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פולמגבזיכתב-יד

בישראל,וספרותהההשכלהתבועתבפרשתהעוסק :דירהמהאמר
מרכזהשלחשיבותוידועלמזרחה,אירופהממערבמסעהבפרשתוכיחדו

ברסויה,ההשכלהרביןגבליציהההשכלהביונקדות-זימוןשחיתהבטרברפלו,
 ,לרפיוסףר'הוא-זהמרכז-מרכזהשלחשיבותוידועהשואכשם

שלברשותהתחילהעירומהירתגםהמריבות,לשתיבשתפעהשפעלותו
עדבעירונתקיימומוסדרתושניםאוסטריה.שלברשותהמכןואחררסוהי,

אסףשבררבית-העקר,שברבית-התפליהלרבותבית-דס.ופר-אחריתה
כמקררוברועוייטמן,וחירשתלמידובידיניחרדובסדרו,וכבת,-,,ספרים
בפרט.והחסידותההשכלהולתולדותבכללפלויויהודילתלודותשתוב
-המזללושיחקלאברבים,וטבעוטיב;שברועאףזה,בלוםאוצראלום
להעריכוידעושלאאפיטררפסים,לידיפול,מיכל ,,שלמותרלאחרנפל,

-בבית-הספרגםבעירגםשחלההתמורהעםניחדרהרבה,זלזולבוובדג,ר
אלאעיר-משכיליםחיהתלאבהההשכלהשלפריחתהבימישגםבעיר,

בבית Iושימרווהאוצרעלודעתםלבםשבתנובמצאולאעיר-חסידים,
בטמיעה,דוגליםשלבסוגובחלפוהענויהאבמניממנושמשבעלמוהספר,
כןבין ;רמחיהחיקביוהאוצראתלעשרתמסרגלשיהאמיהיהלאשרב
שלווהבעיןדרארנואלים,ממרביםגםבארלימיםאבק-שכחה.נתכסהכןרבין

אףאלאלהעוילידםהרימושלאבלבדזרולאוקלקלום,דג.בזיםבהשחתת
וקולםוהאשמותתלונותבשמעוכתבי-העתדפימעלאמנם,להזיק.הרימרה

לשרםהמשוררצאצא~העיר,של·בקיבתוהחלדור,כשביובשמעחזר
וסופריםחוקריםמהםבאורחים,וכלה"המגיד",עמדוי,מעלרם,וגלמי

פביביםשראוק,יאליבב.ח.בדורנו,חדןר-אחרןורא ,לעירשבזרמנו
משטר-מחמתבתקפתמגבזי-דא,רצרמעטלאלהם.איןונוטרבעפרמתגלגלות

ימ-,אבדרלמרסיהבאוה.ראשונה,מלחמת-העלוםלפניעדרוהרשלנותהביטלו
ימ"שהב~ציםימיעדשנתקייםרהמשחיתר, mוהוסיפווהכיבשוהמלחמהשל

המשוררהואנז.ו-ראייה,ליסיפרכאשרארגזים,וכמהבכמהלשריפה,הצוא
לץ.סט~ניסל~ביז''ההידוי-פלוני

ואףלהצלישהתעוררואלה,ללכטוהבלהחזיקחייביםאבוכןשעל
שלהונדעיםזכררנרתירכגרןוחשובות,יקרותחטיבותידם,כהישגהצילו,

ga 
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ברוריעקבאברהםד"רבה.םשטרחבולחובר,הקרויבירקנט~לבר ':ל
שעסקוהאחרונים,לטובייזכרוובמיוחדר.צניישומרדכיד"רופירסמם
שזכותוז,לניויוישראל ,,האחד,הדליקה.מןהמציליםכדרךזובהלצה

להםוראש-חיבוריםביןאיגרותביןיקרים,כתבי·ידוכמהכמהכיהיא
הוא ;קנין·ה.רביםונעשוונוצלוניצלו-טמירין""מגלהשלאידישנוסח
לכרבקדושי·קה.ילתשארעםהטמאיםבידינרצחאךולפרסם,להוסיףביקש
וישבבנעוריוממנהשנדדטרנרפול,ילדיץ,כשמחהד"רהאחר,הי".ד

לעיר·בקדמתאהבהבונתעוררהלארצנוובבואוהוחכמה,התורהעלבאשכנז

ופיוסםנחשבותתעודותוהעלהועייןוחקראליהונסעלואוצרותיהמולדתו
פתילובקפדמקפתעבודהבזהלעשותאמרלירושליםובשובוועליהן,אותן
נפסקה.באמצעוחקירתוב~ברחייו

פדלמגנזילברכהזכררנונץשמחה.ד"רעמושהעלהבצרור·כתבי·י,ד
קטנים,מחזות·היתלושלושהשעבינםעלים,כמהגםבמצאולארצנו;הזביאם

בת-טיפוחההמשכילית,הס~טירהבנוסחשנונה,לעיגהדרךעלהכתובים
שנינובדקנוהלשון.לפיפדלאסכולתושלהעבידלפירטר 1$אסכולתשל

םירובחיהלא :אחתהשערההבדיקה,שלוסופהבכתב·הידבנפרד
בתקופהבולטתאישיותכנודעשהיהק,יבלאומשקבעי ,,לש

התמורהבשלניחרדונתפרסםוחלוציה,ברודימשכיליסיעתמחשוביההיא,

גדולים,יסודותשנילגביויחסוהשקפתושינוילצדבו,שחלההמכרעת
תנועתהןהלא-ולמשכיליםלה.שכלהראשיותמטרות-התקפהשחיו

תמורתולחבריולהםנחשבהבימיואידיש.לשוןותו iחסיה
נחשבתשתהאדוין ;הייעתכלמעריכיולהםנחשבהלימים ;ידהגבכ

ונסתפקלהאריךהמקוםכאןאידת.מדקומתורגב.-באמתשהיתהמה
בדיקה.צריכהממש,לחסידותחזרביקכיהמקובלת,הסברה,כיברמיזה,
שתתבטלמבלינתבטלה,לעניךששייכותהתעדוה'עלגם(שנשענהזוסברה

שלאהמשכילים,דורובנישלדבריהםאחריגרירה,כמיןהיאמסקנתה)

השנואיםהיסדוותלשביהיחסשללרוויזיהלהשלים,שכןכללאלהבין,יכלו
לכללשהגיעמיאתלראותיכלולאוממילאם,תעובתתוךבהאלה

דורובנישלראייתםכיומוזר,ה.תבירי-חוםתבאלאכזאתרוויזיה

לדוראפשרהיהשלאמההוריעתה,גםבגרעינהעצמהמקיימתהמשכילים
כשלימותלהביןחייביםואףיכלויםאנו-ממנורחוקלדורלנר,אפשרההוא,
משחיתהיותר,כוללתלתפיסהשה.גיעשביק,באופןה.זאת,ההופעהאת

ההשכלהביפלשלמעמדשחזרכמילאחשוביהאההשכלה,להמסוגלת
אחריה.לשלמעמדברור,ניחוששלמנחוהפליג,אלאידהעלאר

כלומרשלו,לררויזיהשקדמהביק,שלמתקופתוהאושלפנינוכתב-הדי
 :הואחיבורוכילהשערתנו,הסמוכיזוהריהאנטי-חסידית.מתקופתו
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כתב-הידכחלקיהכתבשלואפיוחליונואמנם-הידכתבעצםת,ישאר
כחלקווכתב-הדיאח,דמחברמחייבתכנםשניתוחלפיאבלאדחים,אינם
אגרותבכמהכידינושנתקייםכפיכיק,שלידוכתבכפירושהואהגדלו

סגנון-שלהבדיקהת,ינשהמחבר.הוא-הואכיההנחה,מוצדקתוחתימות,
כב,-שלהנדועותהסאטירהבחטיבותהשירםהצדדיםכלעםמעלה,הכתיבה

כמניןלהביאשעלינובאופןומירחהשונהצדגםוברדוי,טרנופרלחרג
ארטרלפין,על"כיחודחלהיריבועלשנעשתההבדיקהלהם.מחוצהסופר
-ההאוהחוגיציריחיבורי-אידיששלבדיקהעלהיהוספתיולימיםופדל,

יוסףכנרהא,(והוא,המחבר ;ורעלםגינארטיהמחזהשלהאנונימיהמחבר
לפנינו.אחרמחברכיוהמסקנהלעב,~סערהררכינזרניהסיפורשלרילטיז)

ושכמותר-פלר nנרסכסממניםאמנם,נעזר,שלפנינוכתב-הידת,יישלש
דןתמשבאופןהכתובהדיאלוגבדרןנעזרהאווכיחדובפארודיסטיקה,

בסיב-בידאידיש,שלהמקררכבירורנשמעהעבריהנוסח
ביותר,עקיבשימושבלב.ולאלפנינואן ;וכדומהכאידירמאטיקהבידטאכס
לאמעשרהבארמיתהשימוש-יתירהגםאלאהזאת,בדרןקיצון,כמעט
לצוביבכתיבהנהרגשהיה(כפיהזוהר,ספרכרוחכלשרן-מסתוריך,כלבד

והיאאידיו:יבאטי,כאמצעיבפרושאלאהומור),לצוביגםלוימיםסאטירה

ת,יעיכרהנודעים.החוגכחבריושיעורהכt1זפיהמצינושלאכחיבה

בגבות-מחזרתלפדלאמנם,לן,שלחביקכיהמקייימת,העובדה
שמועה,הגיעתרובתוכה,שלוהררריזיהבעצםככרוחראולימים,החסידות,

פירסרמם,למבעופדל,אלופנהכרביםלהתפרסםקרוביםהאלההמחזותכי
כלשרבהפירסמהררייבלזישראלשכןפדל,שלתשובתוכיריבוונשמרה
כתובהמכתב-ל"ו-ל"ז)(עמ'טמיריזמגלהשלאידישלנוסחכמבראו

פערשטרכיעןזיבדיאהרע 2,,פיללייכט :לאמורפותחוהוא , 1826ביולי-7ב
געשריבען,זrאבדאיהרערן )t!פסצענעןדיאאידואס

אתכידיאחזתישלאשנתייםחלפו :כלומרהאטטע",האבררעדאיןניבט
השמועהכיהשערתו,פלדאומרהמכתבבהמשךכידן.הכתוביםהמחזרת
שלכדייהאלאאינהכרכים,להתפרסםעתידיםוא.לושהמחזותעלהכוזבת
שהפליגהחסידותמןלהחזירוכדיביק,עלאימהלהטילשביקשמישהו,
שם.רעייך-אליה

והחסידותההשכלהלחוקרגםעירןשלמצעהםשלפנינוהקטניםהמחזרת
המיוחדתהדיאלקטיקהלהסבריתדכאןוישהולשןו.הספרותלחוקרגם

שיזקיקלמחברהלולהגורמתהפרדויהאיד :ההשכלהספרותשלכדרכה
שכןלכלאכיותרבחשבושלאמאוחריםלרוכדי·לשוזלצרכו,עצמו,

חודריםהלדתדרךשבדחקויסודותאיד Iכיותרשבבחלהלגלגלרי·אדייש
הפשטוההדרןאתנשכחאלאןבו.לעבות.נרחבעניוהוא-החלוןדרך
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מנדלר'המורה,מןהמולידהגלויהשבילהוא-הגנטיההסברדרךממנה,
הוכרתלאדיישזיקהממורושירשק,בישמואליעקבר'לתלמידופין,ל

פסיעהפסעולימיםברורה,אידיאולוגיהשלמשענותעלהרשעינםצרכה
לצדהפסיעההיאהלאהמורה,שלאפשרותונגדרחיתהשלאוגדולה,נוספת
ניק,שמואליעקבמר'ממנו,המולידהשבילרנן ;החסידותשלערכההכרת
לשונומורשתשלהחשאיקרהחיבורזהאבר,סטוחוסמרדניר'לחברו

ומעורבבתקמאהבמהדורהלממשיניה-מעשיריהוהלוכתהלפיןמנדלר'•זtל
מוכרמנדלישלומסולחתנתראהובמהדורהצווייפלהנה.ןאליעזרר'יזtל

אייזיקר'לחתנו,ניקשמואליעקבמר'המולידהשבילוניותר ;ספרים
ןייטשלקביפמאירישעיהור'חברו;עםנאחדשסייע,ג,רבנטורעתר

עוזראייזיקהוא-להרמנ"םנבוניםלמורהלפיןתרגוםאתלהצויא
~הרב-זאבבנימיןומשוררהשירת-העםשלפטרונהלימיםשהיהרוסנברג,
לימיםשההיפינקלשטיין,מאירישעיהוהוא ;זנ~רז'ר)(ודלדוליקר~נץ
אלפרדמשפחתונשארניכרתוהשפעתובאידיש,מצוינותקומדיותמבחר
ודקדוקה.אידישלשוןשלהידיעה.נה"אהחוקרלימיםשההי,לברא,

שמחהד"רפטירתאחריברשותי,נשארשלפנינוהמחזותשלנתב-היד

ק,לאפיוסףר'הסופרידידינאותואותנמלהמלהשהעתיק;ולאחרנץ,
והפור-האוטוגרפיםאוסףהנדוע,ל\$ספוןורשאברהםד"רלידימסותיו
אחריםנתבי-ידלקבוצתונצטרףבירושלים,הלאומיתהספדיה.שלידסרטים

משכיליםקבוצתשלנתבי-פלסתרועיקרםמשנליי-טרנופול,מחוגהםרגם
שם.רבנותובימיפורטפרליינהיודהשלמה,ר'ננגדשכר:,ם

בפ"ע)ואומרתהרבןחדראלכשגעוןפתאום(באהלאגיפי
 !הויגדול)בקולתצעקהרבןאת(בראותה-ןבניקבראיה-תולינניא:נה

 !ממותבניאתנאפדה !הבעשטנכדאתה

הרנן

 1נאתמאין 1תבקשמה !פ.ייגלא

נפש)(בתמהוןאלגייפ
- !מאודלוקרההולח,קרושםהאדמה,מתחתבני,מקבר- 1באתי,מאין

הרנן

שניםאיזהלפני !אידפניהנשתנו !נשתנואידפניה, !פניהבשתנואיד
 !נחושההיאעתהדאנדין,עלחבל ;עצומהנונהעמהליוהיהארתה,ראיתי

בחפזון)עמדאביהטדדרוסור'גלאפייבעלבאכך(בתוך

פייגלאבעל
 ?רבשגעונןנעבידרצתאנה Iמכשוגעת
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פייגלא
חאמיתי,הצדיקחבעשט,נכדמשכןפחהמכוון,לתכליתבאנועתה !שתוק

'אדידבר,אחדדיבוראךדודו.הירחאחיו,השמשהמה.אחיוהמלאכיםכל
שאולה.ירדלאובנייעשה,אחדפדיון

חרבן

ביתו,כעתמלאווזריםהוא,שרבןשכחהאומללה,מצרתלבוחלש(אשר
נכח)מרבקולצועק

 ?ממנירוצחהזאתהכחושהמהלינאהגידו !ורנותימורי

האנשים)(אליאגבההיעמש

גטובלאחרבים,בעונותיהמזכיות,כחושהחיינוכחושה.אותהקוראהצדיק

 !עזרלחאין

חרבן

בגלוי)לבודברילהגידעשהטובשלאטעותו,אתדיבורו,כדיבתוך(שנזכר

לעצוםיכולתיאםכיעיני.דלתילסגורנתנולאהשמיםמן !ורנותימררי
מהרועתהלח.לעשותומהפדיוןלקחתוכמהלח,מהידעתיבוראיעיניאת

אתעכורבכליליהביא !שמעיה .-תקהוישאולילח.חיהמהליוהודיעו

מברעסלא.המובאהדבר
שרף)ייןלונותן(שמעיה

נפש)(במרסורדוט ,,

ואחרשניםכמהארתחעזבהלפניוהעומדזהובעלה- !בתיזאת !וניבא
הטבילהובשעת-לכאןשבאפעלנוקבריםעלונסיעותפדיונותאיזה

ר'השניבחדרהתפללהזיווגובשעתזעלקאנא,ר'פדיוןעשההראשוהנ

ללדתמקשהוחיתה-ונתעברח ;טוביםיהדויםמניניםשניעםזיסאנא
ישבאליהושלחכסאועל-בןילדהקברים,ותלישתפדיונותכמהואחר
וקברןועץישראלקאנאר'ומצץדשיפוטיפקא,חרבאותוומלדשעלחרבחרב
לאותהנפלהשניםששבןהילדזאתובכל-לאבאנאר'פזרהמילהעל

 !רבינאהזאת,העניחכשתגעהנפשועגמתוצערדאגהומרוב-השמועה

לעזור.בידךכי !נאעזור

רבןה

והזיווגהטבילהבשעתועמלוהתפללוהמפואריםהצדיקיםאלהשכלכיון
וקנוןעץשלוהפיזורוהמציצהוהפריעהוהמילההולידה,הריוןבשעת
אפשראיוהחזקההפקחתנפשיחי ;הילדאתאחזבצפרניוהשטןזאתובכל

אביה,טודררסר'ירוץלשראלחדרי,פתאוםהאשהתבאלשרא !לחצילו
שיחהיואף !טובלא !בחנם !לשוא !קבריםתתלשורלשואאחריה.ובעלה
אדםמראהרקלוויהיהעולם,עודמעתהכמתחשובחראמקרםמכלהילד



 1(11,-היתולחזיוג

אלמכאן,כלכםלכועתה-דם.יצאבחוטמותכושאםהואהוסימןחי,

 !משוגעאותיתעשו

פייגלא
נתןמיבידןלהושיעיוכלמיליןלעזורתוכללאאתהןמפהאצאאני

באכילתו,עלומותמכיןמיןפדיונותלקחתיוכלמיןנפשותינואתאלחים
ומעשירמורישמיבתנומתו,עפרישנימעוררמיןבשתיתומיבשימיםמי

שעותי"בלישןיוכלמיןונשמתובחרמוומרומםמשפילבפדיונותיו
יעצוםבעתמאירהבעיןלראותיוכלמיןישראלכלללטובתרצופות

מלך !קאזאקאלעזרר'נכד !ה.בעשטנכד !אמיתיצדיק !נארבי ?עיניו

ושלאהיושלאחגאזעטיסמכלמפוארחטאטרין,מכלמרומם !נוואלאחייא
 !ויאוישחתןמרדתבניאתתציללאאתהליןתעזורלאאתה !נבראו

לאאתה !נרדםעצל !וסובאזולל !אמיתיגזלן !ישראלעוכר !רשע
 !ויאוי !ופליטשרידמחםלךאשאירולאזקנךבשערותאחזיקאניתשויעני,

מפייוצאיםהללווגרתגעושהאמיתיותאתשומעיםכשהיוהעםוכל(הרבן
עלידיושתינותןוהרבןסטאפוםועמדווכותתבאימהבחרדהנפלופייגלא

לחנוכה)נרותהדלקתבניגוןוצועקזקנו,לכסותלחיושתי

 !חביתלחוץק~שלי>יקהמשוגעתאתותהפוך !פרומאדירחליאתק-ראו

רומאפדירחלי
הפנימי,החדרמן-דייץללשוןמועתקהשבחיןובידהקומהבכפיפת(באה,

נמוך)בקולואומרת

ןהנמוכההקטנההנמלהתעשהמה

 )ל"כבעליהלצרת(חוזרזברה

פרומאדירחלי
גדול)בקולבלחשואומרתידיהפושטתהשלתן,עלהשבחין(מגיחה

הבזויהשבפנימית.הפנימיבחדרהגלמדוה-והשוממההבזויההגלמדוהאני
ופחדאימהמרובוהשוממה-טוניםיהודיםאחריכרוךאינושבעלימחמת
-וכזבים.שקריםהמהזצוקלחחבעשטחשבתידברישכללחשובבלבדשבא
לעשותכצביהולרוץכלביאהלח.תגברכנשר,להתרומםומזומנתמזנבתאני

הזאתהמשוגעתלהפוךחדורות.שבכלהצדיקיםמכלהצדיקחרבירצון
הנכוניםהמשוגעיםמחמתהשמאל,,מעברמשוגעתהיאכילחוץ,זיליק 1$ק

ומעליםהתורהקריאתבשעתבאבניםעצמםאתמכיםימיןשלמעבר
בתשובהחוזריםרביםהדבריםאלוומחמתהאמת,ומכווניםחטאםלאנשים
ביאתקודםהמפורסמיםהגלדיםהניסיםוהמהישראל,כלבמתחזקהואמונה

השבחיםבהקמותמליניץשוחטבערלר'זאתלנוהדויעכאשרצוקינומשיח
זצוקלהה.הבעשטשל

טודרוסור'גלאפייובעללחץואותהומהפכתגלאפייאתאוחזתככת(באמרה
אחריה)רציםאבהי
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וו

שמעי·-החולהשמעוןר'הגבירבית-היוםחצותאחרי-ראשון(יום
קלוגידילפר-ומיטבשמחהואומרבחפזוןבאישראלקאנאר'שלהגבאי

חנ"ל)שמעוןר'אשת

להוצי:אטרחתירבה.וטרחהפעלתי;יתירהופעולהעבדתי,גדלוהעבדוה
יכתירואחתשעהשבעדוהגדול,הדברוהואלבך,חפץאתהפועל,אלמנח
המקובלהגבירבעלךאת.הזאתבעירפהכעתאשרהאמיתיםהצדיקיםכל
כאחדונפלאותנסיםלעשותהעליונות.הנחותבוויתנואמיתילצדיקנ"י

ופדיונותיואמיתי,לצדיקכנסיעותיתיראליווהנסיעותשבגדולים,מהגדולים
ישמחכמהרב,ופזזהביערכולאיהיו,ומנוסיזבדוקיךבחוניזוקמיעותיו

קמיעלוכתובלעצמו,פדיןולעשרתיוכלשעותשנישבעודבעלךלב
לעשרההוצאותכלבהחשברובל,מאותארבעהמןיותריעלהאכן !לצרכו

את:הצריךהכלל,שלהם.צדקניותלונשיםולסרפדיהםולגבאיהםהצדיקים
סעדוהוהכינילבעלךזאתוהדויעימהרילכירולב,מאותשש.הבידיליתד

אחתפעםיעשהזהדברכישחיות,תעשיאללכיבשעתן,שלמהכסעודת
אוכללאלכיהזח,הנכבדלדבר.המשתוקקיםגביריםכמהפהוישביובל,
השהיות.לסבול

פררמיט

חכמתיכיקלוגי,דיאפרומיטשמיקראוהכיצריכה.אניאיןבעלילהסכמת

להגיעלשערשאיןבהתלהבותבוערהואגםאכן-בעליבלחייורסןמתג
קטנים,שקיםגולוקחתקטנהתיבה(פותחתאמיתי,צדיקלמדרגתרמהלמעלה

תמצאאחתשעהובעודכחפצךהמעותצרורותלךהאשמעיה)בידותתן

לסעדוה.ומזומןמוכןהכל
לבעלההטובחהבשורהלהודיעתמחרהיאוגםהמעות,עםלוחולך(שמעיה

שלו)הפנימיבחדרהשוכב

ובמאכ'ויםבמעדנים,ירוקשלחןהחולה.שמעוןר'הגבירבביתגדול(חדר
יושבתופרומיטשמעון,ר'נשעןשעלהיקטנהמטחמשובחים,וביינותשונים,
הצדיקים-המכתירים.ביאתומודיעכמחירות,הדלת[פותח]שמעיהבצדו.
ואצלסופן.ועדהעולםמסוףהנודעקדושתםמדרגתלפיאח.דאחד,באים,

סביבכןיושביךחנ"למדרגתםולפישלך,והסופרשלו,הגבאיחולךצדיקכ'ו
וסביבשמעון,ר'שלמטחמוצבתואצלםבראש,חכניסיהראשלאכול,השלתן

קולמסין,ובשמאלםקלף,בימינםמרחוק,עומדםיהסופריםהצדיקים,יתרלו
ובידימברסלא.המובאשרףייןבוטעליותובימינםלביבות,בשמאלםהגבאים
-דייץ.ללשוןמועתקיםחשבחיזוספריבייגעלשבאוהצדקניותהנשים
ומברכיךידיהםכלסנוטליםכןואחריהנשים.אצלבצבתהיאגםפרומיט
חלוגרביעיתמחזיקיםבכוסותיי"שושרתיווהמוציא,רייםנטילתברכת

ו~ומר)הגוףובנענועירםבקולמתחילהכניסהיראשוהצדיק

עתהאנוגםלכן-התרגוםלשוןאתקידששרשב"ילנוהדויעבחמצלר'
 1במקודשנקדש

ואתןר !כנשתאדהדיזקבלתאחכמי !חכימיאונניא !אמיתיאצדיקיא
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שלמא !אמיתיאדצדיקיארצונאדפעליזצדקיאונשי !וגנאיא !סופריא
 !ולמשתאמאכלאוחשן,אגא.וענוושנעאוזהנא,וכספא,והזרא, !כלכרןלכןר

ועשיותאמיתיא,צדיקיאחכמתהיארנן,חכמתאעלתתפלאמאדונפשאי
והמצאתאמחשנתאטבעכמהמעשיותיא.וסיפורידשנחיאומכתבפדירניא

אנשיא,וכמהכמהופרנסתאמזוניימצאודיןומן-ונפלאיזניסיןמרנה !זיז
רציך,וקטניאגדוליםונשיא,אינשיזהמוניא.והמוןסופהועדעלמאמסוף

אלחיןכנרנעיניהוןונחבארפדיונותנא,רפואתנאומנקשיזאחרנא,בצרתהון
דימינאמסטראהואלכןופרתמיזשריזעלוימשולמתענידרנןורצןו

ולהרבותכנודנא,ועלגופנא,ועלנריאותנאעללחושדחוכמתא,רמסםרא
מאודולשמורדדהנ.לונושיךומניןוכסף,ולנושיךמניןגםוזהננא,כספנא
קדישאנאתרלשנתוראויזכחימין,אנשיךרק-רנןנכנשתאלקבלדלא

דיןגבראםולדרושלחקורכעתמתכנשיזאתוןזהועבור- !רנןדכנשתא
אופניבכלניתיה]ולחקורולשאולקדישא.רנןלכחראראויתמימאשמעוןרב

 !דאופניא

ובידו-שרףייזכוסעלונותןהחוטם,לקינוחהמיועדתמפה(לוקח
ושות_ק)היי"שמוצץואזהפה,מעלהשפתים[רוק]אתמפשילהשמאלית

קינאעלזר'
אמיתיא,צדיקיאונניאומןדכנשתאמרישאליניתןוהורמנארשותאאם

רנן,קדישאנכנשתאלמכנסדתאנדיןחנרנאאשאלסביבבאומעומדים

ולהויבגין-ואורייתאופוסקאיתלמודאלגמורהכרחתאדברהואאם
טנאןיהודי

לאמור)שמעיהאת(שואלתאמורפדילחר

כלל.לשונםמבינה.איב.ני ?הצדיקיםכעתמדבריםמה

מעיהש

זוהר.חתיכותכעת.אומרים !מהבנתךעמוקזהדבר

הכבסיהראש

כן)(ויהי !שתיקחיהי

וברעדה)נמוך(בקולזועמשר'

ולהויבגיןופוסקאיתלמודאלגמורהכרחתאאםשאלניזיזצדיקאובנא

הבעש"טחזיותאוכלל,כללהכרחתאלדיתאימורדיןעלטנאןיהודי
היהזאתובכלכלום,דיןמןידעולאדארעא,עמאהיהבעצמאזצוקלתה
ועלהדליהגשמאהתפשטבחיהריואףדבהוראובהוראדצדיקיאצדיקא
חוכמתאביהדאיתבגין ;דיןבלימדואממשאדליכאמניהשמעשמיא.לשמי

בחקירתאדרכהרימשכללבי'דרכהריומשכללדבר-בישושכלאדעלמא,
חשיכא.דפוליסיפארבאלתהוםלסוףזיבפל
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ואומרים)(שותיםהיסבכה

ראיו !ראוי !ראוי,מתרץמאדוטבחדתאאמיתאצדיקא !טב !טב Iטב

 !רנןתאבכבשלמכבש

חיימקינאר'

ע:םלמפעללנאמה :דיןאמיתילצדיקאשאלכנישתאדרישבהורמנא
ןקדחתאלחוליונפלאנש

שמעוןר'

 !לצדיקיאויסע !קבריאיתלוש !פדיוניאיתד

הכנסיה

למכבש·נאהנאהמתרץמאודטבחדתאאמיתאצדיקא Iטבטבטב

 !רנןבכנשתא
אביקלארשי ,,

ןשודפנאלחוליונפלהלאתתאלמפעלומה

,,שמערן

 !תתןרפדירניא Iתתלשוקבריא Iתסעלצידיקיא

הכנסיה

לכנו-:סריפהונאהראוימתרץדיןצדיקאלחראטב !טב !טב !טב
 1רנןבכנשתא

אבאאבל ,,

תתענגין.אםברםבפלאיך,ממללחדתא,אמיתאצדיקאדלעילחרלשתאעל
בהדיומהוילוזניךצדיקא,ונשירגבאיא,וסופריא ,אמיתיזצדיקיךאתון

גיהוקיךעםדעצלרתאשינתאלעיכרןינפלרולאדלי,ובמיללראכנישתא,
א nדכנשמרישאהררמנאלייהוי Iליעדויאכידעודעצלותא,חבריאופיהוקיך,
לחרא,חולהיהודי,דילי,בידיאנפלאתמול-חרא.שלאתאעודלשאלו
כתריוחזקיןוכאניןלי'כאבאורישאחזקא,קדחתאלודאיתמרע.ושכיב
כבדוהוארחרפתא,למרחףיכוללוארוחא,למנשביכולולאי, mצלעות

למפעלןמהאמורחדתאצדיקאעתהותלש,ונסע,נתן,

ערןמשר'

ית,ד,עודכןנתן,השתארעדכגונאיסע,עודכןנסע,דיןירמארעדכגרנא

יתלש.עוד,כןתלש,כאןרעדוכגרנא

לאבאנא ,,

חולשתאקבלכל ;דיןלפתגמאליבהשרי'ולאלמיזל,חרלשתאמסובאראם
ןרעקשנתאובא
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עוזמשר'

 !יתדפעמיאואלף !יתלשפעמיאמאה !יסעפעמיאמאה

(בנח)היסבכה

יגבר.וחייליםיחיה !יחיהפעמיםמאה !ח.יה. !יחיה !יחיה
 !מדבריפהשכךהחדשהאמיתיהצדקי

רחלי)מידהשבחיןספר(לוקחנסיהכהראש

דרעירניאובכלחושיאבכלדיןדכנשתאקדישיאחקיאיתלמינטרהתשבע
הדין.קדישאבספרא

הספר)עלימינו(נותןןועמשר'

 !אנינשבע

הכנסיהראש

ןנישאראםטנאאםוקדישא,עתיקאדעתנא,אחרידרכיאבכללהיות

מעוןשר'

 !אנינשבע

הראש

דנהוגיךרפואתיאמהניבראחריתארפואתאשוםמרעלשביביליתדדלא
ןבחטאוהימרעהשכיבימותאםראוףלעיל,הנזכריזרנןבכנשתא

מעוןשר'

 !אנינשבע

ראשה

שמעון)ר'בראשונותךזיעמלאכובע(לוקח

ועדעלמאמסוףדלתתאדינאביתונחנוולעליא,דינאביתלנאמצרףאני
ודלהרידמונח,זצוקלההמהבעשטקדושאזיעמלא,כובעאבהזיזסופא,
נסיעאתדלהויבגידרגבררתא,כחאהךניתןרחייך,ירמיאכלמרחךעלמונח,
דרישא,כאבאירפאעלרהי,דתלחשושמרקדישאלצדיקאנסיעתאלרתך,
ולהריושמאלא,דסטראראוףדימינא,דסטראדאחורא,וכאבאובטנא,כאבא

דתהריפתגמאסוף-ילדיא.להרןדלהריבגיןעקרתאלמפקדגבורתאלך
תעבידדלי',ונזיעכרישךדאיתיהבדיןובכובעאגמירא,אמיתאצדיקא
חביתינכךכלרא,בסעדותאדבשתהטיפיןוכמהרנפלאין,ניסין,אתיא,

ולין.במרחהיתיהבדושכלא,דחכרמתא,
גדולה)תרועהותוקעשופר(לוקח

אמן.
הכנסיה

 !ספקבליבוראייהיה iכ !אמן Iאמן !אמן

-והשבחין.והבייבעליותהבייגלאתהשלחןעלנותניןוהגבאין(הצדקניות
גדולה)ושתיהאכילה
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עודמשר'

מלכידמאן !ודספוריזדשבחיזרקסריזמלניןאתון !דחכימיןחכימידאתון
שיעלהמבר-גשטיפשתאדיחויכגונא- !אמיתיאצדיקיאאתרןןדקסריז

כשמשאואורותבימיא,מיאוטיפיןבשמיא,כוכביולהוסיףלדי'דעתאעל
וטופשתאשטותאמנאייהדיכן-שדיאפנאעלדאביבאבעידןוצמחיה
תודותלכרןאתוןחרא,במלאנרםוככוריכן.יקרכוזלהוסיףדברלמימר
מנאיעבידרדליואמאואבאבגידואמא,מאבאיותרביעבידיזאתוןלכאי,

 !מנר-נשויותריותרדרידאמיתאצדיקאיתיעבידיןואתוןבעלמא,גשבר

עלמיא.ולעלמילעלםנפשאי,תודותלכרןלתתאגמרלארא,קבלכל

הכנסיה

יגברוחייליםיחיה !יחיהפעמיםמאה !יחיהיחיהיחיה
מדבר.יפהשכךהחדשאמיתיהצדיק

לברכו)שמעןור'ראשעלימינו(נותןהיסנכהשאר

יתמלאוןי mוקמיעותויפדה,ויישן,מזונוהי,ויתאכלוישתה,ויאכל,יחיה,
ומאמיניךאינשידבה.ניכאנא,ושארושדפונאקדחתארקיהדיולאארעא,כל

 !יתנודיובגין !יתלשודיונגיד !יסערדינגידב.צדיקיא,

כלושמחים,שותים,אוכלים,הצדקניות,ונשיםהסופרים,הגבאים,(הצוקים,
חבליטשרקקהגדולה,הבהכ"נשמששנשמעעד-הלילהוכלהיום,חלק

 )שחריתשלק"שזמןהגעי :העירברחובשקרא

111 

והמןוהמרחזמביתיוצאישראלקאנאר'חבלוטש,בעירהמרחץרחובשבתער.ב
הרבן-הטבילה.מביתבצאתוהרבןלראותקצות-הרחובמשתינאספיםעם

לפניובראשו,צובלל 1t 'וכובעורקמה,משיבבגדימעוטףבמרכבהיושב
שמעיהבצדהגבאיוסגןהגדולה.הלולקהבידואוחזהגבאישמעיההולן
מנגנים,כתותשניהמרכבהלפניג"כואחריהםסרטיך.מלאהכיסנושא

ואחוריהרבןעםבמקרהיחדלהיותשזכוטוביםהיודיםהמרכבהוסביבות
יעקבר'אשרפרומאדירחליולפניהןצקדניות,נשיםהולכותהמרכבה
בכתונתאוחזותשניחןידיהחולה.שמעוןר'אשתקלוגידיופרומיטהלמדן,

אומרתזאתיקרים,בדמיםהמרחץביתלפנימהגבאישקנומהצדיקזיעמלא
למשפטוצועדתשרי'חציאתןואניביבינונחלקהאומרתוזאתשליכוהל

קומה.בכפיפתהאמיתיםהצדיקים

ומרקדת)מנגנתאחת(כת-יםגבבמה

השמיעורוןהאמיתיהצדיקלקראת

 !הריעובגרוןהאמיתיה.צדיקלקראת



 07('חזיוני-חיתול

שביתכת

תקוהלבועתה !שלדמינואנשי
המקרהמןיוצאהקדשורבינו

מחילותבשיגעונותינועלעתה
 !טבילותש"יטבלהקדשורבינו

וב')א'(כת

השמיעורוןחאמיתיהצדיקלקראת

 !הריעובגרוןהאמיתיהצדיקלקראת

 )'א(כת

 1מהרהמלמעלהברחו !מעלהמלאכי

 !עופו !חושוהרחיקו,לשמאללימין

תורהלומרמתחילהצדיקהנה
תשרפו.כלכםפירבחבלאז

וב')א'(כת

השמיעורוןחאמיתיהצדיקלקרא.ת

 !הריעובגררןחאמיתיהצדיקלקראת

נכח)ומרקדתמנגנתב'(כת

כמהוואיןומורחאל,בדתמחיר

יאסרהווהמותרמתיר,האסוראת

דתווימירד'תורתיחליףאםואף
כמותו.הולכההואאמיתיצדיק

גדול)נכחמרנניןהעם(כל

כמותר.והלכההואאמיתיצדיק
דתווימירד'תורתיחליףאםואף

נשמיע.רוןחאמיתיהצדיקלקראת
נריעבגרוןהרבי-לעבלקראת

תקרהלבועתהלברסובעתה
במדקחבהיותוהתפללבוראיכי

מחליותבשיגעונותינוכלעלעתה
טבילות.ש"יטבלשיחיהחרבי

רנה)קול(משמיעיםםיאבגה

השריםבחצרותלגשתלומי
שומע,ימצאולאמעבה,בפירואין
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כפרים,לחכורמזיגות,לשכורלומי

קמיע.יקנהשיחיההרביאצלאך

זה)אומריםגדול(נכח

 !מעות !מעותעולם,בעוזמושל

הדעות,ויישרימלוך,הלבבותעל
המעות,יהיהשבמתנותהטובלכן

הרעות,גזרותכלמבטלהואכי

מזומנים,מעותלכםאיודאם
סתרים,בסתרנשיכםעדיוהביאוגנבו,

l שבעליונים,עליוןבעינייטיבזהם
פרים.ומדםכבשיםמחלב"ותר

יחד)העם(כל

השמיעורוןהאמיתיהצדיקלקראת

 !הריעוכגרוןהאמיתיהצדיק·לקראת

ולחדרו)לביתוהרבןשבאעדככה(ומנגנים

ביאורים

יידזגוטע =םיבוטםדיוהי ;הקטנה)זרןעל(רבירביביו = 1אביבר

שולתים,ירבקושלתתם,ירבקתשילת ;לדניים)כיבוי(גם

שלהרב =בוחע-לדשרבה ;קברים)על(להשתטחקבריםוייסד =בריאק

 ;העתונים =סיטעזגאה ;מברדיטשוב)יצחק-לוילד'(הכוונהז'יליחוב
קיליש 1$ק ;סוסשלכיחודעצירהתנועת(מאוקראינית),ריב~זtםוכמותו ,ם;פ ~טס

דיין,זושלבזיחבשה ;פורצעלבאום) :(גרמניתהתהפכותתבועת(מפו-לבית)

-ייגעלב ;בקבוקים =עליותטוב ;אידישבתרגוםהבעש"טשבחיכ:לומר
טאבאק. =זטיוט ;מקטורת =הקלולה ;כ:עכים


