
העניינים תוכן 

מבוא 
1 ליאון  ונסים  בראון  בנימין 

ראשון: חלק 
ה'גדולים' תופעת  של  לדמותה  קווים 

ה'גדולים'  תופעת  של  צמיחתה 
11 שטמפפר   שאול 

החרדית־ליטאית השבחים  בספרות  ה'גדולים'  של  דמותם  עיצוב  על 
21 אטקס  עמנואל 

שני: חלק 
באירופה   החרדית  היהדות  אבות  פעם:  של  ה'גדולים' 

החדשנית השמרנות  ומורשת  סופר  החתם  זקן':  אב  לנו  'יש 
73 כהנא  מעוז 

חיים' 'החפץ  הכהן,  מאיר  ישראל  ר'  בית':  'הבעל 
105 בראון  בנימין 

מבריסק סולובייצ'יק  הלוי  חיים  ר'  הישיבתית:  הלימוד  דרך  אבי 
152 ווזנר   עקביא  שי 

גרודז'נסקי עוזר  חיים  הרב   : העשרים  במאה  'גדול'  של  אב־טיפוס 
176 הרשקוביץ   ויצחק  בקון  גרשון 

וסרמן אלחנן  ר'  עמלק:  נגד  תורה'  'דעת 
209 גרינברג  גרשון 

אמת' ה'אמרי  מגור,  מרדכי  אברהם  ר'  ישראל':  'מלך 
234 שרייבר  דפנה 



שפירא אלעזר  חיים  ר'  ממונקאטש  האדמו"ר  הזידונים':  המים  זרמי  'נגד 
259 קופר  יצחק  לוי 

שלישי: חלק 
ישראל בארץ  החרדית  היהדות  אבות  בארץ:  אשר  ה'גדולים' 

דיסקין )מהרי"ל(  לייב  יהושע  משה  ר'  מלחמה:  איש 
295 שלמון  יוסף 

זוננפלד חיים  יוסף  ר'  ההתבדלות:  דגל  נושא  'העדה',  על  האיש 
319 הרשקוביץ  יצחק 

דושינסקי )מהרי"ץ(  צבי  יוסף  ר'  למשמרת':  'משמרת 
337 קרן־קרץ  מנחם 

רביעי: חלק 
הברית בארצות  החרדית  היהדות  אבות  החדש:  העולם  של  ה'גדולים' 

מסאטמר הרבי  טייטלבוים,  יואל  ר'  ואפלה':  חושך  של  'גאולה 
371 סורוצקין   דוד 

קוטלר אהרן  הרב  החיצוני':  העולם  עם  'מלחמה 
402 פינקלמן  יואל 

פיינשטיין משה  ר'  באמריקה:  הדור'  'פוסק 
430 גורדין  הראל 

שניאורסון מנדל  מנחם  ר'  המשיח':  ל'מלך  שהוכרז  הרבי 
456 היילמן  שמואל 

חמישי: חלק 
ישראל במדינת  החרדית  היהדות  מנהיגי  זמננו:  של  ה'גדולים' 

הזמן: אתגרי  מול  ועמידה  התורה  רוח  עם  התאחדות  הכנעה,  של  אתוס 
איש החזון  קרליץ,  ישעיהו  אברהם  ר' 

479 קפלן  לורנס 

רב' בעלזער  'דער  מבלז,  אהרן  ר'  ייסורים:  של  צדיקות 
520 הררי  עידו 



סולובייצ'יק הלוי  זאב  יצחק  רבי  מבריסק:  הרב 
550 הלוי  ויאיר  רוטנברג  נפתלי 

מפוניבז' הרב  כהנמן,  שלמה  יוסף  הרב  פליטה':  תהיה  ציון  'בהר 
571 טיקוצ'ינסקי   שלמה 

דסלר אליעזר  אליהו  הרב  הזמן:  אתגרי  לנוכח  והשקפה  הגות  מוסר, 
592 גרין  נעם 

ישראל בארץ  גור  חסידות  של  ושיקומה  ישראל'  ה'בית  בארץ':  'גור 
617 שלם  וחיים  בראון  בנימין 

שך מנחם  אלעזר  הרב  הטהורה':  'ההשקפה  איש 
644 חיים  בן  אבישי 

'הסטייפלר' קניבסקי,  ישראל  יעקב  ר'  התמים: 
663 שפירא  מרק 

הלברשטאם יהודה  יקותיאל  ר'  ישראל:  בארץ  ישנה־חדשה  חסידות 
מצאנז־קלויזנבורג

675 גרנות  תמיר 

אוירבך זלמן  שלמה  הרב  הלכה:  של  אמות  ארבע 
708 משיח  ואמיר  אדרעי  אריה 

וולבה שלמה  הרב  הדרכה:  חינוך,  מוסר, 
735 הלוי  יאיר 

שאול אבא  ציון  בן  הרב   : החרדית  הלומדים  חברת  של  הספרדי'  'הגדול 
766 ליאון  נסים 

אלישיב שלום  יוסף  הרב  הדור':  'פוסק 
780 בראון  איריס 

יוסף עובדיה  הרב  ליושנה:  העטרה  מחזיר 
807 פיקאר  אריאל 

שישי: חלק 
היובל בעל 

וגדוליה החרדית  החברה  של  ההיסטורית  והסוציולוגיה  פרידמן  מנחם 
835 טאוב  ואליאב  ליאון  נסים 



855 וקיצוריהם  המקורות  רשימת 

930 בקובץ  המשתתפים 

936 השמות  מפתח 


