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שלמה טיקוצינסקי*

מה חדש בשדה מחקר החרדים? האם כל החברה החרדית היא “חברת לומדים”? אם דרוש לנו 
עוד חיזוק להפרדת המונח “חברת הלומדים” שטבע מנחם פרידמן מן החרדיות הישראלית 

על מגוון מופעיה, בא ספרו החדש של קימי קפלן ומציג את הפער במלוא עוצמתו.
הליטאית.  זו  ובייחוד  האשכנזית,  החרדיות  של  חדשה  תמונה  לנו  לצייר  מנסה  קפלן 
מטרה זו מובהרת במבוא ובסיכום, ואף עולה שוב ושוב מבין פרקי הספר. הטענה העיקרית: 
האשכנזית  החרדית  בחברה  התבוננות  המתודה:  עממית.  דת  יש  אשכנזים  לחרדים  גם 
מלמטה למעלה, נגד המגמה השלטת בחקר החרדים הממוקדת לרוב בהתבוננות מלמעלה 
קפלן מבקש   .)46 )עמ‘  הייצוגית  וספרותה  מנהיגיה  בראי  החרדית  בחברה  ועוסקת  למטה 
להתבונן בתופעות, בלבטים ובהשקפות העולם המרכיבים את השיח הדתי העממי בחברה 
המישור  ובין  האידיאולוגי–רטורי  המישור  שבין  הפער  את  לחדד  וכן  האשכנזית,  החרדית 
שפירושו  המובלעת”,  “תרבות  סיון  עמנואל  שטבע  למונח  נצמד  הוא  כך  לצורך  המעשי. 
תרבות שאת גבולותיה מייצרים ומבצרים מנהיגים דתיים. קפלן מבקש לאתגר את המונח 
ולהוכיח שגבולותיה של תרבות המובלעת נקבעים גם בידי השיח העממי והדת העממית. 
במקרה החרדי הוא מבקש להראות כיצד שורטטו מחדש גבולותיה של החרדיות האשכנזית 
ה“אותנטית” כתוצאה מתהליך חשיפה בלתי נמנע למציאות הישראלית בשנים האחרונות. 

אכן, קפלן הניח על מדף ספרי המחקר מסמך מאתגר וחשוב והצביע על חלל שהגיעה 
העת למלאו. דא עקא, שעם סיומו חש הקורא שהמשימה טרם מומשה. אם ציפינו להכיר את 
עממיותה של החרדיות האשכנזית הליטאית, לא נוכל להסתייע בספרו של קפלן, שאמנם 
זו,  בחברה  עממיים  ושיח  דת  של  להיווצרותם  האפשריות  ובסיבות  הגירוי  בתהליכי  עוסק 
אולם אינו דן בשיח העממי גופו ובתוצאותיו. מה באמת קרה לחרדיות האשכנזית עם הפיחות 
בסמכותה של ההנהגה הדתית ועליית השפעתה של המציאות הישראלית? לאחר שעמדנו 
על התהליכים המאתגרים את האליטה, עלינו להתפנות לשאלה החשובה יותר: מהי תגובתה 
לאתגרים אלה? ללא טיפול הולם בשאלה זו נישאר עם התמיהה: מה חידוש לפנינו מעבר 
לכך שבחברה החרדית, כמו בכל חברה, קיים פער בין המוצהר ובין המעשי ובין אידיאלים 
בכל  האשכנזית  החרדיות  בקרב  שמתרחש  כרסום  על  לספר  יוכלו  דבר  יודעי  למציאות? 
הנוגע לאתוס הלימוד והלמדנות, ועל מעבר הדרגתי מאתגרים אינטלקטואליים לאתגרים 
תרבותיים, כהתגוננות מפני הסכנות שצופנות הטכנולוגיות החדשות שהנוער החרדי נחשף 

אליהן. 
קפלן מציב אפוא תמרורים להבנת השיח העממי החרדי, אולם דרכנו לשם עוד ארוכה. 
טרם ניתנה תשומת לב מספקת לשלושת מעגלי השיח עתיקי היומין ־ פוליטיקה, משפחה 
ושידוכים ־ הממלאים חלק נכבד מסדר יומו של החרדי מן השורה בצד היותו בן לחברת 

החוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים ומכון ון ליר בירושלים 	*



סוציולוגיה ישראלית י )1(  223 תשס“ח–2008 

עממי”  “שיח  שההגדרה  וודאי  עממית,  דת  מאוד  הרבה  מכילים  אלה  מעגלים  הלומדים. 
הולמת אותם. הם אפילו אינם מונחים בידי דרגי המשנה, שלהם הקדיש קפלן את מחקרו 
הנוכחי. הממסד הרבני על כל דרגיו וצורותיו יכול רק לנסות לשרטט את גבולותיהם של 

מעגלים אלה, אך על תוכנם ועוצמתם אין לו כל שליטה. 
הספר שלפנינו מורכב מארבע זירות מחקר: הדרשות המוקלטות, החזרה בתשובה, חקר 
השואה ושיח דתי נשי. כל אחד מהם הוא תחום חשוב ומכיל עבודת שטח מרשימה, אך עם 
זאת, המכנה המשותף ביניהם )עמ‘ 44-43( אינו משכנע דיו. העיסוק המחקרי בשואה, ומולו 
הנושא הקיומי הבוער של יציאת נשים לעבודה, אינם עומדים על פלטפורמה אחת. קשה אף 
להכתיר את שניהם כ“שיח” ולהתכוון לאותו דבר. לצורך הכללתם של ארבעת המחקרים 
בספר אחד שוזר קפלן זה בזה דת עממית ושיח עממי, כשרק הראשון שבהם זוכה לביסוס 

מחקרי ראוי בפרק המבוא. 
הפרק הראשון עוסק בנושא הדרשות המוקלטות, אחד מהישגיו המחקריים של קפלן. 
גבולות קבוצתיים,  ולטשטוש של  חשיבותה של התופעה טמונה בכך שהיא גרמה לחצייה 
העממית  לדת  הודות  תיאולוגיים,  גבולות  ובעיקר  החרדית,  בחברה  ותרבותיים  אתניים 
הנישאת על כפיו של המדיום המוקלט. מסקנת הפרק היא שהאשכנזיות החרדית ה“מקורית” 
נחשפת בשנים האחרונות יותר ויותר לתכנים, לנושאים ולאתגרים, ואף לצורת ההתבטאות, 
לטפל  מתפנה  אינו  קפלן  כאמור  אולם  בתשובה.  והמחזירים  החוזרים  האחר,  המחנה  של 
אמונות  על  ואיום  זהויות  טשטוש  שלפנינו  בקביעה  מסתפק  אם  כי  ההשפעות,  בבדיקת 
קודמות. עם סיומו של הפרק מצפה הקורא ליותר מפסקה אחת על אתרי ההסברה והדרשות 
נושאים שמן  כיום את השוק החרדי,  ולפחות על תקליטורי המחשב המציפים  באינטרנט, 
לא  כי הטכנולוגיות החדשות  קביעתו  גם  יידרש אליהם קפלן במחקריו העתידיים.  הסתם 

דחקו את מקומה של קלטת השמע ממרכז הבמה )עמ‘ 92( ראויה לבדיקה מחודשת. 
הפרק השני דן בתופעת החזרה בתשובה מכמה היבטים חשובים ומציג את תמונת המצב 
התובנה  פרק,  של  בסיומו  הקולטת.  החרדית  החברה  ושל  התשובה  בעלי  של  החברתית 
נחשפים  השורה  מן  רבים  חרדים  ש“יהודים  היא  הספר  של  לייעודו  המתקשרת  היחידה 
לנושאים המטרידים חוזרים בתשובה... ולטענות המיועדות לשכנע חוזרים בתשובה” )עמ‘ 
137(. הקורא מצפה עדיין לדעת מה קרה לחרדי מן השורה בעקבות היחשפות זו, וֵאילו דת 
או שיח עממיים כבשו את שורותיו. יתר על כן, מתבקש דיון על האשכנזיות הליטאית ועל 
ידועה היא שבניגוד לקהילות החסידיות  ישיבותיה כחברה שקולטת בעלי תשובה. עובדה 
הנדרשים  והם  חרדיים”,  “כלל  נחשבים  הליטאים  של  ומוסדותיהם  קהילותיהם  הסגורות, 
לקלוט לשורותיהם את החוזרים בתשובה וילדיהם. מדובר במתח חברתי מתמיד שמתסיס את 

החברה החרדית, והרבנים נדרשים לסוגיה זו השכם והערב. 
שהשיח  להסיק  הקורא  חייב  השואה”,  עם  בהתמודדות  “תמורות  השלישי,  הפרק  מן 
האקדמי שנוצר לאחרונה בין חקר השואה החילוני ובין שלוש חוקרות שואה חרדיות מבשר 
על דת עממית כלשהי. גם כאן מצביע קפלן רק על התקרבות או על הפנמה של המתודה 
שיח  המקלה של  אפילו מההגדרה  רחוקים  עדיין  אפוא שאנו  וברור   ,)192 )עמ‘  האקדמית 
עממי. דומה שלא נטעה אם נקבע שלמרות ממצאיו המעניינים של קפלן, ועם כל הכבוד 
לחקר השואה, הוא אינו חלק מסדר היום החרדי. גם אם מדובר בפרמטר אפשרי לתהליכים 
עכשוויים, נושא השואה מזדנב אי שם בסוף התור, הרבה אחרי פרמטרים בולטים ועכשוויים 
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יותר כמו העיתונות החרדית החדשה או גל המכונים ללימודי מקצוע השוטף כעת את החברה 
החרדית.

בעיקר  שמשתקף  כפי  החרדיות,  הנשים  של  העממי  הדתי  בשיח  עוסק  הרביעי  הפרק 
וטהרת המשפחה. כאן פותח בפנינו קפלן צוהר  לזוגיות, הורות  מכינוסי נשים המוקדשים 
חשוב לשיח דתי עממי מתפתח שנטל לעצמו עצמאות מן השיח הרבני המלומד. אולם יש 
לזכור שאתגר היציאה לעבודה הוא רק היבט אחד של שיח זה, הניזון מתהליכים חברתיים 

ופוליטיים אחרים, וכן מאופנות עכשוויות של תרבות פנאי תורנית לאישה החרדית.
הפרק החמישי בספר עוסק בישראליזציה של החרדים, ויש בו תובנות קולעות וניסוחים 
על  ומעיד  לכותבו  מחמיא  הפרק  הקודמים,  הפרקים  מסקנות  על  החזרות  למרות  זהירים. 

בשלות ואחריות בתחום עמום זה שרבים דשים בו.
מבחינה מתודולוגית משתייך מחקרו של קפלן למשפחת “מחקרי הפינצטה”, הנשענים 
על בסיס נתונים רחב ומנסים להשליט בו סדר. אלא ששליטתו של המחבר בפרטים הקטנים 
אינה עושה חסד עם הקורא, והוא עשוי להתייגע לעתים בסבך השמות והנתונים, בפרט כאלה 
שהתזה מובנת בהחלט גם בלעדיהם. הספר אינו מבוסס על ראיונות ואינו כולל ממד אישי 
או פסיכולוגי, אידיאולוגי או רעיוני. מחקרו של קפלן הוא אנטיתזה לכל אלה ומתמקד אך 
במיפוי ובסידור תופעות. עם זאת, הוא יומרני בתחום ריכוזיות המחקר, ומלבד התזה שהוא 
מציע הוא משתדל לתפקד גם כחוזר עדכני המביא חדשות מן התחום. הגדיל לעשות קפלן 
בנספח הביבליוגרפי שצירף לספרו, המכיל מאות מחקרים שנכתבו בעשורים האחרונים על 
החברה החרדית, שלמרות החסרים והיתרים שבו, מדובר בליקוט מרשים בהחלט שתרומתו 
רבה לכל מחקר עתידי העוסק בחברה החרדית. שער רחב פתח כאן המחבר אל סוד שיח חקר 
החרדים, ואין ספק שבמחקריו העתידיים עוד יצעידנו את כברת הדרך אל סודו האמיתי של 

השיח החרדי.


