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החרדים? מדברים מה על

החרדי השיח בסוד

קפלן קימי מאת

שז"ר, 2007 מרכז זלמן

עמודים 346

רוז אהרן ביקורת:

מקיים החרדי  שהמיעוט מה זמן  ודחייה זה משיכה של יחסים  מערכת
אנו גיסא, מחד הישראלית. החברה עם
כנסת חברי של חדש דור להופעת עדים
מדבר שאינו חרדים, דור צעיר ועיתונאים
ב"עברית אלא  הגלותי היידי בניב  עוד
ליצור לו  המאפשרת שוטפת, צברית" 
החילונית. הסביבה עם יותר טובים קשרים

עדיין, מזוהה החרדי המגזר גיסא, מאידך
עצמו), בעיני (וגם הישראלים  רוב בעיני
בקנאות השומרים הקשישים, הרבנים עם
קו ונוקטים הישנה היידיש גחלת על
בעלות שונות בסוגיות מחמיר הלכתי
היהודי, הציבור לכלל מכרעת חשיבות
וגיור. עולים קבורת עגונות, התרת דוגמת
בסתירה לכאורה גם ניכרת הכפילות הזאת
בחברה החרדים שמגלים המעורבות בין
פוליטיות מפלגות באמצעות  הישראלית
האידיאולוגיה ובין וולונטריים חסד וארגוני
להחזיק. שבה הם מוסיפים האנטי־ציונית
מעוררים הללו הניגודים  כי  לציין חשוב
המשקיפים בקרב רק לא ומבוכה בלבול
החרדיים בחוגים גם אלא החילוניים,
להם לספק לעתים המתקשים עצמם,

הסברים.
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של  החדש ספרו החרדי, השיח בסוד  
מעמיק ניתוח להציע מבקש קפלן, קימי
להיסטוריה מרצה קפלן, הסוגיה. של ומקיף
נוטש בר־אילן, באוניברסיטת יהודית
החוקר ההיסטוריון עמדת את זה בספר
לטובת העבר מן ועדויות טקסטים שרידי
המתעד הסוציולוג, של המבט נקודת
בשטח. המתחוללים חברתיים שינויים
כבר המוצגת  המחבר, של המוצא הנחת 
מרכזיים חלקים כי היא ספרו, בעטיפת
תהליך "עוברים החרדי המחנה מתוך
הפנמה כלומר 'ישראליזציה', של סלקטיבי
התנהגות ודפוסי  תרבותיים ערכים  של
שמקורם בחברה הסובבת". לטענת קפלן,
ההיבדלות למגמות  מנוגד זה  "תהליך
את לאפיין שממשיכות וההסתגרות
במילים הרשמית". החרדית הרטוריקה
החיה המציאות בין פער ישנו אחרות,
אותה לייצג המתיימרת האידיאולוגיה ובין
הזה הפער של חשיפתו פניה. את ולעצב
בסוד של המרכזית מטרתו היא וניתוחו
גם בה בכבוד, עומד והוא החרדי - השיח

בלבד. חלקית בהצלחה אם

את קפלן מציג לספר מחקרו. במבוא  המתודולוגיה שעליה נשען
האידיאולוגי־רטורי האתוס בין מבחין הוא
'הדת העממית', ובין האליטה החרדית של
כללי, באופן המתייחס, משהו, עמום מושג
מאמינים בקרב הנפוצים ולאמונות לערכים
המעשיות הביטוי ולצורות השורה" "מן
לקונה קפלן מזהה  הזה בהקשר  שלהם.
בישראל: החרדית החברה במחקר בולטת
הדתיּות של ה"עממי"  שהממד  בעוד
זו והן המסורתית  זו הן - הספרדית 
בידי שיטתי באופן ונחקר נבחן - החרדית
הפופולאריים, התקשורת וכלי האקדמיה
החרדים בקרב המקבילה התופעה
לטענת עלומה. כמעט נותרה האשכנזים

להסתכל נטו זו חברה של חוקריה קפלן,
נקודת דרך למטה", "מלמעלה עליה
את והזניחו בראשה, העומדים של המבט
אחר המתחקה החלופית, הפרספקטיבה
למעלה". "מלמטה המתחוללים שינויים
את החרדיות חוקרי אימצו מכך כתוצאה

לייצר: מנסה שהאליטה המצג

העממית מהדת המחקרית ההתעלמות
גם קשורה האשכנזית החרדית בחברה
חוץ. כלפי ומציגה חוזרת זו שחברה לדימוי
הירארכית־ בחברה  מדובר זה דימוי  לפי
ידי מוכוון על בה המתרחש מסדרית, שכל
להם הכפופים ושכל המובילים, המנהיגים
הנחיותיהם לאור מוחלט באופן פועלים
מסתבר אולם אלה. מנהיגים של והדרכתם
אמנם יותר: הרבה מורכבת שהתמונה
מקום יש שלמנהיגים  כך על חולק  אין
אך לקבוצותיה, זו בחברה  וחשוב מרכזי
ולבטים מזה החיים מציאות של אתגריה
הקרקע את הכשירו מזה תיאולוגיים
לתופעות גם פנימי נרחב, כמו עממי לשיח
ועוד, זאת העממית. הדת בתחום אחרות
אחד בקנה עולה אינו זה ששיח מסתבר
ההנהגה מתווה שאותם הכיוונים עם

הבכירה.

האליטה, שמפיקה הטקסטים לעומת
מוטלות והשפעתם תפוצתם שמידת
כוחה את  שואבת העממית הדת בספק, 
משתתפות שבו ותוסס פנימי שיח מהיותה
הדת כן, יתר על רחבות בקהילה. שדרות
מוקדי השפעה צמיחת העממית מאפשרת
הרצאות התורנית.  להנהגה חלופיים 
חרדים, ופסיכולוגים נישואין יועצי של
סמכותם בשל  רב קהל  מושכות  לדוגמה, 
קפלן, לדברי הדוברים. של המקצועית
אינו החרדית זו בחברה תופעה של "קיומה
שהיא מאחר השאר בין מאליו, המובן דבר
הדתיים הסמכות מקורות על מצהירה

לגיטימיים". שהם היחידים כמקורות
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מרכזיות זירות "ארבע מנתח קפלן
בחברה פנימי שיח מתקיים וסביבן שבהן
שיח בישראל", האשכנזית החרדית
הרטוריקה בין  במתח כאמור, המתאפיין, 
והבדלנית האידיאולוגית האליטיסטית,
של הישראליזציה תהליך ובין בצביונה,
דרשנים של המוקלטות ההרצאות המגזר:
משתייכים שאינם פופולאריים חרדים
בתשובה, החזרה הרבנית;  להנהגה
החילוני העולם יסודות מן עמה המביאה
המתקיים הערני הדיון החרדיות; לתוך
סוגיית סביב החרדית ובספרות בעיתונות
מן ההתעלמות למדיניות בניגוד השואה,
המנהיגות נקטה שאותה הטעון, הנושא
יהדות חורבן שלאחר בשנים התורנית
לעבודה, חרדיות נשים ויציאת אירופה;
שאינו פנימי, נשי בשיח  המלווה תופעה
השמרני, האתוס למוסכמות בהכרח כבול
מול אל שלו הרלוונטיות את שאיבד

החדשות. ההתפתחויות
זו קפלן, דן שבה הראשונה התופעה
לציבור מוכרת העממית, הדרשנות של
רבנים של פועלם דרך בעיקר הישראלי
אף יוסף, שעל עובדיה הרב ספרדים, כמו
מהופעות נמנע אינו ההלכתית גדולתו
המחזיר או קהל, בפני עממי סגנון בעלות
אך יצחק. אמנון הפופולארי בתשובה
לתעשייה הלב תשומת  את  מפנה קפלן
אשכנזית, עממית דרשנות  של שוקקת
משנה אליטת מעין מהווים שנציגיה
הללו הדרשות  התורנית.  ההנהגה  לעומת 
השיח אל הצצה אשנב  לקפלן  מעניקות
האשכנזית והנושאים של החרדיות הפנימי
הנוגעים בעניינים  החל המעסיקים אותה,
בסוגיות תיאולוגיות המשפחתי וכלה לתא
ועונש". "שכר עקרון דוגמת עקרוניות,
של חרושת משגשגת הדרשות של בצלן
- לאוזן מפה הנלחשות ומעשיות שמועות
דוגמת - בהתהוות מודרני פולקלור מעין

התנבאויות ועל סיאנסים על הסיפורים
שבהן שונות אמונות המאשרים אוטיסטים,
את מעוררים אך השומעים קהל מחזיק
הרואים בהם הליטאים, הרבנים חמתם של
סיפורים קפלן, בעיני זרה. עבודה של סוג
הגבולות טשטוש את משקפים אלו
האשכנזים החרדים  בין התרבותיים 

לספרדים.
הנושאים אחד הוא לחילונים היחס
העממיות. בדרשות ביותר הפופולאריים
מתמודדת ה"גבוהה" החרדית התרבות
דיונים באמצעות החילוני האתגר עם
ופולמוסים ראש כבדי הלכתיים
הדרשנים ואילו נוקבים, אידיאולוגיים
שומעיהם את לשעשע מעדיפים העממיים
כדוגמה מביא קפלן לעג. עתירי בסיפורים
באור המציגים הכלבים", "סיפורי את לכך
שתופסת חיית המרכזי המקום מגוחך את
החילונית המשפחה של בחייה המחמד
בהקשר הזה מצטט קפלן הילדים. חסרת 
יודלביץ, שבתי הרב  שסיפר  ההלצה את
הישן: היישוב מן ותיק ירושלמי מגיד
אביב בתל  בחנות  עמדה אחת  "אישה 
בחנות עמדה היא שלה. לכלב בגד לקנות
- נפסלו הבגדים וכל שעות חמש או ארבע
הסוחר שהתרגז עד מתאים. מספיק לא
לו, ונמדוד  הכלב את 'תביאי לה: ואמר 
'אי־ האישה: אמרה לו'. מתאים מה ונראה
רוצה מפני שהיא למה אי־אפשר? אפשר'.
לצד כי מעיר קפלן הפתעה!" לו לעשות
הכלבים" "סיפורי משקפים והבוז הלעג
האיום מפני הדרשנים של חששם את גם
החילונית, התרבות מצד לעולמם הנשקף

להבין. מתקשים הם שאותה
בעיקר שהיא העממית, הדרשנות לעומת
החוזרים תופעת פנימית, פנאי תרבות
יכולתם את במבחן מעמידה בתשובה
סגורים גבולות על לשמור החרדים של
אותם. הסובב העולם ובין בינם יחסית
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על התופעה של השפעתה את בוחן קפלן
היתר, בין הניכרת,  העממי, החרדי  השיח
בסוגיות אמוניות יותר בהתעסקות נרחבת
הוכחות כמו בתשובה, חוזרים המטרידות
השגחה של לקיומה או האל למציאות
נעוצה האמיתית הבעיה  ואולם,  עליונה.
המצטרפים החילוני שמביאים עמם במטען
שהם מגלים האמביוולנטי החדשים וביחס
מבקשים הם שבה  החרדית החברה  כלפי
דנה מגוונת חרדית ספרות להתערות.
בתשובה החוזר צריך כמה עד בשאלה
מכל ולהתנתק הישנים  מחייו  להתנער
מצדם, בתשובה, החוזרים אליהם. קשר
בקרב עקביות חוסר של מגילויים מוטרדים
צביעות. על בעיניהם המעידים החרדים,
של הבעייתי מעמדם הוא נוסף טעון נושא
המשתקף, החרדית, החברה בתוך החוזרים
קשרי על החלות בהגבלות היתר, בין
האפשרויות המקצועיות עמם ועל החיתון
כדוגמה מצטט,  קפלן בפניהם. הפתוחות 
הליטאי, בני המחנה התבטאויות של לכך,
החוזרים של ניסיונותיהם  נגד  היוצאים
החינוך בתחום מעמד לרכוש בתשובה
בעולם רכשו שאותו  הידע בזכות  החרדי

החילוני.
תופעת של הבולטות ההשלכות אחת
החרדי השיח על בתשובה החזרה
בשואה הדיון  התעוררות היא הפנימי 
הדיון והמוסריות. הדתיות ובמשמעויותיה
בין למתח הוכחה קפלן בעיני משמש הזה
הרבנית המנהיגות נוקטת שאותו הקו
הרבנים העממיים. הדתיים הצרכים ובין
החזון למן השואה, שלאחר בדור הבולטים
ומבעלזא, מגור האדמו"רים ועד אי"ש
קינות חיבור ושללו בנושא מלדון נמנעו
אירופה. יהדות לחורבן זיכרון ימי וקביעת
החרדי השיח אחוז  זאת,  לעומת  כיום,
לדברי ממש. של שואה" ב"אובססיית

קפלן:

או הלכתית בפסיקה מדובר שלא אף
שהיהדות להניח ניתן היה ברורה, בהנחיה
ידה את תמשוך הליטאית־מתנגדית
והוא בשואה, ותיאולוגי היסטורי מעיסוק
חסידיות חצרות על הנמנים אלה לגבי הדין
השואה, לאחר בשתיקה בחרו שאדמו"ריהן
דרכם ממשיכי  ידי על  שנתפרשה שתיקה 
פני כך לא אולם דתי־חינוכי. מנחה כקו
בדומה לחרדים, שקשה נראה הדברים…
בצו לעמוד שאינם חרדים, אחרים לרבים
בהסברים להסתפק או מחד השתיקה
הוותיקים מנהיגיהם  ידי על  שניתנו

מאידך.

החרדית להיסטוריוגרפיה בניגוד
השנים מאתיים של  הפולמוסנית
תמונת את להפריך  שחתרה האחרונות, 
ולהוכיח היריבה החילונית ההיסטוריה
עליונה, ספרות השגחה של דבר קיומה את
נכונות מגלה החדשה  החרדית  השואה
והתיאולוגית ההיסטורית במורכבות להכיר
הנוסחאות מן  החורגת הנושא,  של
הגובר העניין ועונש. שכר של הפשטניות
רשת בין נדיר פעולה שיתוף הוליד בשואה
ובין יעקב' 'בית לבנות החרדית החינוך
מכון - המובהקים הציוניים הסמלים אחד
הליטאי העיתון במפתיע, שלא ושם'. 'יד
האידיאולוגי הקו את המבטא נאמן, יתד
את בחריפות תקף האליטה, של הרשמי

החרדיות במוסד. המורות ביקורן של
להיות נוטות נשים  הדברים,  מטבע
בתרבות מאשר העממית בדת יותר פעילות
הגברים. בידי הנשלטת  הגבוהה,  הדתית
תפקיד ממלאות חרדיות נשים ואכן,
שתוארו התופעות  שלוש בכל משמעותי 
לימודית ספרות בחיבור בדרשנות, - לעיל
על נוסף בתשובה.  ובחזרה השואה  על
הפנימי לשיח נפרד דיון מקדיש קפלן כך,
נשים עבודת  סביב שהתפתח התוסס 
עבודה המגוננת. החרדית למסגרת מחוץ
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מאחר שעל ככורח בל יגונה, כזאת נחשבת
המשפחה את לפרנס החרדיות הנשים
לימוד על  לשקוד לבעליהן ולאפשר 
החוקר טען  השמונים בשנות התורה. 
האישה כי מנחם פרידמן, בתחום, הבולט
התרבות של  לתכניה הנחשפת החרדית, 
החברה לתוך ערכיה את תייבא המודרנית,
בין המקשרת החוליה היותה גדלה. שבה
בידה נותן הסובב העולם ובין המשפחה
את ולערער עמוק שינוי לחולל הכוח את
מאוחר המסורתית. הגברית  ההירארכיה
מאחר בתחזיתו, ששגה פרידמן הודה יותר
עוצמתה החינוכית את העריך נכונה שלא
בפיתויי לעמוד כושרה ואת החרדיּות של
תחזיות מצטט קפלן החיצוני. העולם
החסידיות הקהילות לנשות באשר דומות
עמדו לא הן שאף תחזיות בארצות־הברית,
גישה נוקט  עצמו הוא המציאות. במבחן 
הדרשות בבחינת ומסתפק יותר זהירה
לבעיות הנדרשות  החרדית,  והספרות 
לא עדיין הישנה שהאידיאולוגיה חדשות
מציין, הוא מענה. בהקשר הזה להן הציגה
הדרשנים, של טרוניותיהם את למשל,
הפכה נשים שעבודת כך על המקוננים
לערך הלומדים  חברת  של  דוחק מצורך 
הספרות פריחת ואת חילוני,  קרייריסטי
לה נשים, השמה בידי החינוכית הנכתבת
הרגישה הסיטואציה עם להתמודד למטרה

העובדות. החרדיות עצמן מוצאות שבה
מוקדי שיח בארבעה בהרחבה לאחר שדן
בין ופערים מתחים החושפים פנימיים,
גובר באופן הנחשפת העממית, החרדיות
הרטוריקה ובין החיצונית, לחברה והולך
לבדלנות המחויבת האליטה, של הגבוהה
ב"ישראליזציה" קפלן מתמקד המסורתית,
מגדיר הוא שאותו  תהליך  החרדים,  של
שפה של ערכים,  של  מבוקרת  כ"הפנמה 
לאלה הדומים התנהגות דפוסי ושל
היהודית בחברה שונות בקבוצות הקיימים

על מספר ביטויים בישראל". קפלן מצביע
ברובד בעיקר המתחוללת זו, לישראליזציה
של החרדים מעורבותם השיח העממי: של
למסגרות והצטרפותם הציבורית בזירה
דוד 'מגן כמו התנדבותיות, אזרחיות
המתרחב שימושם 'זק"א'; וארגון אדום'
טכני עניין שאינו מודרנית, בעברית
החרדי לשיח מחדיר שהוא מאחר בלבד,
התרבות של  והסלנג הדימויים עולם  את
להסתייע החרדים של נכונותם הישראלית;
אקדמי במגוון ידע עם במומחים המזוהים
ופסיכיאטריה רפואה למן תחומים, של
של הגוברת  והפופולאריות מחשבים; ועד 
פעילויות פנאי, המביאות חרדים למקומות
'יד - הציונות עם מכל יותר המזוהים
לתולדות מוזיאונים התפוצות', 'בית ושם',
הפתוחים צה"ל מחנות  ואפילו  היישוב

הרחב ביום העצמאות. לקהל
אינה ישראליזציה כי מבהיר קפלן
בין מהותית סתירה אין חילון; בהכרח
מרכיבים הפנמת ובין במצוות החמרה
על יתר ישראלית.  מהתרבות מסוימים 
בחברה ה'ישראליזציה' "תהליך לדבריו כן,
במובנים שיבה מבטא האשכנזית החרדית
החברה של  מהאפיונים לכמה חלקיים 
באמצע בישראל  האשכנזית החרדית 
של בדרך שזו בחרה העשרים", לפני המאה
תהליך כי מדגיש הוא והיבדלות. הסתגרות
שונים מרבדים רבים, משלבים "מורכב זה
לו למצוא ניתן  וכי מגוונים", ומביטויים 
ברחבי אחרות חרדיות בחברות מקבילות
מן מרכיבים הן אף  שהפנימו  העולם,
מסתיים הספר אותן. הסובבות התרבויות
של זהירות מופלגת: "עלינו לזכור", בנימה
אלה, מעין "שתהליכים  קפלן,  כותב
החרדית בחברה להם  ביחס  שהרגישות
באטיות מתרחשים במיוחד, גבוהה היא
ולא הדעת בהיסח מזומנות ולעתים רבה
בשנים הבאות שיטתי מעקב במודע… רק
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או עקבי בתהליך  אכן מדובר האם  יגלה
בתופעה חולפת". שמא

חוויה היא  קפלן של  בספרו בחומר הקריאה  הוא העיקרי הישגו  מרתקת.
מן השטח הלקוח ברובו המכריע המובא בו,
על מסתמך קפלן  והבועט. החי  החרדי
נחשף החילוני אינו מקורות שהקורא שלל
מוקלטות, דרשות ובהם לקיומם, כלל
וספרי מקצועיות חוברות פולמוס, כתבי
קפלן את  אפוא לשבח יש לבנות. לימוד 
והיבטים רבדים  לעבר  זרקור  שהפנה  על
זכו לא אשר  החרדי, השיח מסוימים של

הולמת. מחקרית לב לתשומת כה עד
סובל  החרדי השיח בסוד זאת, ועם  
אינו קפלן בולטות. לקונות מכמה גם
ביותר המרתק לאתגר למשל, מתייחס,
- האינטרנט. החרדיות כיום בפני הניצב
בהזדמנות מדובר חרדית, מבט מנקודת
האינטרנט גיסא, מחד כאחת: ובבעיה
התקשורתיים לצרכים  להתאים  עשוי
הוא הבינלאומית. החרדית  הקהילה של
זה עם זה לתקשר לחרדים מאפשר
בבעיות ולדון ופתוחים סגורים בפורומים
השונות קהילותיהם של הייחודיות
הערניים הדיונים ממוקדי אחד - (ולראיה
הפורום הוא הווירטואלית בישראל ביותר
"הייד שבאתר חרדים"  "בחדרי  החרדי
חושף האינטרנט שני, מצד פארק").
על ילדיהם - לדבר שלא את החרדים -
ומאיים ולפיתוייה, המודרנית לתרבות
חרמות של שנים  עשרות בכך  להפוך
ללא־ חילונית תקשורת על ואיסורים

רלוונטיים.
עובר שקפלן נוספת מעניינת התפתחות
"הימניות הלא־ תופעת היא עליה בשתיקה
מאז החרדית בחברה שפרחה ציונית",
ההתבדלות גבולות פריצת אוסלו. הסכמי

למען החרדים והתגייסות הציונות מן
בשנת האישיות בבחירות  נתניהו  בנימין
שמועות מאליה. מובנת איננה 1996
מחמירים, רבנים כי טוענות עקשניות
נוקשה, בדלנית בעמדה ברגיל צידדו אשר
ימני חילוני  במועמד לתמוך נאלצו 
ייתקל בעניין שיטילו איסור שכל מחשש
ובחוסר הרבנית המנהיגות בתוך בהתנגדות
להזכיר יש זה, בהקשר הציבור. מצד ציות
כוח במוקדי חרדים של חברותם את גם
הליכוד, במרכז ובעיקר חילוניות, במפלגות
חרדים בין המרים הכוח מאבקי ואת
הדתיות למועצות שהתמנו "מודרניים"
האליטה ובין הללו  המפלגות  מטעם
חשיבות בעלת נקודה זוהי הליטאית.
בספר ממנה שההתעלמות מכרעת,

ממש. מתמיהה
ויפול המתועד יקום על החומר רק לא אך
הנחותיו על בעיקר, ואולי גם, אם כי הספר
מציג שקפלן אחת, יסוד הנחת ומסקנותיו.
את לתת הראוי שמן היא המבוא, בפרק
והאינטימי, הפנימי העממי, השיח על הדעת
התמקד שהמחקר מאחר החרדיות, של
ובאידיאולוגיה שלה באליטה רק כה עד
שלאורך עקא דא מקדמת. היא שאותה
העדר על ושוב שוב  קפלן מתלונן  חיבורו
מפתח לדמויות הולמת מחקרית התייחסות
הוא כזאת הזנחה הגבוהה. החרדית בתרבות
כהנמן, ראש שלמה יוסף לרב מזהה ביחס
בבני ברק, מכן ולאחר בליטא ישיבת פוניבז'
יהודה יקותיאל מקלויזנבורג, ולאדמו"ר
לאחר החסידות מנהיגי מגדולי הלברשטאם,
אברהם יוסף  לרב באשר גם כך השואה. 
הגרמנית, הניאו־אורתודוקסיה חניך וולף,
החרדי, למחנה כישלונה, בעקבות שערק,
ועיצב אי"ש החזון של מרותו את קיבל
החינוך מערכת את הנערץ מורו בהשראת

לבנות. החרדי



• תכלת 130131 • 2008  / חורף התשס"ח

הסוקר  הביבליוגרפי בנספח הצצה  
בדור בישראל החרדית החברה "חקר את
התמיהה את  יותר עוד מחדדת האחרון" 
ההתמקדות בדבר קפלן של טענתו נוכח
התורנית. באליטה החוקרים  של היתרה
'אישים' במדור המוזכרים המאמרים
חרדים מנהיגים  בארבעה רק עוסקים 
והרב אי"ש החזון ומוכרים: בולטים
יואל ר' מסאטמר הרבי הליטאים, ש"ך
רשימת גם והרב עובדיה יוסף. טייטלבוים,
דתי, חיים ב"אורח העוסקים המחקרים
עולם" ותפיסות תיאולוגיה אידיאולוגיה,
הפריטים רוב ככלל, למדיי. מצומצמת
בהיבטים עוסקים  בנספח המצוינים 
החברה של ופסיכולוגיים אנתרופולוגיים
בילו יורם של מאמרו  דוגמת  החרדית,
או ל"ג בעומר בטקסי הבניית הגבריות על
מאבקי זהות גודמן על יהודה  מחקרו של

פסיכולוגיות. טיפול במסגרות
ספר לנו מספק לבעיה נוספת המחשה
חרדים המאמרים קובץ - בתחום אחר
בעריכת ב־2003, לאור שיצא ישראלים,
סיון. עמנואל הפונדמנטליזם וחוקר קפלן
בקובץ, המופיעים המאמרים תשעת מבין
ההלכה בעולם "תמורות - שניים רק
לאו בנימין ממסורת לספרות" של הספרדי:
החרדי המלכוד לחכות לנס: או ו"להתפרנס
נורית ועבודה" של תורה והשתקפותו ביחסי
האליטה בכתבי  לעומק דנים  - שטדלר
האחרים עוסקים המאמרים הרבנית. שבעת
לשאלה, היוצאים בתופעת תשובה, בכנסי
נגד במאבק פנאי,  פעילות של  בדפוסים
בזה. וכיוצא החרדי ב"גוף" הארכיאולוגים,
ולו בהם אין במפתיע, שלא או במפתיע
הענפה התורנית לספרות אחת הפניה
כיום כנהוג החרדית; הזהות ביסוד המונחת
את דווקא לצטט מעדיפים הם באקדמיה,

בנימין. וולטר את או פוקו מישל

התרבות על מספק מחקר העדר
גם שאלה בסימן מעמיד הגבוהה החרדית
השורר המתח לגבי  קפלן  של  טענתו את
העממית. הדת ובין הזאת התרבות בין
בסוגיה מתחבט עצמו שהוא נדמה
עולם בין  פער  קיים  אכן  האם  ותוהה 
לשיח החרדית האליטה של המושגים
קשרים דווקא  שוררים שמא או העממי, 
ככלות השניים. בין הדוקים סימביוטיים
כמתח מבחוץ למשקיף שנראה מה הכל,
ביטוי - הגמור ההפך להיות דווקא עשוי
האידיאולוגיה, של ולחוסנה לעוצמתה
את לגוון כדי העממי בשיח המשתמשת
שונים לקהלים אותו ולהתאים שלה המסר
למשל, גורס, קפלן משתנים. ולמצבים
חרדיות נשים  שבהם באופנים ש"העיון 
מלמד לעבודה יציאתן עם מתמודדות
של ירידה במרכזיותה ובראשונה על בראש
משום הרשמית", החרדית האידיאולוגיה
כלים להעניק לעובדות של זו בכוחה שאין
חייהן מציאות עם להתמודד כדי מספיקים
והנה, מתפקדות. הן שבהן המסגרות ועם

קביעתו: מסייג את הבאה הוא בפסקה

ואף מתחים שיש כך  על  מלמד זה מצב
לבין הממסדית החרדית הדת בין סתירות
שהשיח לזכור עלינו אולם העממית. זו
מטרייתה תחת מתקיים הנזכר העממי
המדגישה הרשמית האידיאולוגיה  של
הבסיסית ושהמחויבות והמשכיות, מסורת
היא שמאפשרת לעקרונות האידיאולוגיים
אתגריה עם להתמודד  העממית  לדת

של המציאות. המשתנים

כי קפלן החשש מחזקים את דברים אלו
המורכב צביונה את ליישב מעט מתקשה
שהוא התזה עם החרדית האידיאולוגיה של
יותר יסודי עיון ובאמת, לקדם. מבקש
להפוך היה עשוי הממוסדת" החרדית ב"דת
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המתח פיהן. על החוקר של מטענותיו כמה
העולם השקפת בין לכאורה,  המתקיים,
העממי השיח  ובין האליטה  של הרשמית 
וסתירות מחלוקות לפעמים  לבטא עשוי
התעוררות עצמה. האידיאולוגיה בתוך
לדוגמה, השואה, סביב העממי הדיון
של לקיומו קפלן כהוכחה בעיני הנתפסת
לשוב הצורך מלמדת דווקא על כזה, מתח
בתוך בעבר הוויכוח שהתנהל את ולבחון
וימי קינות קביעת סביב הרבנית המנהיגות
אף שדעתו אירופה. יהדות זיכרון לחורבן
לבסוף, שהתקבלה זו היא אי"ש החזון של
פוסקים מוחלט; קונצנזוס ביטאה לא היא
התייחסו חסידיים ואדמו"רים  חשובים
ואף שכתבו, הגותיים בספרים לשואה
מאלה, אחד הנטבחים. לזכר קינות חיברו
מסלונים, האדמו"ר הוא  מזכירו, שקפלן
בשואה שראה ברזובסקי, נוח שלום הרב
בהיקפו תקדים וחסר חריג ייחודי, "אירוע
את גם להוסיף יש אליו ישראל". בתולדות
הלברשטאם, מבאבוב, הרב שלמה האדמו"ר
וילדיו, ואת את אשתו ששכל פליט שואה
הפוסקים מגדולי וואזנר, הלוי שמואל הרב
שמו אירוני שבאופן בדורנו, החרדיים
גבי המודעה על רק ונוכח מן הספר נעדר
המזמינה הכריכה, שעל בצילום המופיעה
לבית תורה ספר להכנסת  הקהל את
נחלקו הליטאים  הפוסקים גם מדרשו. 
- מן הבולטים בהם ביניהם בסוגיה, ושניים
קמינצקי, יעקב והרב פיינשטיין משה הרב
בארצות־ האורתודוקסי  הזרם ממנהיגי 
לומר הקורא  כרוז על חתמו - הברית 

באב. לזכר השואה בתשעה קינות
לאידיאולוגיה באשר בהירות העדר
שמשרטט התמונה את מותיר החרדית
הדיון של זה רובד ואמנם,  חסרה. קפלן
לספר במבוא מסוימת.  מהזנחה  סובל
החברה את מתאר  חיבורו כי קפלן  טוען
מנקודת "מלמטה למעלה", כלומר החרדית

למחקרים בניגוד העממי, השיח של המבט
בשיח להתמקד שנטו קודמים, אקדמיים
התמקדותו ברם, האליטיסטי. התורני
פטרה לא זו בפרספקטיבה קפלן של
אופן באיזה להראות הצורך מן אותו
ה"מעלה", על ה"מטה" בעצם משפיע
- בכלל אם  - כיצד אחרות, ובמילים 
הוא שעליהם התהליכים עשויים
של בעמדותיה לתמורות להביא מצביע
גם הכל, ככלות  החרדית. המנהיגות 
ואין קפלן,  של בטענותיו ממש יש  אם
הרבנית האליטה של  בעמדותיה  לראות
סדר בעיצוב הבלעדית הסמכות את
להן שיש  ברי החרדית, החברה היום של
לציון ראויה תמורה ושום מכריע, משקל
לה, שתינתן מבלי זו בחברה תתרחש לא
אידיאולוגית גושפנקה אחר, או כזה בשלב

בראשה. העומדים מטעם והלכתית
הוא מופגנת: זהירות נוקט קפלן בכלל,
להסתכן וממעט לרוב שאלה סימני מייצר
של ניסיונו המר בעקבות (אולי בתחזיות 
בסוף המוצגת התהייה פרידמן). מנחם
החברה של הקשה בגרעין יש "האם הספר,
כלפי החברה מחויבות של החרדית גילויים
בנטל בנשיאה לשותפות ורמזים בישראל
כל של במוחו בוודאי מנקרת הלאומי?",
בלא מענה אותה מותיר קפלן קורא, אולם
טווח ארוך  מבט מציע  אינו  הוא מספק. 
הישראליזציה של המעשיות ההשלכות על
מה יודעים ש"איננו בהודאה ומסתפק
גילוי אולי בכך יש בחובו".  צופן העתיד
על להתגבר קשה אקדמית, אך אחריות של
דבר של בסופו יוצא  שהמחקר  התחושה

העניין. מן מופסד
בהם אין אולם ממשיים, חסרונות אלו
השיח בסוד של חשיבותו את לבטל כדי
הוא הספר למחקר.  תרומתו  ואת  החרדי
עיניים, ומאיר מאלף אינפורמטיבי מסמך
ראויות מציע  שהוא התובנות מן  שכמה
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לא שקפלן אף ומעמיקה.  נוספת  לבחינה
"השיח מעל המסווה את לחלוטין הסיר
נשענים שטיעוניו  ולמרות החרדי", 
בהחלט תרם הוא בעייתי, מצע על לעתים
כל ולהעמקתה. בנושא  התמונה  להבהרת
העוברים בשינויים ברצינות שמתעניין מי
אפוא יוכל לא בישראל החרדית החברה על

לקוות אלא נותר ולא זה, ספר על לפסוח
את וימשיכו בעקבותיו יבואו שאחרים

המלאכה שבה התחיל.

בעלזא וסטודנט ישיבת בוגר רוז הוא אהרן
ישראל למחשבת בחוג שני לתואר

העברית. באוניברסיטה


