא שבוגר בית הספר של הרשת יכיר את ערכי החסידות הבסיסיים, ילמד בצורה 
סדורה את תולדות החסידות ועניינה, וייחשף למקורם ולמשמעותם של נושאים נבחרים וספרים מרכזיים בחסידות 

מיקודשכבת גילבכלל ובחסידות חב"ד בפרט.

הסיפור החסידיא

סיפורים חסידיים סביב מושגי יסוד וערכים חסידיים 

תולדות החסידות א ב

הכרות תולדות החסידות ודמויות מפתח מהבעש"ט ועד אדמו"ר הצ"צ

תולדות החסידות ב ג

הכרות תולדות החסידות ודמויות מפתח מאדמו"ר הצ"צ ועד הרבי

מושגי יסוד בחסידות חב"דד

ביסוס מושגי יסוד בדרכי החסידות בהתייחסות לשלושה תחומים:                                                                
הווי חסידי, עניני משיח וגאולה, ספרות חסידית
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