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אטידיבורומספיק,לאזהכלואםלו.אין

שלוהראוותנותהעושרגםומהורהר.

צנועבביתחיהואעליו.פסחוהאדמו״רים

מעבודותהתפרנסהאחרונותהשניםועד

אינסטלציה.

דווקאואוליהללו,הדבריםכללמרות

בחסידותלאדמו״רנחשבזגדוןבגללם,

זרםאתהקיםהואחסידים,לוישברםלב.

בעצ־ורואהשמועלהקרויהא״זניקים

מו

$TS1$בעצמו$TS1$

$DN2$בעצמו$DN2$מברםלב.נחמןרבישלהישירהיורש

שלהמאפייניםכלישזגדוןשל״בסיפור

הכפרשוטהשםשגםמשובח,חסידיסיפור

פלאבאורחופתאוםגדוללאדמו״רהפך

בתוכהמסתירהשלואמירהשכלמתגלה

לשעבר.מקורבאומרעצום״,עומק

והביתהלבצינורות

ראויהזההחסידיהסינדרלהסיפוראת

בטו־נולדזגדוןאברהםבראשיתו.לפתוח

ניסיה

$TS1$בטוניסיה$TS1$

$DN2$בטוניסיה$DN2$זג־אוברחייםבשםשנה58לפני

דון.

$TS1$.זגדון$TS1$

$DN2$.זגדון$DN2$המדינהיהודישלההגירהגלבמהלך

עשיראישהיה״אבילצרפת.הואגםהגיע

וגםדירות,ומאותעסקיםלוהיובצרפת

שנול־אחריאבלעסקים,אישהייתיאני

דה

$TS1$שנולדה$TS1$

$DN2$שנולדה$DN2$לישראל,לעלותהחלטתיהבכורהבתי

1987בשנת
״,

משחזר.הוא

אוברהשםתורגםלישראלכשהגיע

״לאשמו.נשארזהומאזלאברהםבטעות

שלושמגילאבלבצרפת,כלוםליחסר

קיב־לאדופן.יוצאעומקבישישהבנתי

לתי

$TS1$קיבלתי$TS1$

$DN2$קיבלתי$DN2$הר־ותמידלישאמרומהאתפעםאף

גשתי

$TS1$הרגשתי$TS1$

$DN2$הרגשתי$DN2$זוכראנידופן.יוצאיכוחותלישיש

הראשו־האינתיפאדהאתחזיתישאפילו

נה.

$TS1$.הראשונה$TS1$

$DN2$.הראשונה$DN2$אומרתשליהמורהאתכששמעתי

אמר־חילוניםעלאבניםזורקיםשדתיים

תי

$TS1$אמרתי$TS1$

$DN2$אמרתי$DN2$ערביםהקטרוגעלכעונששעכשיולה

מבהיר.הואיהודים״,עלאבניםיזרקו

אמנםקלה.היתהלאבישראלההתחלה

לאהקפידאךעשירהממשפחההגיעהוא

בש־לעבודהחלהואעזרה.מאביולבקש

רברבות

$TS1$בשרברבות$TS1$

$DN2$בשרברבות$DN2$ובמקבילילדיואתלפרנסכדי

ברם־לחסידותוהתקרבבתשובהחזר

לב,

$TS1$,ברםלב$TS1$

$DN2$,ברםלב$DN2$שידועאודםרישראללרביובמיוחד

נחמןנחמנח׳נהסיסמהאתשהפיץכמי

בצרפת,במגביתאותו״פגשתימאומן.

הצהירואפילוכוחותייעלידעהואומאז

זגדון.מדגישברבים״,כךעל

׳כוחותיו׳אודםרשלההצהרהאחריגם

הרחב.הקהלמעיניסמוייםנותרוזגדוןשל

אחדשללביתוהגיעכשהואבא״השינוי

איתוודיברשיפוץלעשותכדיהחסידים

עדממנוהתלהבכךכלהחסידקבלה.על

לטפלבמקוםורבו.למורואותוהפךשהוא

בצינורתלוטיפלהואהביתשלבצינורות

הרב.שללשעברמקורבמסבירהלב״,של

לרצינותציניותבין

לאדמו״רים,שצמאהברםלב,חסידות

לפינתחיקה.אלזגדוןאתלאמץמיהרה

בשניםשעברהכרם,בעיןשלוה׳זולה׳

מעריציםנהרומשה,לקריתהאחרונות

הצטרפוהוותיקיםהחסידות.זרמימכל

מהציונותולבחוריםבתשובהלחוזרים

שעו־מהאדמו״רהסתקרנווכולםהדתית

סק

$TS1$שעוסק$TS1$

$DN2$שעוסק$DN2$בהגותו.מפליאובערבבביובביום

שלחורבנושורשהיהזה״בדיעבד

מההבינושלאאנשיםאליוהגיעוהרב.

מהאנטי־התמרמרוהםמהם.רוצההוא

ממסדיות

$TS1$מהאנטיממסדיות$TS1$

$DN2$מהאנטיממסדיות$DN2$.מיכלגירשמצדוהרבגםשלו

מסבירמפוקפק״,לונראהאוסמיםשלקח

הרבהנפגשיםהיינו״לאלשעבר.חסיד

נערכוהמפגשיםעיקרהשבוע.באמצע

הרבנות:מוסד

לרבהצעתי״פעם

בגדיואתלהחליףגדול

כמוולגיינסלחולצה

שלי.התלמידיםאחד

אמרהוא
׳י

שמדובר

ואמרתיתועבהבלבוש

X7בעצמושהוא

יואפיהריתועבה.

היה׳רהמשלמה

צואים"בבגדיםלבוש

היינוכללבדרךחודש.בראשאובשבת

אחרהמפגש,בתחילתהאש׳׳עלעושים

בדיחותלספרמתחיליםהיואנשיםכך

היינוכולנוובסוףאחרים,אנשיםומחקים

רצינות״.שללרגעיםמתיישבים

במיוחד.מרתקיםהללוהרצינותרגעי

ואזדקהממתיןמילה.אומרהיה״אברהם

עשראחריקשורה.לאמילהעודאומר

שלאמיליםעשראמרהואשבהןדקות

לוקחהיההתלמידיםאחדלזו,זוקשורות

רקנדירה.תובנהמהןויוצרהמיליםאת

הת־שהרבמהלביןזהשביןלצייןחשוב

כוון

$TS1$התכוון$TS1$

$DN2$התכוון$DN2$מסבירקשר״,היהתמידלאלומר

לשעבר.המקורב

עוולמעטעושההזהשהתיאורנראה

משכנעים,תמידלאדבריואםגםלרב.

וגימטריות,פרפראותמהרבהומורכבים

״כלמגובשים.אינםשהםלטעוןקשה

שליהדבריםאתלהביןכדישצריךמה

מכו־שונהבדרךחושבאנילהקשיב.זה

לם

$TS1$מכולם$TS1$

$DN2$מכולם$DN2$דופי.בילהטילמנסיםאנשיםולכן

מנסיםהםולכןדעת,איןאנשיםבאותם

שטויות״,אלהאומרשאנימהשכללהגיד

זגדון.תוקף

שולטברמב״ם

הכרי־הדרשןמדמותמאודרחוקזגדון

זמטי

$TS1$הכריזמטי$TS1$

$DN2$הכריזמטי$DN2$פורמלית.תורניתהשכלהלוואין

בקיאותידע,מוכיחיםחידושיוזאת,ועם

שלהקסםסוד״זהיצירתית.ומחשבה

עורקובי.תמירתלמידומסביראברהם״,

אבלהרמב״ם,אתקראלאמעולם״הוא

אתעושההואאיךהיטב.אותולצטטיודע

ועודאחתשיעשהמישכלחושבאניזה?

כוחו״.עלאומרזהמהיביןאחת

שנה.14כברהרבאתמלווהעורקובי

לכללהתקרבניסיתיבתשובה״כשחזרתי

באתילברםלבים.שהגעתיעדהזרמים,

סבלתיאבלמפורסם,רבשללשיעור

בכו־לשיעוריםלהגיעאותיהכריחושם.
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בכלשםוהתייםרתישחורהוחליפהבע

שאנימהפשטותרחוקשזהחשתישנייה.

בתורה״.מחפש

נחמןרבישללקברומנסיעותיובאחת

״הסתק־זגדון.אתעורקוביגילהבאומן

רנתי

$TS1$״הסתקרנתי$TS1$

$DN2$״הסתקרנתי$DN2$הרבכידווקאמדובר,במילדעת

״הגעתימשחזר.הואאותו״,תקףשלי

מהעלהבנתיממשולאשלולשיעור

השאירההאינטואיציהאבלמדבר,הוא

שהואשמהכשחשבתיגםשם.אותי

הרגשתייודע,שאניממההפוךמלמד

נכון״.זהאומרשהואשמה

החלהואנאמן.לתלמידהפךעורקובי

אלבוםהוציאוגםהרבלשיעורילהגיע

השיריםבאחדלזגדון.שהוקדששירים

״אב־ורבנו׳.מורנו׳זגדוננו,לוקראאף

רהם

$TS1$״אברהם$TS1$

$DN2$״אברהם$DN2$הואהזאת.להגדרהמתנגדודאי

שישקובעיםאנחנושאםאומרתמיד

שישטועניםאנחנואזהשנימעלאחד

מאזשני,מצדהקב״ה.בהחלטותאפליה

עםאדםעלשמעתילאטובשםהבעל

המציאות״.שלמדויקתכךכלראייה

הפיתוינערת

ברא־פופולריותלצבורהחלכשזגדון

שית

$TS1$בראשית$TS1$

$DN2$בראשית$DN2$צעירהאליונשלחההאלפייםשנות

רבותשמועותאותו.לפתותשניסתה

השמועהזוהשניםבמשךעליוהופצו

הודהואףהתייחסהואשאליההיחידה

מטר־אתהשיגהמסעירהגילוישנפל.

תו

$TS1$מטרתו$TS1$

$DN2$מטרתו$DN2$זגדוןשללזרםמהמצטרפיםורבים

זגדוןאחרות.ברםלביותלקהילותעזבו

בחסידות.מבודדיםדינותרווקהילתו

להכ־ניסההואשבהתחלהזוכר״אני

חיש,

$TS1$,להכחיש$TS1$

$DN2$,להכחיש$DN2$סמיםלוששמולנואמרבסוףואז

הדעתחושאתאיבדהואולכןבכוס

לשעבר.תלמידומסבירשלו״,

שאיןאדםיש״האםלנמק:מנסהזגדון

רכבכלישאםכמובדיוקנפילות?לו

אותו,זורקיםלאאחתפעםתאונהעשה

אומרנחמןרביאפילולאדם.עושיםכך

להיותהופךהואנופלשאדםשאחרי

אנ־איךמביןלאאניולכןגמור,צדיק

שים

$TS1$אנשים$TS1$

$DN2$אנשים$DN2$נחמןרבישלבתורתושמאמינים

החשוביםהדבריםמאחדמתעלמים

שדודכתובבתהיליםאמר.שהואביותר

מכיווןמזרעוייצאשהמשיחזכההמלך

בחטאו״.והודהשחטא

פרופיל.זגדוןהורידהחשיפהלאחר

ול־נאמניואתלארחהמשיךאמנםהוא

צאת

$TS1$ולצאת$TS1$

$DN2$ולצאת$DN2$כוכבואךלאומן,שנהמדיאיתם

עזבשמרניבהקרובתלמידואפילודעך.

זג־בשםשכתבשהספריםוהבהיראותו,

דון

$TS1$זגדון$TS1$

$DN2$זגדון$DN2$נקודתהיתה״זולרב.קשוריםאינם

רעיונותיואתשאהבואלהגםמשבר.

בר־מדוברבאמתאםפתאוםתהו

עיונותיו

$TS1$ברעיונותיו$TS1$

$DN2$ברעיונותיו$DN2$שלגאונותבפרץשמדובראו

לשעבר.תלמידמסבירשמר״,

ים17סיפוריגםויש

הואאחדמצדדק.קועלפוסעזגדון

אומשיחכעלעצמועללהצהירמסרב

בנסיםמלאיםסיפוריושנימצדנביא.

מדועיודעלא״אנילדבריו.לושאירעו

לאאניאבלהאלה,הכוחותאתקיבלתי

שה־לספריכולאניאליקשרבלינביא.

משיח

$TS1$שהמשיח$TS1$

$DN2$שהמשיח$DN2$והראשוניםלושיתנגדואדםיהיה

והחילונים,הגוייםיהיואותושיקבלו

בתוךשקועיםעדייןשאחריםמכיוון

שלהם״.העולם

יוםעלזגדוןסיפרמדרשותיובאחת

ובירו־בנתניהלכאורהשהההואשבו

שלים

$TS1$ובירושלים$TS1$

$DN2$ובירושלים$DN2$בסי־המדהיםהדברעת.באותה

פור

$TS1$בסיפור$TS1$

$DN2$בסיפור$DN2$לשאולניסהלאמהנוכחיםשאיש

איך,מושגלי״איןייתכן.זהאיךאותו

פעםרבות.פעמיםזהאתליאמרואבל

באמצעביעראותישראוליאמרואפילו

מתגאה.הואשישנתי״,בזמןהלילה,

עםשלמיםזגדוןשלתלמידיוכללא

פחותשאניהחלק״זההנסים.סיפורי

עוצרלאעדייןזהאבלאליו,מתחבר

מסבירנדיר״,אדםשהואמלחשובאותי

הפיתוי:נערתעל

שאיןאדםיש״האם

כמובדיוקנפילות?לו

עשהרכבכלישאם

לאאחתפעםתאונה

עושיםכךאותו,זורקים

זכההמלךדודלאדם.

מזרעוייצאשהמשיח

והודה״שחטאמכיוון

לה־מעדיף״אניפצ׳ניק.נחוםלדוגמה

תמקד

$TS1$להתמקד$TS1$

$DN2$להתמקד$DN2$ושלאישיותושלהיפיםבצדדים

אחרים״.בדבריםולאשלוהעומק

גםזגדון,שלמתלמידיורביםכמו

הגר־הדתית.מהציונותהגיעפצ׳ניק

עין

$TS1$הגרעין$TS1$

$DN2$הגרעין$DN2$דווקאמורכבתלמידיושלהקשה

הקי־בישיבתשלמדו35בנימצעירים

בוץ

$TS1$הקיבוץ$TS1$

$DN2$הקיבוץ$DN2$מהמתונותגלבועבמעלההדתי

הציונותשלביותרוהפלורליםטיות

הדתית.

זגדוןאלבתשובה,מחוזריםשמורכביםהברסלבייפ,הזרמיםמשאר״להבדיל

אתלאואפילוהחרדיהמיינםטריםאתמחפשיםשאינםתלמידיםבעיקרמגיעים

מהאוניברסיטהחסידויותחוקרגראביונתןד״רמסבירהברםלבי״,המיינסטרים

ומחש־רעיוניאומץבושישהעובדהואתשלוהייחודאתאוהבים״הםהעברית.

בה

$TS1$ומחשבה$TS1$

$DN2$ומחשבה$DN2$.מרתקת״.תופעהזומקורית

הואלדוגמהפסיקותיו.שלמהתעוזהבעיקרמוקסמיםזגדוןשלמשנתוחוקרי

ישראלכשעםהעולםמןלחלוףשעתידהתקנהכאלהמצוותלקיוםמתייחס

היוםועדמאזאבלהאלה,היסודותאלהתייחסנחמןרבי״גםלכך.בשליהיה

לדוןכדייצירתיותמספיקישבזגדוןבנושא.שעסקורבניםהיושלאבמעט

דרשותיו.אתשחקרדט,משההרבמסבירלטאבו״,שנחשבוהאלה,בנושאים

אלמנטיםזגדוןשלבמשנתושישמשוכנעהרטמןממכוןפרסיקותומרד״ר

יודעאניפאולוס.שלמשנתואתמזכיריםהאנטי־הלכתיים״ההיבטיםנוצריים.

להםלהזכירצריךאבלזה,אתלשמועשכועסיםאנשיםזגדוןשלבחסידותשיש

מהיהדות״.צמחההנצרותשגם

פיזגדוןעלהחיים

אחדלוסיפרהרבשלמהדרשותבאחת

הוריואצלאוכלאינושהואמתלמידיו

ואמרעליוזעם״הרבכשרות.מטעמי

הכש־חומרותבגללאיךמביןלאשהוא

רות

$TS1$הכשרות$TS1$

$DN2$הכשרות$DN2$מצוותאתמבטלהואחכמיםשקבעו

הדב־מעשרתאחתשהיאהורים,כיבוד

רות״,

$TS1$,הדברות״$TS1$

$DN2$,הדברות״$DN2$אמר״הואממקורביו.אחדמספר

בדקלאמעולםאודםרישראלשרבילנו

אנשים״.שלהכשרותאת

אנטי־הכלמעלהןזגדוןשלהעמדות

ממסדיות.

$TS1$.אנטיממסדיות$TS1$

$DN2$.אנטיממסדיות$DN2$שלוהביקורתיליחסמעבר

חשבוןעלעבודהמעודדהואלהלכה

אדםשאםאומרתמיד״הואתורה.לימוד

שלאלעבוד.ללכתצריךהואכסףרוצה

המיסטי־אתשונאהואהנם.עליסמוך

קה

$TS1$המיסטיקה$TS1$

$DN2$המיסטיקה$DN2$לרבניםלעגפעםולאלדתשמסביב

עומקבהםהיהלאאבלקמעותשחילקו

אליו.מקורבמבהיררוחני״,

שמתפרנסהרב,טועןהכספיבנושא

אדםשכלקבלנית,לחברהמייעוץכיום

״הרבהלעצמו.כלקודםלדאוגצריך

הואאדםשלהאמיתיהתיקוןפעמים

גםתורה.בלימודולאבעבודהדווקא

עזרהומבקשיםאנשיםאליכשמגיעים

אלאלהםלעזורלאלאנשיםאומראני

הוא״,ברוךמהקדושלבקשלהםלתת

מע־אניברירהכשאין״רקהרב.מספר

ניק

$TS1$מעניק$TS1$

$DN2$מעניק$DN2$כלכליות״.עצותלתלמידיי

הדורותלאורךרביםמפוסקיםלהבדיל

שישחטאלבטלהזרעבהוצאתרואההוא

מלעסוקמתייראאינוואףכפרה,עליו

מיני.אופיבעליבנושאיםבשיעוריו

אינוגברשאםבשיעורלנואמר״הוא

זהמיני,לסיפוקתגיעאשתושגםדואג

מסביראיש״,אשתעםשכבהואכאילו

שמסוגליםרבניםעודיש״האםעורקובי.

כאלה?״.ויצירתיותפתיחותעללחשוב

אתשמרתיעהטכנולוגי,העולםאפילו

״הואזגדון.אתמפחידאיננוהחרדים,

הואברוךהקדוששלהדרךשזואומר

כזאתשבתקופהאומרהואאיתנו.לדבר

ההוכחההםהטכנולוגייםהשכלולים

שהעולםדואגשעדייןמישהושקיים

״מבחי־רט.משההרבמסביריתפתח״,

נתו

$TS1$״מבחינתו$TS1$

$DN2$״מבחינתו$DN2$במוצריםלהתחדששמותררקלא

מצווה״.אףזואלאכאלה

אלהזגדוןאתשמרגיזהיחידהדבר

אותושמשמיציםאלהרקלאהרבנים

בעיניושמשמיציםאלהאלאאישית

מפורסםשרב״שמעתיישראל.עםאת

שהםוקובעהדתיתהציונותאתמבקר

הואשותיםשהםושהייןדתייםלא
יין

איךדבר?כזהלומריכולהואאיךנסך.

ישראל?״.עםעלככהלקטרגמסוגלהוא

דת?אוכת

זגדוןשלהזרםמונההאחרונותבשנים

סערותאתששרדואלהאנשיםמאות

להפיץוהחליטוהחצרותביןהמאבקים

ברחו־לרססהחלוגםחסידיותורתו.את

בות

$TS1$ברחובות$TS1$

$DN2$ברחובות$DN2$׳א״ל,הגרפיטיכתובותאתירושלים

מופיעיםבנוסףשמו.שלהתיבותראשי

הנישואיןבטבעותגםהתיבותראשי

קראוגםרובםבטליתות.ואפילושלהן

עז.אועוזאז,שמו:עללילדיהם

עללתהותשלאיכולאינורציונליאדם

הת־יחסגםזגדון.שלהסיפוריםאמינות

למידים

$TS1$התלמידים$TS1$

$DN2$התלמידים$DN2$״אניעיוורת.הערצהמזכיראליו

אבלהשורה,מןלאדםנראהזהשככהיודע

שמצרי־רעיונותרקאלאכתשוםפהאין

כים

$TS1$שמצריכים$TS1$

$DN2$שמצריכים$DN2$.זמן,לאורךאותישמכירמיהבשלה

של״הבעיההרב.מסביראני״,מייודע

שלנו״.הקהילהלאהיאהברסלבים

המורכבלמצבדבריואתמכווןזגדון

הזרםלצדכיום.ברםלבחסידותשל

החסי־מספרלאומן,העוליםשלהגובר

דים

$TS1$החסידים$TS1$

$DN2$החסידים$DN2$רבות.שניםכברבמקוםעומדעצמו

דופי"בילהטילמנסיםלכןשונהבדרךחושב"אניתלמידיו.עם



A-

מיסטיקה:על-בן

בכלמאמיןלא"אני

הזאת.המיסטיקה

שניגשפעםכל

שרוצהמישהואלי

כדישמואתלהחליף

למצואאולהבריא

לואומראנישידוך

הפתרון.לאשזה

אתלמצואהפתרון

עצמך"בתוךהשינוי

נאבקתעדייןהחסידותבזה,דילאואם

בעו־שלההלגיטימיותועלמקומהעל

לם

$TS1$בעולם$TS1$

$DN2$בעולם$DN2$.החרדי

שגרעיןנראההזאתהקיוםבמלחמת

מונים״אנחנומתמיד.יציבהא״זניקים

באנ־מדובראבלאנשים,מאותכמה

שים

$TS1$באנשים$TS1$

$DN2$באנשים$DN2$מסבירדרכם״,בצדקתשבטוחים

inx.הרבאצלשנמצא״מיהחסידים

המוות״.עדאיתויישאר

פיכחוןבין

לתימהון

שללקסמושביליפולשלאקשה

הטובים.החייםאתאוהבהואהרב.

הואשלוהיוקרתיתהנאוטיקהבחולצת

לאכול,אוהבשהואהקומקוםעלמדבר

מרבהובעיקרבדיחהפעםמדימספר

אומשלהםאםברורשלאבסיפורים

באמת.היושמא

להחליףגדוללרבהצעתי״פעם

אחדכמוולג׳ינםלחולצהבגדיואת

שמדוברליאמרהואשלי.התלמידים

בע־שהואלוואמרתיתועבהבלבוש

צמו

$TS1$בעצמו$TS1$

$DN2$בעצמו$DN2$.המלךשלמהאפילוהריתועבה

התורהזואםצואים.בבגדיםלבושהיה

מתאר.הואבושה״,זושלו,

מוזרותהכרזותפולטאינוכשזגדון

הד־כלמקורהיאשצרפתיתכךעל

ברים

$TS1$הדברים$TS1$

$DN2$הדברים$DN2$,עלשיעוריםמעביראובעולם

העולם,בבריאתוחלקהברדובריז׳יט

לאלדבריו.ברצינותלהתייחםאפשר

במדויקלהצביעיודעשהואנראהפעם

לא״אניהדתית.החברהחולייכלעל

פעםכלהזאת.המיסטיקהבכלמאמין

אתלהחליףשרוצהמישהואלישניגש

אנישידוךלמצואאולהבריאכדישמו

הואהפתרוןהפתרון.לאשזהלואומר

עצמך״.בתוךהשינויאתלמצוא

לזגדון.מאודחשובהמשפחהמוסד

שהמש־הביןהואהפיתויפרשתאחרי

פחה

$TS1$שהמשפחה$TS1$

$DN2$שהמשפחה$DN2$מס־לא״אשתיהכל.מעלנמצאת

כימה

$TS1$מסכימה$TS1$

$DN2$מסכימה$DN2$מתלמידיי.אישהביתהלהכניס

מקלףאתמולאותילראותצריךהיית

הפרדהעושהאנילה.ועוזרבטטות

שלי״,הביתלביןהשיעוריםביןמלאה

מסביר.הוא

ילדים.שישהישזגדוןהזוגלבני

מסור,אבהואנכים.נולדומהםשלושה

לא״מעולםמקום.לכלאותםומלווה

דברשוםהואברוךמהקדושביקשתי

בשבילמתפללאניתמידעצמי.עבור

אניאבללפרט,יכולאיניישראל,עם

קיבלתיאנידווקאמדועהיטביודע

מסביר.הואהזה״,הקושיאת

התעוררות

השי־׳ספרלאוריצאשעברבחודש

חות׳

$TS1$השיחות׳$TS1$

$DN2$השיחות׳$DN2$תלמי־בעריכתזגדון,אליהושל

דיו

$TS1$תלמידיו$TS1$

$DN2$תלמידיו$DN2$״מדוברמלכה.ואלירןחריףחגי

שבחיהספראתמאודשמזכירבספר

מברםלב,נחמןרביעלשנכתבהר״ן

אב־שלתלמידיוכמהעדמוכיחורק

רהם

$TS1$אברהם$TS1$

$DN2$אברהם$DN2$הטבעיהיורשאתבורואיםזגדון

לקהילה.מקורבמסבירנחמן״,רבישל

הבמה.לקדמתזגדוןאתהחזירהספר

אתלהסעירשבבעניינוהפולמוס

נראהוהפעםוהרבניהחסידיהעולם

אתלקבליותרבשליםהספקניםשגם

דבריו.

שללשורשיםחוזרשהואמרגיש״אני

ובשונהנחמן,רביכמובדיוקברםלב.

תפיסותשפיתחוהמאוחריםמהרבנים

חוקרמסביריותר״,שמרניותעולם

פרסיקו.תומרד״רוהבלוגרהיהדות

עדייןקראלאמפתיע,באופןזגדון,

בהסכמותיותרעסוקהואהספר.את

להגיע.שמבוששותהרבנים,מגדולי

התנג־שיהיואמרוהמשיחעל״גם

דויות,

$TS1$,התנגדויות$TS1$

$DN2$,התנגדויות$DN2$גדו־שלי.הקצבאתישליאבל

לי

$TS1$גדולי$TS1$

$DN2$גדולי$DN2$מסכימיםשהםליאומריםהרבנים

עללהצהירמפחדיםאבלדברייעם

כך״.

דומשיח?שאתרומבאןלרוביןאז

ייתןזהמהעלי.קטןדברזה״משיח

היהודיםעללהגןהיאשליהמטרהלי?

יהודים״.ביןבאהבהשפוגעיםאלהועל

'"1שלהקצבאתיש"לימשיעוריו.באחדזגדון


