
מפתיע החודים חוקו טועים? נחלשת זמננו בת שהחוויות שחושבים אלו כל למה • לדור דור

 של עשייתו
ןר7חו

 את זוכר שהוא מאז
 בנימין פרופ׳ עצמו,
 להסתובב רגיל בראון

 כשלראשו חרדים בין
 גדולה. סרוגה כיפה
 השפה את דובר הוא

 הקודים כל את ומכיר
 לרגע אבל הפנימיים,

 מזה לעשות חשב לא
 בשיחה • קריירה
 מסכים הוא נוקבת,

 רוצה היה א7ש
 בו יפשפשו שחוקרים

 ומנסה ובמשפחתו,
 הצדדים את להסביר

 שבכל החיוביים
 לראות אפשר זאת

מחקר עריכת בעצם



בראוןבניעצמו,אתזוכרשהואאזמ

כשלראשוחרדיםביןלהסתובברגיל

זרותשלשמץבליגדולה,סרוגהכיפה

נדחףהואהזו,הכיפהעםניכור.או

הגרא"ממרןשללדרשותיולהקשיב

עלטיפסהואעמהכלה,בירחישך

שבת,בלילותבויז'ניץהפרנצ'עס

חב"דייםבפארבריינגענסהשתתף

עםבחברותאולמדבבוקרבשבת

הכיפות.שחורי

חרדים'ל'חוקרלהפוךתכנןלאהואשלבבשוםזאת,ובכל

אתמסודרות.תכניותלוהיוכברחרדית'.להגות'פרופסוראו

כללית.ובפילוסופיהבמשפטיםעשההואשלוהראשוןהתואר

אתהרגההסקרנותבפתגמים,להשתמשאםשלו,שבמקרהאלא

המסלול.

החרדית.היהדותלחוקרבראון)בני(בנימיןפרופ'נחשבכיום

ארונותהגדושרמותבשכונתביתובמרתףאותימקבלהואעכשיו

הצנועהשולחןעלסדר.קצתלעשותומנסהאורכו,לכלספרים

יצירהלו.קוראים'הגדולים',עניין.ומעוררחדשספרמונח

ה"אישיםאתלחקורומנסהגדושיםעמודיםלאלףקרובשמחזיקה

בישראל".החרדיתהיהדותפניאתשעיצבו

הואלהשמיע.החרדיםלחוקרשישהראשונההתובנהוהנה

שנותאתעשהשבהב'שכונה'אלאפקולטה,בשוםאותהלמדלא

תושביםמפיוטענותתלונותהיוםשומעיםויותר"יותרילדותו.

מרביםהארץ.ברחבי'המתחרדות'אוהמעורבותבשכונותחילונים

היאהחרדיהציבורעםשהשכנותכךועלרגליים''דחיקתעללדבר

אנישכזו,בשכונהשגדלכילדאבללהכליל,רוצהלאנסבלת.בלתי

נכון.לאממשזהשלישבמקרהלהעידיכול

שנקראבמה–מתל־אביבהגענואליה–ברקבבני"גדלתי

רמת־אלחנןביןנמצאהזההשטחהיום,ההסתדרות'.'שיכוןאז

שבת.וגנרטורחצרותעירוביעםהקודשטהרתעללרמת־אהרן,

מזרוחניקים,שלישבערךשונה.הייתההאוכלוסייהאזאבל

תהליךהחלשהגענו,אחרישניםכמהואז,חילונים.השארוכל

בשכונה.מואץהתחרדות

פשוטהיוהחרדיםשלי,האישיתהחוויהלפילשפוט"אם

המזרחיסטיתהמשפחהכנציגזהאתאומרואניטובים.שכנים

ליהיודעתו.אתכפהולארדףלאאחדאףהחרדי.ברחובהאחרונה

צריךהייתידתיבתיכוןללמודשכדינכוןאזרבים.חרדיםחברים

בראון.מסכםטראומה",שמשאירדברשוםגן.לרמתלנסוע

בראון–המחקרבלשון"ברטרוספקטיבה",–לאחורבמבט

הואהסוערים'",שךהרב'ימיהיו"אלומדויק.היהשהתזמוןמבין

באוויר.היה"ה'אקשן'ברק.בנישלהמ"םבשנותונזכרמחייך

של'המהפך'אחריהיהזהכוחה.ואתעצמהאתגילתההחרדיות

הכלליתהעיתונותמאזניים.לשוןהחרדיםהפכופתאוםבגין.

התחילווירושלים.ברקבבנישקורהבמהלהתענייןהתחילה

והעסקנים.ה'גדולים'שמותאתלהכיר

עוצמה,רבלמנהיגהפךשךהרבחדשה.לסערהקמתיום"כל

ולאהתביישהשלאאידיאולוגיתמשנהלווהציבהציבוראתשליכד

הביטחוןתחושתאתודובריובציבורשנטעזההיההואהתנצלה.

הוא'פאנאטיקער',שנתפסהחרדישהיהודיהתפיסהאתהעצמי.
השפנים'.מ'אוכלינרתעולאמתבייששלאהאמתיהיהודיבעצם

אדירה.פריחהאזידעההתשובהתנועת

אותה".נשםשלאלמיהזוהאווירהאתלהסביר"קשה

שלימיםהדבריםאתלומדהאווירה,אתנושםסקרן,נערוהוא,

שלמים.מאמריםלוימלאו

חוקר־נחקריחסי מורכבות:

בנימיןתכנןלאשלבבשוםהסובבת,האווירהלמרותועדיין,

נמשכתיומתמיד"מאזהשכנים.חשבוןעלקריירהלעשותבראון

מהלאכללית,פילוסופיהבעיקרהייתהזואזאבללפילוסופיה.

בלימודיעשיתישליהראשוןהתואראתישראל'.'מחשבתשנקרא

במשךדיןכעורךשימשתיואףכלליתובפילוסופיהמשפטים

תקופה".

בצבאשירותובימיגםברקע.נותרותמידהחרדיםאבל

מצאהואנוספות,הזדמנויותובהרבהג'ובניק"...(שלגרוע)"שירות

שלבמובןהסברההיהלא"זההחרדים'.'מסבירבעמדתעצמואת

החרדית,העמדהאתהבינולאסביביאנשיםכביאור.אלאהצדקה,

לחילונית־מדוברת.חרדיותתפיסות'מתווך'עצמיאתמצאתיאני

עלייחודיתמבטנקודתלישישלהביןהתחלתי"לאט־לאט

היכרותגםומרוחק.זרלגמרילאוגםחלק,לאאניהחרדי.הציבור

במחקר".התעסקותוגםהחרדי,ה'שפראך'עם

החרדית,ההגותלחקרהכניסהאתבראוןעלשהקלנוסףעניין

"האקדמיהבנושא.שניםבאותןשהיההמחקריהוואקוםהוא

בודדיםחוקריםמעניין.מספיקמשהובחרדיותראתהלאאזשל

אףוסוציולוגים.כלכלניםהיההמוחלטרובםבחרדים.התעסקו

הזה".הציבור'חושב'מהלבדוקטרחלאאחד

התואראתלהשליםלאקדמיהלחזורבראוןהחליטאז,בדיוק

כתבהואשלוהמוסמךעבודתאתישראל'.ב'מחשבתשלוהשני

ואמונתתורהב"דעתעסקהוהיאשביד,אליעזרפרופ'בהנחיית

החרדית".בהגותחכמים

הצעירהמסטרנטעמושהביאהניתוחויכולותהידעמטען

אחריקצרשזמןעובדה,בפקולטה.נדיריםכנראההיוברקמבני

לבואאותושהזמיןטלפוןקיבלהואשלו,התזהעבודתשאושרה

העברית.באוניברסיטהקורסולמסור

חייבשהואלוברורהיההדוקטורט,לכתיבתהגיעכשהוא

מכיוןהחרדים".הגדוליםצמרתשלמ"השפיץבדמותלבחור

השקפהשלשילובבושישנושאלחקוררצהעברימשפטגםשלמד

חיים,החפץמרןשלמשנתוחקירתביןהסתפקמועטלזמןוהלכה.

מןולאהאחרון,עלנפלהההכרעהאיש.החזוןשלמשנתולחקר



לכיווןאותומשךברקי'הבני'הקשרשגםהנמנע

עבבספראורהזההמחקרראהתשע"אבשנתזה.

אתגםזנחלאוהואנרחב.דיוןבשעתושעוררכרס

עליווכתבחייםהחפץשלומשנתובהגותוהעיסוק

ראהאודותיומסכם)מאמרמאמרים.וכמהכמה

'הגדולים'(.בספרבפרקאור

לאהובאמוראניחרדי,כאדםאתה,ליתגיד

ולזעום?לכעוסאושכמוך,חרדים''חוקר

ישיבתיבסגנוןשאלותהטחתמתחייך.בראון

אוהלנו,לקטלג:הראשוניהניסיוןלו.מוּכרת

אחדחכםחסידשלי,ידידליאמר"איךלצרינו.

היהמהאתה,לי'תגידלאחרונה?איתושדיברתי

המשפחהעלמקיףמחקרעושההייתיאםקורה

רגעכלומנתחמתעדוהייתיבראון,משפחתשלך,

הואאחדמצדמזה?'.נהנההייתומצוקה,מבוכהשל

ניתוחישולחןעללעלותאוהבלאאחדאףצודק.

עצמי.אניגםהמחקר.

שחוקריםשהעובדהחושבאניגיסא,"מאידך

מסקרן,שאתהאומרזהלך.להחמיאצריכהאותך

חושביםשאנשיםחשוב.גםרבהובמידהמעניין,

היאמהלהביןמתאמציםוהםאמירהלךשיש

שניםשבמשךבציבורכשמדוברוחומרקלבדיוק.

מעניין'.כ'לאנתפס

הואשליהמחקרלהבין:חשובמשהו"עוד

השקפותלהביןמנסהאניוהלכתי.רעיוניברובו

היסטוריות,בשאלותמחטטכשאניגםותורות.

המהותלשאלתוטבחות''רקחותמשני,עיסוקזה

אותי".שמסקרנת

ש'זר'העובדהבעצםבעיהרואהלאאתה

חייםאורחעלדבריםלקבועמנסהמבחוץ,שמגיע

לו?זרכךשכל

בציבורנשמעתשהכיהטענהשזולומר"אפשר

וש'זרבינינו'אישהלילוד'מהבבחינתהחרדי.

שאנשיםחושבבהחלטאבללעולם'.יביןלא

ישאםבמיוחדלהבין,יכוליםוחוקריםשמתאמצים

ריאליים,אדםבניעםוקשריםבריאיםחושיםלהם

אנשיםדווקאפעםלאכתובים.חומריםעםרקולא

נקודותמפספסיםהביצהבתוךימיהםכלשגדלים

שלזרהמבטנקודתדווקאצריךלפעמיםוהבנות.

חיצוני".חוקר

והכותביםהחוקריםאתלהעריךיודעהמחקר

החרדיים?

חומרכלעלמאודחשדןהמחקרשעולם"ברור

אצלקרוב'אדםברורה.דיההטיהמבפנים.שיוצא

ולצנזר.להעליםולהקטין,להגדילנטייהוישעצמו'

אתלהעריךיודעבהחלטהמחקרעולםזאת,ובכל

החרדית.הידענות

שזוהריבהערכה,סימטריהחוסריש"אם

להעריךמתקשיםהחרדיםהלומדיםדווקאהפוכה.

נתקליםאנולפעמיםעושה.שהמחקרמהאת

פעםבכלמידע.לשתףאופעולהלשתףרצוןבחוסר

פולמוסמתחילשמתפרסם,משהוכותבשמישהו

בורותו.אתולהוכיחהישגיואתלגמדשמנסה

מהנחקרים.יותרלקבלפתוחהמחקרכללי,באופן

התחום"שכלמסייג,הואלזכור",חשוב"אבל

ויותריותרהשנים,שחולפותככלצעיר.מאודהזה

מהמקריםובחלקאותנולהכיללומדיםחרדים

גםאנחנועושים.שאנחנומהאתלהעריךאפילו

היאהאמתפעולה.שיתוףיותרלהרבהזוכים

נלהבים.כמעטפעולהלשיתופיזוכהאנישהיום

ותובנות".מידעולשתףלדברשמחיםאנשים

מנסיםחרדיםשבהםבמקריםגםנתקלאתה

נתוניםבאמצעותהמחקרתפיסותעללהשפיע

וכדומה?

מחלוקותשלבמקריםשדווקא"מסתבר

צדשכלמשוםלפעול,למחקרקליותרוסכסוכים,

הצדעמדתאתולשלולעמדתואתלהסבירמנסה

טוב...חומרומקבלניזוןהמחקרוכךשכנגד,

לשתףהחששעםלהזדהותיכולאני"בכלל,

חשששלהזהבהקשרהוראה''יראתפעולה.

באהגבוה,הכיברףמושלםשאיננומשהומלהוציא

למימביןלאאנירעות.תוצאותיהאךטובממקום

מרוויחלאאחדאףמחקרי.וואקוםליצורענייןיש

אותו".מביניםשלאמזה

היקים השקפה:
לפוניבז'הביאו

החרדי?הציבוראתאוהבאתהגלויות,נדברבוא

אסור"במחקרבראון,מנתחלהבין","חשוב

עיוורת'..'הערצהאותהומית''שנאהשתהיה

מההואהזה,בהקשרלדוןשאפשרהדיוןכל

ישהמחקר.לשורותמחוץהכותבשלהעמדה

שלוהמבטשנקודתפלוניחוקרעלשיטענוכאלו

עלאואישית,היכרותעליתבססוהטיעוניםעוינת.

מחקרית.לאבצורהשנכתבועיתונאייםמאמרים

מחקרומתוךלהבחיןשאפשרחוקרמבחינתי,

לתפקידו.חוטאבהערצה,אובעוינות

החרדילציבורשליהיחסמהשואלאתה"אם

לראותשאפשרחושבאניהמחקר,לשורותמחוץ

מחוץבעיתונות,שפרסמתיבמאמריםזהאת

חופשייותרמרגישאנישםהמחקריות.לבמות

שבעברלרמוז,יכולרקאניאישיות.עמדותלבטא

עלמחקריאתגם–אותישהאשימוכאלוגםהיו

בהערצה".שמאופייןכמי–אישהחזון

לעוררבראוןהצליחקצרה,תקופהלפניואכן,

בעיתוןשפרסםמאמריםבסדרתסערה־זוטא

הכותרתתחתהחרדי.הציבורעלראשון''מקור

)"לאפעם?",שלהחרדיוּתאיפה"אח,הסרקסטית:

אתלהספידשניסהמילכלהסבירהואנתתי"(,אני

טועה.אלאשאינו–'התפרקות'עלולדברהחרדיות

ופועמתחיהמנומקים,המאודלדבריוהחרדיות,

מאי־פעם.

מאמרימחקרית.סערהעוררהמאמרכצפוי,

מהשולייםדוגמאותלהעלותושובשובניסותגובה

בשלו,בראוןאבלתחלואים,ומעודהחרדיים

מתמיד.חזקההחרדיות

הטיעונים?כלאתמתרץאתהבאמתכיצדאז

קשהשלאנשיםהוא"הענייןמתחייך.בראון

שאומרתכמובהתהוות.שנתוןתהליךעללהסתכל

המבוגריםגםואולי–היוםשלהחוקריםהכותרת,

החרדיותעללהתרפקאוהבים–היוםשלהחרדיים

היוהםשבשעתובטוח,לאממשאניפעם.של

ברובכלומר,החרדיות.שלביופייהמבחינים

ממרחקרקבתהליךלהבחיןיכולאתההמקרים,

הזמן".

הנאצלתדמותואתזוכרהריאתהזאת,ובכל

שלו.החד־משמעיתהמנהיגותאתשך,הרבשל

עלמעידהלאהזההלהטאתכברשאיןהעובדה

'ירידה'?

הפרופסורכובעאתחובשהואלהבין","צריך

לאכמעטשך,הרבתקופת"עדלהרצות,ומתחיל

גרמנימונחזהו'השקפה'.עלהחרדיבציבורדיברו

אותושהביאומיאנשאואונג'.'וועלטבמקורו

לאאגב,עצמו,שךהרבהיקים.הםהחרדילציבור

בזה.להשתמשהרבה

הרבמעריצישלי,השכניםאתזוכראני"אבל

הציפור'.ממעוףב'מבטשניחןכמיעליושדיברושך

כלה'.'ירחיבכנסיפעמיים,אותושמעתיאישיתאני

שלאכמעטבעברית.מהולהבאידישדיברהוא

נאמן''יתדכשקניתיהשבוע,בסוףרקמילה.הבנתי

זצוק"לשךהגרא"ממרן אידיאולוגיה.כולושכלמנהיג



המסולסלת...המסגרתאתזוכרשעודלמי–הדבריםאתלקרואיכולהייתי

שכתבלאגםהואשך.הרבאת'המציא'לאנאמן''יתדלומר,חייבים"אבל

נקודתהיובאמתשלוהדבריםאמר.שהואמהאת'לתווך'הטיבוהםאותו.

אבלרצוצה.בלשוןקצתשהתנסחעומקהיהזהואלטרנטיבית.חדשהמבט

והואלמרגלותיו,היהודיתההיסטוריהשכללחושהיהניתןשלובדברים

הדברים,אתכשכתבתיוכמובן,ההווה.שלהשוצפיםהגליםעלהתנשא

שך...הרבשלכמעריץ'תויגתי'

משנה־כןהיאמתפרקת.לאשךהרבשאחריהחרדיותהכול,"ולמרות

התהליךזההיחלשות!אומרלאצורה,שינויאבלחדשה.צורהולובשתצורה

במקרה–הראשוןהדורתמידהיא.באשרדתיתתחייהתנועתכלשלהטבעי

–השניהדורוחזק.קטןבגרעיןמתאפיין–הראשונהאישהחזוןתקופתהזה:

וכיבוש.בפריצהמתאפיין–שךוהרבהסטייפלרתקופת

במחקר:שמכונהמהההתמסדות.של–השלישיתלתקופההגענו"היום

בהשאיןמשימהזאתקשה.יותרהרבהרלשמֵכן,אזשיגרה(.)מלשוןהשגרה

ושנים.ימיםלאורךהראשונהוההתלהבותהאשאתלהחזיקאפשראילהט.

מטבעוגדלים,כשמתמסדיםפעם.שלהטההזאתלאשגעגוערקנותרעכשיו

להפך".אפילואוליהתפרקות.לאממשזהאבלחדשים,אתגריםישהדברים

המחרשלהאתמול נוסטלגיה:

"שהחברהראשון',ב'מקורמאמריואתבראוןבנימיןפתחלכול","מובן

הציבוריתהתודעההתהפכהשניםכמהתוךשינוי.עוברתבישראלהחרדית

שלפיהלקביעהועדהמדינה,עלוישתלטולרוביהפכושהחרדיםמהתחזית

להרי'מעברנמצאיםלאכברשהחרדיםמסתבר'מתפרקת'.החרדיתהחברה

מהחברהחלקשהםלכולנווברורעשורים,כמהלפניאךשהיוכפיהחושך'

אפילוואנחנולנואכפתכולנו.עללהשפיעעתידלהםשיקרהומההישראלית

בגורלם.שיעלהממהמוטרדים

לנוקשהקצתכך,כלומעורביםמוטרדיםשאנחנומשוםדווקא"ואולם,

אנילפיכךומפוכחת.רגועהמבטמנקודתהישראליתהחרדיותעללהסתכל

החדשותבהתפתחויותולהתבונןנוחהכורסהעללהשתרעלכולנומציע

צריכההזאתהפריזמהיותר.רגועהובעיקר–רחבההיסטוריתבפריזמה

האופןאלדיוק,ליתראוהעתיד,אלמבטיםוהןהעבראלמבטיםהןלכלול

העתיד.מןההווהעלנסתכלשבו

החברהכדלקמן:"תהיהבראון,אומרלדעתי",אליה,שנגיע"המסקנה

אוהשגרהשלתהליךשעוברתדתית־רוחניתתחייהתנועתהיאהחרדית

בהישולכןהשמרני,אופייהבשלבעיקרהזה,התהליךעםלהקשהנרמול.

יתר.בהערצתאשמה

עבודתובחדרבראון



ואופןפניםבשוםהיאאבלמשבר,שלברוריםגילויים

תתחילהיאהחדש,למצבהשתתרגלאחרימחוסלת.לא

יריביהאףולבסוףהמפואר,לעברהלהתגעגעהסתםמן

בהישתמשואףואולינסעלאותהיעלוהוותיקים

המאהשליהודית'ל'התחדשותהשראהכמקורובכתביה

הבאה...".

בנימיןשלשדבריושטענורביםשהיואיפואיפלאלא

החרדיהציבורמצבשלמוגזם"ב"ייפוילוקיםהם–בראון

חלקהיאגםהאםהחרדית?הפוליטיקהעם"ומהבארץ.

בציניות.שואליםהםדתית–רוחנית'?",מ'תחייה

כותב,הואספק","איןנרתע:לאבראוןאבל

היהדותשלתדמיתהעםהיטיבהלא"שהפוליטיקה

אתלקדםלהסייעההיאדברשלבסופואךהחרדית,

החסידות:תנועתאתכמודלמציעהואשובענייניה".

בחסידות,גםהיוכוח,מאבקיכוללפנימית,"פוליטיקה

אתלהעםהצליחהלאהיאהדורותבפרספקטיבתאבל

זוהרה.

ספקאיןאבלכן,גםלההייתהחיצונית"פוליטיקה

שהתאפשרמכפיבהרבהקטניםהיווכוחהשהיקפה
תנועהכלהדמוקרטית.ישראלבמדינתהחרדילציבור

הביקורתבעברגםמימון.למקורותזקוקהרוחנית

הנוטליםלאדמו"ריםללעוגחדלהלאהמשכילית

אותם.שמשלמיםולחסידיהםו'מעמדות''פדיונות'

פעם'.של'לחסידותמתגעגעיםכולםוהיום

שמוניםבמשךוהתפתחחיחדשרוח"משבלמבקריו,בראוןאומרכאן","גם

רוחמשבבולראותסירבתםאתםאבלידכם,עלכאןממשהאחרונות,השנה

החסידותשלמתנגדיהכמוממשהזמנתכם.לפיהיהלאשבוהחידושכיחדש,

אתםשלילי,באורבעיניכםנתפסתידכםעלהצצההתנועהכאשרבשעתה,

ו'התעוררות'".'תחייה'שלממונחיםליהנותלהלתתמסרבים

מדבר?אתהשעליההגדולההתחייהאיפהועדיין,

כלאתלעזובשבוחרותישראלבמדינתהמשפחותאלפיאתשרואה"מי

לעסוקיוכלשהבעלכדיכלכליתמצוקהבחייולהתנסותהזההעולםמנעמי

בעדאתהאםגםמאליו.מובןשלאייחודיבמשהושמדוברלהביןחייבבתורה,

שישנכוןאזהתעוררות.שלסוגולכןגדול,כוחכאןישנגד,אתהאםוגםזה

זאתעושההחברהשלמוחלטרובעדייןאבלקלים,סדקיםהאחרונותבשנים

הזאת'.התורהרקשיורלנוש'איןאידיאלמתוך

החרדיתשהחברהרקלאהתשובה'.'תנועתהואמפתיעהכי"והדבר

מלחמתערבכךכלבהשהכה–מהדתהירידהשלהסחףאתלעצורהצליחה

מלובביץ',ברביהתחילזהמצטרפים.ישעודשאדרבה,אלא–השנייההעולם

שלמההרבובראשםהליטאים,גםלגלהצטרפוהימיםששתמלחמתואחרי

בעברומכברלאעדשהיומישלבמיוחדחדשים,לבבותלכבושהיכולתוולבה.

בלבד,זוולאדתית,תחייהתנועתשלהמובהקיםמסימניההיאהנהר,שלהשני

וסוחפת".מצליחהתנועהשלאלא

ננעלולאגדוליםשערי הפנתיאון:

בראוןשערךספר'הגדולים'.האחרוןהספרעלמיליםכמהבליאפשרואי

לאון.ניסיםד"רעמיתועםיחד

נחשביםשבעיניךאלואתלהכתירמצדךיומרנישזהחושבלאאתה

'גדולים'?

איתהלהתמודדוניסהמראש,הזאתלשאלהציפההואנבהל.לאבראון

רשימהלאבאמתוזוגדולים.להכתירמתכווניםלא"אנחנוהספר.בהקדמת

שעודבטוחאניהצלחנו.לאאךלרשימהלהוסיףשרצינוגדוליםהיוסגורה.

ננעלו.לאגדוליםשערישונה.רשימהשיעשואחריםיבואו

פרידמןמנחםפרופ'התחום:מחלוצילאחדכמחווהשנערך–הזה"בכרך



חלקימכלגדוליםשלרשימהלהרכיבניסינו–

שהשפעתםאלואתבעיקרהחרדית.הציבוריות

החצר–'מלכו'שבולמקוםמעברהרבהחרגה

עמדו.שבראשותההישיבהאושלהם,החסידית

אתחיפשנוהסוכה'.תמונות'מבחןלזהקראנו

הסוכותבכלשתוליםהגדוליםשלהתמונות

שלהם".החוגבניאצלדווקאולאוהחרדיות,

ישלמשל,המזרחעדותגדולישמכליתכןואיך

דמויות?שתירק

שתיעודלנושהיולציין,ליחשוב"ראשית

והבבאחיאישהבןלהכניס.ניסינושממשדמויות

ראויחוקרמצאנולאהמקריםשבאחדאלאסאלי.

–פועלומכלולעלמקיפהתמונהשייתןלעבודה

סאלי,הבבאשלובמקרה–הציבוריהןהתורניהן

במבטהאחרון.ברגע'הבריז'החוקרלצערנו,

דמויותלהוסיףגםהיהשניתןבהחלטיתכןלאחור,

ועוד.עטיהעזרארביכמוהישנה,יוסף'מ'פורת

ניתןביניהןשהחמצנו.חשובותדמויותעודויש

הרבואתמבעלזא,המהרי"דהאדמו"ראתלמנות

מאוריברשימתשנכלליםחולקשאיןמטשעבין

האחרונים.הדורות

שלהמטרההייתהלאזוכללי,באופן"אבל

אלאהגדולים,רשימתאתלהכריע–הספר

מקיף.באופןהזוהתופעהאתולהכירלהעמיק

האלוהחד־פעמייםהאנשיםגלרייתאתלהכיר

שהפכו–יוסףעובדיההרבועדסופרמהחתם–

החרדי".בציבורמופתלדמויות

בימיםמנוחה.יודעלאשבראוןמסתבר

עלמקיףספרשלסיוםבשלביעומדהואאלו

לדורותיה.קרליןחסידותשלוקורותיההגותה

מקיפוחמעט"סבלהמודה,הוא"החסידות",

החרדיותבעיצובלמקומההנוגעבכלמחקרי

הישיבותלצדמועדףיחסהיההיוםעדהישראלית.

בשלמעטלאנובעהדברהליטאית.וההנהגה

העובדהבשלוגםוהשיטתית,המסודרתההגות

פה'.שבעל'תורהבבחינתמעטלאהיאשחסידות

אתיעמיקורקהבאות"השניםמשוכנע,הואאבל",

לזרמיה".החרדיתלהגותוההערכה ההבנה

תורהבאהבתומתחזקשהולךציבור


