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בלדKשעליפהללמד Kיהתלמפות.סיפרוהרא"תהילה•גרסיפרד

אנהמיזוגב"תהילה•שישכומתר.רביםעלפניםכלרעלעגנןר.ש·יסיפרדי

עגןרנ.שליהצירהסממנילשורובםואמנות.פולקלורשלואגדהריאליזםשל

רKלסיםררשלנרבלתלאלדרגמא.יצירהזהבסיפורלרארתישדבר.שלכללו

מערלהביצירהענגרן.שלאחדיםסיפוריםכבמהצובר,בלהבשילשלאפדי

שרKלכמתנוןרהימיםבלבהעוסקשעגנןוהפדרבלימסיקהגםמקופלתזר

מהביניהם.והמעבריםוחהולהקר.שדדש. mישן :אלוונסולרצרנרבמתכוןו.

ארמעלהומקפח.משנההרארכיצדומעניקמשפיעהאוכיצדלזה.ונתןזה

ניתרחלו.כראויזהסיפרושלסיברלעלעמודביותוחשובכןעלמרדיד.

אהויורותששלכנגדוהםבזה.זהיסודותששלהשנתעדבברלנו,יגלההסיפור

יחוסורים,וצ.עדאויורת 1והסהדההקדשוה mמצרשלשהמחהאווירתשביצירה:

וסוcaונהסהדהומ.חברתאהמנות.אווירת 1האכזדירתהדימוניות,הפורענות.

קדשר.משחקשלובנעימותבחןאחתאגדהידיעתשתיןהועשרות

העממי.תחהסידיתשבספרותצדיקיםשחביסיפורמזכירהמעשהסיפור

קדצתהצעםשםזו.בספורתביותומצוישאינודנוצדקת,שבחימספועגנון

לפנינואכןרדב.התאורכדינתמעטהשםצדקנית.אשהישמצוי.שאינוכמעס

שכמותהנאהזקנהבירושלים.היתהאחת"זקנה :בךפותחהסיפורממש.צדקת

עיניהארדהיתד"עונוותניתחיתהכמה mהיתהצדקתמימיכם.דאיתםלא

להידמותיכולותהנשיםשאיןאלמלאושלום.נדבהפניהוקמטיורחמיםחסד

שלזריזותבה.היתהזאתוערדאלקים.למלאןאותהמדמהיהיתילמלכאים

קשהבמהיזרעזיקנות·.שמץבהניכולאשעליהזקונזtגבדיאלמלאעלמו.ת

שלעטיהםמתחתיוצאיםהםורבפיעל .ה'מלאכיקדשוים,צדיקים.לאתר

ואבוירפורחיםואוריירים,חיררדיינים.-אמניםשלמכחוליהםומתחתסופדים

יותרהרבההצליחאונסהאישי.יחידרשלתיזיםלביסותבלאהמופשט.

הקדשוים·...הסיפוריםאווצ.דיקים·ב"שבחיוהקוראמב"רען•.ב"תופת•

אלאמשלד"קלסתרבעלתלעצמהדת mמידמותעהללותלוקשהלמיניהם

דוגמאהצדיקתאועשרותבזרזרומתקשורתבאותקדשראיששלהסגולותבל

תבחילותמידבארשחיםואבמתכבהספ.דהזה.הערלםמןבסולחמעלהשל

העממית.גאהדהשללעולמהשנכנסנוהסיפון,של

שיבןמצורתעלשוקדתסובים.משעיםימיהבלעשרהתהילההזקנה

סרוב"שעייהשלשפעבולהלחברו.ראםשביןמצוותעלובעירקלמקום.ראם
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קדוהתפילה~ירמהכלבעלום.ה Hהקבשלשמרלגדלהבריות,לטובתקדשוה,

עינים.ובמאודפניםבסבוערשההיאוהכלובצנעה,בפרהסיהטוביםומעשים

החביבהירושלים,הקודשעירלהדרמהורביםיחידיםהמזכהשלזרבאווירה

ארשוממהורובהבחורבנה,עומדתשהיאפיעלשאףכן,כלתהילהעל

שלהיפוכהמתרבה.מבהיקהקדושתהישראל,אתהמצעריםנכרים,מיושבת

ררתערמרת,קיטררגיםשכולהוהלב,העיןצרתהרבנית,היאהלב,נדיבתתהילה,

בפה.רתרבעתהכלעלמטריהח

כללאישראל•.מסרותשלבשבחהלספרבאהסיפוראיןמין,ניכר

כללאביניהם.להבדילישאלאאחת,במעלההםהעברבניכלולאהעבר

ותחנונים",תפילותכדבוריםמזמזמותשהןיש nהן.צדקניותירושליםנשי

וקנאות,קיאנהשלמידרתמוצאאתהברבניתטובים.מעשיםבעלותואינן

לשמשה.כדיאלאהעולםבלנבואלאוהתנשאות.נרגנות

אפשרכןערלתהילה,שללצידקתהשבחעיטורימעוטרהסיפוראמת,

באלאליה.לשובכיסופיםארקדושההוויהכאןשהבלרשוםמעוררשחאר

המספר.שלהלעגנית·האיררניתאמנותוברחפדיהעין~מראיתאלאזואין

צהדקתנפשגםמתום.איןהנגלות~בעולםמטה,שלבירושליםבלבדלאשהרי

מצואאתההטובים,והמעשיםהמצווהוהטהרה,הקדושהכגנדשלימה.אינה

ישראלי."מסורתשלגריהאתהמנררלתונמוכה,גסהטפילה,אמונה

תאהמכירירושלים,מחכמיחכםמפישומעיםאנוהסיפורבהמשך

עמה.כמרסאיוםרסרדוארבע,מאהבתהיאזרשצדקתילדותן,מימיתהילה

פורענותשישאנירואהתהילהאתוראה"כשאנילומר:חיתהרגילהאמר

צדקתיודע.אישאיןפורענותאותהמהיאבלבנים".ומשיכולמאלמנותקשה

מתנההיאאיןאמנםחידה.רזיעטופיםחייההרבה.איפראסרבלתזרגדולה

שבעתיים.ומאירהאורהרצי,דקתהבבסריךעומדתהיאצעוד"את

מתבררתבנים,ומשיכולמאלמנותהקשהפורענות,ארתהשלמהותה

הראשון,ארוסהאלמכתבבשבילהשיכתובהמספראתמבקשתכשתהילהבסמרן.

ממונמחילהמבקשתהיאזהבמכתבמא.דדנותשניםלפניאדרבזישנפטר

למתנגד,לן,משנתבדראבין,.ואתאותרובייש"התנאים"אתקרעשאביהעל
מוטבארששרגא,למדים,אברטעות.מקחהיהרמקחרהם,חסידיםשהללו

בניהשניומרה:קשהנקמהב.הנקםכבר"התנאים·ביטולשלהעורךלומר,

לשמד.ויצאהדעתהנטרפהרבתהחטופהמיתהעליהמתר

ויינתוידוכסתו"לעהםמריוןסדנהישלאונמרראבחודנההארמבקירם.כמהכתת >·
אתהחמברשזיההלאחר :תשכ•זבמרחשוןס•ו 'כ!מ'גליוןהדואר,עגנון",ש"ילש

הסגוליותמידותהיכלעלשילארכ"כנסתציון,בתכאלמנהתהילהואתרבינוכמשהשראג
עולה"תהליה•הסיפורשלהמיוחד"קסמו :זובלשוןמשמיךהואתלאותיה",כלועל

שמהםהטמיירם,להדיםהכמוסי,םלצליליםאוזןמסיםכשאנוהפיוט,יהדורבכללקראתנו
אלמהנ-שילארכנסתשלבדולהאלאתהילההזקנהשלהמרבדולהרקלאנשמעים
 :מסםיירהמחבומקיהפ•.משמערתמקלבופרספרטכלוכךהרוחבייםמבכסיהשידרהעשירה
יהדיראומר,הווה 1תהילהבתייסרהשבהםבנים,ומשיכולמאלמנותהקשההגורל"ומהו
סחםוסיהתת.לעמלהתקבלרחוקיםהדבירםחומרי··לדדולדייעלאכןהמסומלתרוחבית
-מבבדהכגזירהעצמוהגולרקבלתאלאאינוזהקשהשגולרלהלן,שבראהכמובררו,

התסיותר.בהסJםתהעםצקרתאצלשיארליב.ונסדותת nרררשנעשתההסגה,ההםדניתריווב1.הנ
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אותרמגלההיאאיןהצדקת.שלהכמרםםרדהיttפראהיאזרפודערנת

ורצההיאראיןמרתהלקראתהיאמתברגנתפטירתה.לפנייוםעכשיו,אלא

אגשר,בכתבשראגמאתמחילהןלבקשלהקדיםמבלי nהאמתערלם nאללהגיע

תהילהפיהםעלדנים.לםמליםחרמוכמיןהסיפרדאתהדרושיםמכקריםיש

ארך,ב·'זשנפטררכנן,משהדמותמעידהואשראגישראל,נכסתאתמסמלת

ו.ת mהלשכבירתאוהרביתכהפרתרקריעתרהתורה,מעיד-האירוסיןשסר

חייבמישראלשאדםוהנאמונת,האמרנהמידתתאלהדורתאבוכלוהסיפרר

הימים.כלאכמונהמצוותיהאתרלקייםרבתררתובברואלדברק

אחד,סיפורשתולהצדקתשבחיסיפרושלכתרנומצאנו~זהראהאבל

תהילהעלהררבצתאירמהאמדהעלה-גררל,קיללתעלסיפרוקדרות,שכרלו

בפעליםאלאאינםאכמתעצמית,עשיהילאכררהשכרלםשחייהכואפןוביתה,

לכסלה.בכרחםאיןהסוביםמעשיהרכלעליה,שליטהלהשאיןגזירהידיעל

למיסובההמחזיקהמתעלהגנרזה,הספרותמןסרביה,ממעשההביפוך

ורופיםהסרבים,מעשיוגמרלזהשללבנוומחזירמאתשלחסדעמושערשה

כאילוברביםחברןפניהמלביןשבישים.מישלביתוכניאתהמתיםאכן

חימהשלכאכזריותבנין.רבביבנירדומידמיוישרפכוכןרעלדמיךם,,שופך

והמעשיםוהצדקההיסרריםאויןבכיו.בניעלהאבעררןפרקדיםשפרכה

הקלאסית,היווניתכבסוגריה-ממשם Nעכותפיסתמכפרים,הסרבים

םגאלאטובההמכירהמתעלכלבדלאמסופר Hטרביה nספראנותראמנם

אחדוכלזה,חארזהאנשיםלשבעהשנישאהרעראל,תבשרהקטלנית,אשהעל

היותםבטרםאוםתהרגהרעשהדשאnמדאיהחתנוה.בלילמתמהםוחאד

לקרבגברלשרםנותןואינועזההאבהשרהאתאוהבהשד , nהנשיםכמשפטעמה

סיפון,עתיקותעממירתאגדותלה.בקנאתהכעליהכלאתהורגהאואליה.

כמרהמזיקים,אתמגרשיםכיצדו;ןרןגםהאדם.כנרתאתאהוביםששהדים

ומשאר 0טרביה nמספןנשארהתהיל6ה nבסיפרר ,אשמדאיתאגירששסרביה

בלכד.הדימרנירתרקאלהעממיותגגcדות

ארכ"הדיכרק•כגוןונרמםה.שסרבלהאהבהשלמרטיבןאכאין

ןאירתך,שראגתאאהובתתהילהאיןפשןס";סיפרר nבאר nןיןליהררמיאו nב

רצוןעשרהישראלכתועשרה,מצררהכשרהאשהכעלה.אתמשאדפחרת.

החטאנישואים.לידימביאההאבהואיןאהבהלידימביאיםנישואיםאביה.

נרמזלאגםאירוסין.שטובקריעתהראשון,הקשרכהרתתהכלנסןהרא

לנפייוםשראבעיםלשראג,נישאתתהילהשתהאנגזר,השמיםשמןבסיפור,

כןאאין 1דכרשלכללולו.מזרמנתהשיאוהכריזהקרלבתיצאההרלדצתא

וגזירהישראלתרותחיתהכאילוארתהמקבלתשתהילהעממיתאמרנהאלא

בהלכהלאיסדושרםלהשאיןטפילה,אמרנהאלאזואיןאבמתהשמים.מן

כלשלר mככאירוסיןשסרשלר mכשמים.יראישלהמוסרבהורוגcתולא

אומנההאחררנים.בדורותבעיקרהרבה,בולהקפידנהרגכיףאחאר.שטר

הצדקת.וסלומעשיהדעותיהשרדת Mןאכמקלקלתהומנית,מנוכה,
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םרוסתסלחוכהזרבללעללמדבאשהסיפרולומר.יאןפניםשבםר

םידיםסיני,התורהסםלהואהאירוסיןששטרהברית,שמירתשלשיראל.

ישראלבמסורתלא.אמונים.הפרתשוםעלאבוהעונשןאן,ב·ז'שנפטרמשה

ערכיםחולל.יקרישהבלים,שלטפלעממי-המוניוו.וירישקדושההוריהיש

ת uאםושלנובלותוסיגים,וכמטונהבגרפהאותםמקיימתשתהילהמפז,יקוים

שצדתקתהילן"עללרםוניתןאמנםהדעת.בעכירותהבןדבקהשהיאאמת,

שגנזרהלגזירההכניעהלצדארתהשהטתההטפילה,המאונהלרמותחיתה

ובספריההמוניתבאגדהאלאישראלבתורהכמוהנשמהעשלאבאכזריותעליה

הארצות.עמיבהםלייסרעממייםמוסר

חהסידיםשביןהמחלוקותאתלתחיהמחזירהסיפורשכתרןזהסיפור

עויניםתורהדרבינאים,ניגונים mבכיריביהעלגברההחסידותוהמתנגדים.

ותןן"דרבהמלמדאמושבת.בלילאחת."פעםהצדיק:שלהשמיםויראת

מתיקו.תמרובנפשנושיצאהדעוערב,נאהזמרוניגןעיניועצםןכאחר

לן,לחוטשםים.ירתאהרבהכןכלטuליםמהיןכהמלמ.דתאבעלישאל

נשבכומשלאאבל-כפליים".כפליויקבלשיחיהרבינואצלמעלתויסע

ייסרהרםבפירצותבהםופרצההחסידותעמדה...המתיקות",דרךעלהלבבות

וקצתןמדעהתחישדהשקצתןאמונותיה,כמהבכוחקשהמוסרתוכחתאותם

החסידותנתועתשלמתיהגםבנפשו.אותןוחיזקההעםהםונימפיקיבלה

היטב.ייסדישראלבקהילותולייסרהולראפהלגדלהלכבדרה.לה,לחמרכביכול

למוטב,החסידותצורריתאלהחזירהאמתבעולםעמליםעדןנוחםמתיה

יוצםזהמרטיביריביהם.נוצחיםסופםאחריהם,בניהםאתלפחותראאותם

םחוכהחסידותאיפאררגברתמעטלא , umב"הניגכןרעגנון,מסיפוריבכמה

טפילות.אמונותשלהעשןתימרות

היהשאסורםשרםלעיה,רובצתזראשמהשמאותמאמינה.תהילה

אר,גכןועלםקפידיםהנשמרתשבעולםומשרם"התנאים"אתלבטללאביה

הייחאתהמכנוותצדקתלנפינולאכווההנפטר.מןמחילהלבקשישכןרעל

שפועםקררכולהטובים,ובמעשיםבאמונהשמים,ביראתמעלותיהלפי

שרגליהשומעיםבארוהנההמלכיםמלכימלןפניבאורמהלכתאקטיביות.

גזירהעליהםקבלתוהיאכבדה.אשםההרגשתשלמערבהערפלדשות

נראיתבrדקנרתהכלזר.אכמונתהרמתהכביכול.שמים,לדיןנכנעתמגברה.

שנפשהפיעלףאואשמה.עלככפרהרע.ממזלכבריחהוידויה,לאחרלפתע.

"כפיה•מיןאכןשישבה.חושדאתההעיןמראיתלפיפניםכלעל mשלר

בדריכות·מופלגים,מצרהבמשעיהרבים.אתלזכותיתירהבפעלתנותהםבתטאת

וסאםהעמוסתשגםלרבלהראותשרקדהםספראמנםנריררטית.נפשמתיחות

תאלהברוותהיאולמשעיה.לחייהארוניתהיאאכילונוהגתהיאזרבכדה

ביםורגםהעלום.מןתסתלקאימתיעצמהעלאכילווגוזרתמיתתהיום

שאהמונהםוגיש,הקרואאבלבהולים.משעיהאיןה Mמישלפניוא.חוןו

לסררססי!נררהתאלספוילה Mמשהיאשבהעחיותן"אתםדכאהשאבמה

צערנפיהלובשרשלוותהכל"הלכהמידלמת).וא.יגרתתאיכתובשזה(כדי
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העולםמןלהיפטרולרצונה,לדעתהמבקשת,שהיאאומרשאתהועזרררגז".

חשהשהיאשבשעהשתאמר.מוטבמשראג.מחילהלבקשתחילהואומרת

מזדרזתהיאכןעולאימתה.עליהמתגברתהעולם,מןלהסתלקעומדתשהיא

המיתה.שלפניהאימההרהוריפריהואזהמעשההמחילה.נקשתאתוערוכת

הרבניתגםאגב.מחלה.שוםכהניכרהלאלכאורהכיאףמרע.שכיבמעשה

אתלפייםתהילהאיפואמבקשתימיהכלמחלה.עיניויבלאלפתע.מתה

ומקבלתנכנעתטובים.ומעשיםצדקהידיעלביתהאשמתעלולכפרגורלה

המת.מןמחילהנקשתידיעלזהדיןלהמתיקבאההיאעכשיוהזין.את

לוביתהלעצמהישורמליץעצמהכשהיאפנים.אלפנים ,אישיאבופןכאילו

בר.שאירעולונח

וםותררניגודועיקרהכלזו.אמונהלתפרםשאיןודאיהישרבשכל

שלטיבהעלותוההתהילהשלחייהחידתבפניעומדהשכלהישר.השכלשל

מכוחארוהקדושההטהורהאמונתהמכוחציזקתההמתפרנסת :זרצדקת

שהיאעליונהשמיםיראתבעיקרבההישזמלתתאאומלעילאהטפילה,אמונתה

בריתשתיןהכרתושמאאוזכלבזזרגהנחרתתאימהאוהבוראאהבתגם

להבזילזואיןחאתתערובתונעשוכקרבה
ג

ארדהבריות.ואהבתהבוראלאהבתכזרגמאתוארההזקנהשלזמרתה

אמרנואוםיחד.בהנתחברוהטובותהמידותכללבה.עלמאירהטובהשכל

ודם.בשרשלורשםעושיםגםשיהירגמוריםצדיקיםלתארשקשהלעיל,

העורךעלשהסיפורולזמן.להוסיףעכשיוניתןהמה,בארץאשרקדושים

םרמקזרלצדקתמקנהתהילהשחניסיפרולתוךשנשחזרהאשמה,והרגשת

מסריימת.צררהבעליואנשיםמסרייםזמןשלייחרדארתהומייחדמוחשיותשל

שעברה,תקופהבחייההקפיאהכאילוכן,כלימיםהאריכהשתהילהמשרם

בקהילותומגנתדיםחסידיםביןהמחלוקותשלוהורגשתהסואנתהתקופהזר

לסיפורים.היפהעלילות,רביהודיפולקלורחלקתישראל,

זרמסררת" uבישהעבר,מסרותאתבתפארהעוטרשעגנוןלןמר,קשה

אבלחסד,שלעולםבנתההיהדותרמתעה.תרעהרוחידפנואשרמץרגם

המספראיןוראשונהשבראשדומני,התרהר.מעולםרת mרגםבהמייללים

ועשוההאפילה,שלרזוהזוהרשלזרהשכבות:שתייאתהקולטאמןאלא

ורבצתרתהרםחמדהשזהותרן.קליפהברשישאח,ךסיפרוחטיבתשתיהן

מתחת.

דרמהאינותהילה,שלחייהסיפרואתשומעיםאברשמפירהסופר,

ושרקדשלן,בתרןנתרןתורתן,חידושיעלזהחכםבהולהירושלמי.לחכם

ובעיקרבברירתין,ה nהקבשלחידשויואתוראהואינןישניםגוויליםעל

הסרפדלערמתותהילה.הצדקתשלאברץ.צדיקשלהרריתרלפלאלבשםאיבר

האמונותאתקולטהואמקלט.רביתמאירהאספקלריהרעו,תרח eלבבעלהאו

קנה mשלהטובותממיזדתיההואנהנהאמןמעשהסיגיהן.אתרגם·המזוקקות

פרת Mםשההנ. U"םב .anויקרה.חיןכםלנפיה,םםרב n·דרבירבמרעםרםב
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קריעתשרםעלהאשמהבהרגשתהיחים,אתהרודףהמתעלבמיתוסהדמיןו

אותרבכלהעלבון.מחמתהנקמהעלבסיפורהפנים.והלבנתהאירוסיןשטר
המאזרכיזם.דרךעלתחילהשלחייהסודשהוא ,העממיהדמיוןשלסאדיזם

מבררהשהוארביןירשוליםאתמרברהשזהביןנרי,דברכלאחריהואתר

הקב"ה.אתארהבריותאת

מארחםמשומרקיסרי,"ניירטוב.ניירעלנכתבתהמחילהאיגרת

ושהוררתהאותיותתמה.כתיבההיאהכתיבהטוב".ניירעושיםשהיוהזמנים

המיטלטלהקל.התלוש,החדש,מןעדיףהמחובר.היפה.הישןאמנות.מעשה

שלבדמדומיםשרריהסיפורבתרןהסיפורכלהנובע.העטכגרןנקלה.על

ה eוקמיצותעיןקריצותברישוליצנות.רצינותמשחקשלוחודרתזהרים

תהילה"שחקה :תהילהשלכשחרקהמסתייםרהראגרוטסקה,שלהעריותשואר

לקברילקברי,אותראטולוכ.דןאתאטוללהיכןבנעימה,ואמרהמחרקשחרק

היכןויודעיםשרגאאתמכירידהעליוןבעולםשםהמכתב.עםהכדאתאטול

שחקהושרבלידו.מכתביאתשיגיעובררןהקדוששלשלרחיוהםונאמניםחרא.

זקניםבחכמתהשניצחהכתינוקתנצחןרשלשחרקמעידמחרק,שחרקתהילה

פועלתחיה,שהיאנירןזן,שכלקצרתתינוקתהטפילה,האמרנהממנה".

חרכמה.שהיאאפשרומנצחת,

פרחחהחסידי,הפולקלורשלררמאנטיקןשהואפיעלאףהמספר,אמנם

אפשרהטבע.דרךעלתהילהבבנישאיוערהמאורעותלהסברתפתחגם

הבןשרגא.אביואתשרגאאתסבםשהעליבשהעלבוןמשרםהללומתרשלא

אחדאדםכשראהגדולפחדעליוומשנפלשבעירהמגיפהמחמתנחלשהבכור

אחדאדםכשרהגדולפחדעליוומשנפלשבעירהמגיפהמחמתנחלשהבכור

רנפלביערתעההשניהבןרמת.למשכבנפלליצנות.מעשיתכריכים,לרכש

עלהטבע.בדרןמעשהואתעשהכביכול.ארחן,הרודףהמתהביצה.לחרך

מסרפדהמנזר.לביתכלומרהכרמרירת.לביתונכנסהדעתהשנטרפההבת

לחרךארתהמזמינות"היוגםוהןאמאבביתהפרטיותמורותיההיושהנזירות

רקלמישור.ממישוראברמציציםמבתיהן:באחדנשארהזהןבןרן , nבתיהן

שהיאהקשה.הגזירהרדוןהטבעדרךיח.דהדרכיםשניאתמחברתתהילה

ההכלותהדימרנית.ארהאלוהיתהעליונה.ההשגחהמעשהארהמתיםנקמת

ואתהלבאתמרהיבלסיפורהאמןבידיבעשרוהצדקנותהרישערתוחהכמה

אינועיקורכלכאילוסמליםשלתליםתליברלתלותמקרםאיןהדמיון.

מסרותשלכברדהישראל"."מסרותאתולשבחלהלללרומם.כדיאלאאב

היאצדקניות.ישראללנשימעלהשלדרגמאהיאותהילהמונח,כמקרמה

הןאמונותיהכלשלאיפהיודעהמספראבלמיתתה.לפניאחדיוםתמידשבה

עלהםחררהברדאיישראלמנהגיהלכות.פוסקהואשאיןאלאצורף,כסף

אדםמקוברתשהןאימתכלרעבהןאיןאפשרטפילותאמונותרגםזעתרפי

הבריות.ולאהבתוהמצרותהחררהולאהבתהברואלעבודת

יבתלשנחו.עמןיעליושרריתפילה,כביתהאותהילהשלחדרה

שובאלך"שלממיםנתפילהרבתיתפילה.בית-לבהבאמתתםיליה.
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תביםבאותםשלאמישראל.אותםשיגזלוהגוייםלרשעילהםאפשראי

:i .ותפילהתרדהמהםפסקושלא"בתיםהמספר:אומרשעליהםירשולים
בהם·.מברבריםךחמרריםערבייםעכשיווצדקה

הכריזומשעיהאלקים.במלאךומראהמלך.בתתהילה.היתהמוצבעדבר

לרביםאשרהמגדרמסלעיחצובהיהפנימהסודהאבלפיזררבה,צידקתעל

תהום.בפערהחמדהלחלקתמתחתישראל.ממשכנות

התהוםפיאלארתברהמקרבהאמן.מעשההאלה,היסודותשבימיזוג

האמןרבפסקאילומחשבת.מלאכתמרפת.יצירתהסיפוראתערשההפעורה.

המשכילילמחנהמתחברבהכרחהיהלכאן.ארלכאןודעותאמרברתהלכות

אתמשקלטעכשיובשכך.הסיפורהיהלאמקוםומכלהאנטי-משכילי.אר

כראוי.רהבליטםוחזראכחת.ופסולתםסולתםכולם,העםשלאמונותיורחשי

מערלה.דברעטרמתחתיצאהמשעה.סיפרודרךעלמאירה.בכאספקלריה
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