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א.

שלבסימןהח.שדההעבריתהסv.נרתעמהחשעכהרלאמההשמרניםכשנתוהחל
אהתדוה.שכלה.ספרותקדוהתמ,לעמדתחירףבניגודהחסידות,לתנעותאדוד,יחם

זאתבכלאך ,חביקררתיותהנעימותהיומעסותלואגת,מסןיי 'בלתיחיתתלאזר
לכלבדרןהי.ה.תגישםת ,אוחריםשסיינברגהיהררברדיצ'בםקי, ,כפתיתירם

אנולפיכןהעם.שללחייותרומתהאתרמומת.ומומגדלתהחסידותתאמשבתת
האבת-שn.בסיחנךה«ארציים"יוביים", nnההיסדותושלהבלטהביצירתםמצואים
תמימהלאמונהשבחלטבע,חיובייחסובדרן~רץ,אלחיםבעבדותתח.שמישארל,

שלבבואתהמשקפתמיהד~יזןבשאלה,בחןלאאבלה.וכיוצא ,האץרלועם
 ;הסחידותשלההיסטורית,האמיתית,דומתהאתהחדשהמעבירתבספרותהחסידות

וסיפוחותהחסידאלהאוהדהחיסעצםואולםדת. mמימדוקדקתלחקיהרהאועניין
בפניהעברייםהיצוריםאתהעמדיובפ.תרעה,הגלומיםהחיובייםוא.נשוייםהערכים
פתרון.הל M 'לנרעדרב" m"הגאןושניאורזלמןשלשסיפוחקשה,געייה

העוהדב,אתלםשםשהיהיכלולאאייראליתה,תנעובזמרתסיחת .nדתאיור
 .יעדהשלאתקיפהמלמחהסידדת nבלחמוישראלמאונישלמריבידרטוביםשרבים

באמונה ,הח.בשמשילאר,באהבתכדוגלתסידרת .nדאתלאתר .האבכלע:וכצרירם.
סיחת nלומ.תנגידםדמ.נריאתממליאמעמיד-בלבדובאלו-ררדכמ•תתמיהמ
בקדור.תשוקעריםה~בעשMוי ,הארצותלעמיבזים ,שיראלשתאישלבמנחה
דרn.יפיםלחרזובתחסותואתשהעניקמווילנה,הגאוןארבשםו-רתררת,גדולי
טחרושלאאנשיםישרא"ל,"עוכרימעיואיפואנעשים-החסידותנגדניותר

ביאו mיסרוחסרותעלילותעליהשהעלילוהחסידות,שלהאמיתיאופייהאתלהבtי
יש!חל.כעתדלושנאהלפירור

םלר,יסוףההשכל,,,נספרותהחסדיותשלמנתגדיהראשכברחשזרבכעיתי
בעיניוהפסוללכלהאנםי·תיזהאתמוצאהואהחסידותנגדהשניספורבסףואשר

 , mיעקב "דהא,ו,דוגיבורו ,קריםnבצי·האיהיהידויםהאיכריםבחברתבחסדיות
 .)ל"גאיגרת ,צדיק(בןחרמווילנההגואן ,אליהו "שלתלמידוברותמציויר
העלוםנגדהיהמכיוןפל-ריוסףשלהמשכילישמיפעלרבהדוהעלמרותמשעמ,
שללושבואדויבמתנגידם,בני·נירתםרלמצאבכללו,השמרנידוב.סררתיה~דו,יר

המשותפת .העמוקהה·השנאמשרםהחסידים,מאשרפחותלא ·פלדלשחידשויו
עבמדתלעמדואפשרותכלשאיןסיפורו,חרת.התפחמבדחלעדת,נוכחפולכת". nל
n ומתנגדיםחסידיםשביוהגדולהבמחלקותשלישי"צדI משנישמחחקמיאף

תצרלביןשבינוהניגדויםאתרלסשסשמשנהרעלאחרצדלתעירףחייבהצדדים,
 .זרבמלחוקתהtינאו·פוחת
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התנגדותמתךולרוב, ,נבעהלאלחסידותהשדחההספחתשלאהדתה
 ,השוקעהיהידולעלוםהגעגעויםמונחיםזראחהדשלכיסוהד :הליפר ;ל"מתנגידפ"

תרויברורנעשהזהעלוםשלשבאדנוככלתעשירםבמיאההמגתבירםגעגועםי
במשוףתהמייצגיםומתנגדים,חסידיםביומבחיניםאינםאלהגעגעויםויתר.ואכזרי

לחסדיותהאהזחאיןמכןאה,כתצרהיהידות.המסותרבעלוםהשתיםהגורביםאת
משתלדהעבירהסופרלמתנגידם.איבתשליחסלנןקסהעבירהסופראתמחייבת

שהאובשהעהמתנגדאתלהרשעיעליזובטילהשההיסטוריההחובהןמלהשתחרר
למתנגד.מתהבגחתרבעתונאיבההחסידאתהדצקתושכןהחסיד,אתמצידק

מןהגמרתוההתלעמותןרזחיתהזה,בתחםוהיצוירםרובהלכובה /הדרן

עליהםהקלהזן.מחלקותשלרמיזתהחריפרתתהסתרתלפחות,ארדובrתלרקת,
שלמיםאתובחבלי ,ערוריםללאשלסןרסיחת nהשלטהרביםשכתחומים ,העובהד
המגנתדים.שללקיומםממשייםעקבותלמצאוההיקשהוורסיהפרילןשלכמזחר

 ,,.,לעקעורארינוחסידישכלוומסדרתיידידו,עלוםלתארהיצורהיתיכלו

אשרבדדוים,ספקניםכאליחסםהיה ,למתנגידםשהתיחיסובמיהדהמחלזקת.

ובעשרבהםחזרומייד ,שהאוכמרתהחסידותשלעולמהלפניהםשנתגלהבשעה
בלהבים.חסיידם
הנוכחית.המהאובראשיתהי"סההאמבסוףהעבירתלסורפתזוזןרחיתהיפה

לאמתשהנאמנותןבשעהת,חרבספבתגברהלריאליזםשהדרישהמשעהואלום
לאהעבירים,הסופירםשלכעולמםיותרניכרהרכנשעתההעובדתיתהז,יססורית

הגאןו :השאלהעללהשיבהעבריתהספורתעלההידברשלנסופרבכן.ידעדוהיה
שקמוהחורמגחליאחדאר ,האומהמפלגישראל,עוכר ,רשעהיה,מי-מויולנה

שניאורזלמןנגדה.שחלםהגאןואתממילאפוסלהחסדיותאת.המשחבכלןלעמנו
וככלעצמהתכבלזרשלאהעםלהתמדדוהןןזאשרהיםועדבספרונתוהחיידהוא

המקנההיארזוהעזה ,רה.יססרריותהעוכרותסליףווללאטשטשוללאחירופתה,
 .רב" m"וג.אוןלסיפורוועמוקענייו

ב.

עמתדהאיוהמתנגידםהחסידיםכיובמחלקותשביארדזלמןשלהאישיתעמדתו
מייסדמלאיד,זלמןשביאורשללגזעבצרהאושנאיורזלמןרחדמשעמית.בחהר
בשעהההזססריר,המעמדאת mלשכיכלוהשאיבהחכ"ד,למסרותבןהואחנ".ד
מיררלבה,דג,ארןשלדלתועל ,מרריםנסקמנחםרומורו,זלמןשביאורר'קן (lשהתד

m עלוםהאושניאזרזלמן ·שלעלדמודבםר.אתולשסעוחדלתאתלפתוחסירבלה
בבירורביטאאותם ,עזיםגעגועיםתורגשהמשרורנושאשאליו ,מובהקחסידי

ה~יםר«.רכ"םנדרישקלרב"אבשי"ב
ניגש·לאהגאןו,אליוו.'רשלדוברתואתלציירשניאורזלמןשניגשבשהע

כלפיאורתהסובבהעלרם,מצבעירותושרכשוהערצההאזח.מתךואזת mלעש
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 'רג,לרדיםחסאיראתשכתלואלגאןושהנתגד ,עלוםדאו,הרוחניעלומדהישיש.רג,אןו
על_הבלשנותהאגוןאנשישללחקםאתשכחלאשביאור Iהחסיידםנגדבחומרת

 ·מבעיהאוזרתרמזלציירשניאורזלמןשללנסיובוהמניע .זלמןניארר·שר
אה:חמתןולחקורזהנבסיובומתכוןושניאורחסייד.מניעולא,"דש,ספרותי

שבשניהעבריתבספרותהכלליתהניםהאתומבטאמויולנההגאוןשלואישיותאת

הדבירםאתלוטששטועכברבחרהרהעםלשאתחתראתלהרגשיוא.חורניםהדורות
משכיחובהרסהכלההיהידולעברזזנרססאלגיתחיםעיונים.למחברתר mפילגאשר
כבללו"היהידותהיררלהיססמשרףת mהמ~חראתומדגישהנבלדיםתוהיסדו,את

מעצוםניסיולהבתןשבאיורשזלמןנכללה,הה,,דרתולהםאיימתהסנכהתחשות
דרשותבאומה;הנבלדיםהסיודותשלאחזרתםמחייבת ,"מתקרבםיהכנייםמיי"בוישר

המפירדאתלהדגישלואהיירביםהמחברתכלשלמעלותיהםאתלדב.ליםהמסרפד
 ,זלמןשניאור'ר ,לרבבומיודחת,והחסידלעלוםדאר,שבישללובבעדרלכן,בינהים.

מבחיבהדוגהלוהיסטוירתמבחינהאמיתיתדמותלהציגרכהנכבותומ.שוררניסה
 .מיוולנההגאןואלויו. ,.,את-אנשוית,

האחןור,פברקהגאון.שללחסידוגעשתרושביאשזלמןזרכשלפירiסוראיו
השני(החלקיםשניכןכספרלגאןו.המקושדהלחק ,לאהי"ועליית nשל ,ךמ,סכם
בעצבהקורא ,הגאןואתשניאורתמארזלמן),שנרואישלחשבימאסרואתמאתר
יציה,זהאינקויורניובציפיידםוההיסיםוהאנשלסבלותהיםתיאוראתשבררובלב
עלהלא ,ישראלשלבםיו:זירםףורהצההםור,לבר"עלשביואר,אומרבשעה,רבה
עללחזרוקלהשעהלפנישמינהלאהכשירםשליחיםששני ,חשדשלל·צאף

הבלדות,גםלףלהביידל ...זרמים ,ורח.םאגרתשלהגירלעם ,ויריסיןליטתקהילות
הארגנויתהקחיהרשהי.תההונגישותהידרפה mאיגרלאותןהםחמיםכןפיעלואף
דרופוחיפשוחללואתשגם Iהו.בתריםהאנוסיםאחירמשגררתקשטלי:זישלתר
(עמ' "בקלותםיאדקויםמצורתלפיאיפלוכלל,עבירותהן 'שאין ,עבירותמיניעל

147 (. m רידפנידההשווהאאתומפתחממשירובשוררm לכיוהאינקויוזיצהי
הגאןו,שלתמימוותאתהמתאריםדבירוהחיסדים.אתהמתנגידםשלידרפםת

 'הזקןהרמחיםבלע"מכןלואחר ,"ישארלשלנסיר'י'רהםהצףור ,הסחורלבר"
אירנוהיזהוילםוא .רזחירפההשוואהלאוראיורניתמשמעותמקלבים ,אבהלכוצויא
נתסרתסםקמטלישנאירואין Iהמתאורתהעובהדעללעערראבתשאינה ,עיזבה
אינואןהתיססררהי,אתהאושמניותמיוברתר,עלבכאבהאומלגלגאןר.-חגשללנר

 ,אישיותולשבהטרהתהארוננח ,לגאןוההערהצ .שלומעשירשלמשמערתםאתותספ
 .םעשירעלעווקצתתחירפ mביקומותחשרמ.שוררנשעהאףנעלמיםאינם

ג.

היססרירחרמוהגדלובררנוחהי ,ספרורובחיבשניאורזלמןאתששימשונרררח,
עוןר ,הגןואלשעידררתדיחייו mאו ,אישיותוירותיאnאאסףהאועובדתי.
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בחלקגםהעובדות.עלמדמיונוהוחכשהוסיףבלישםרףסיפ-רומעשהעבזרםת
שלההיסטוריותבמרוסותהשתמשזלמן,שניאור ,.,שלמעצוראתהמתארהשני,.

אתאלה.במסורותחב"דחסייידשקשורהונפלאות,הנסיםאתהבליםולאחב"ד
המסורתמן ,המרכךמןשביארוקילבסוסיו,ובחבליובלכהאו,.שכמרתהסיפור

הדברים, ·שלתיריסיסההכירנעהרא-בספרהמשוררשלחלקוההיסטורית,
תביאור.-ובעיקר

שלגדשוהכמידהסיפוירו,יבתרמאשריותרזה,בספרמשתמששנאיור
(כעדולריידערתירלתחשוותיוהעיקרייםצמאעיח-כיםירשהםמחארואתירם,תיאורים

יכולאהלאתוםירתיאוריםשלמאבצערתםעצמו).הספירו~צורגםרו,אש"נפנירד-"
איןשלכאוהרהסתהרי,אתלפתור ,בפניוהניצבתהבעהיעללגבורשניאורחיה
ח-מך.כאחתלפגעוכלילגאןו,ההעצרהלבידבלרונ.אמנותביןפתןור,לה

רלביןמירול-נהרג,אןרבידהפגשיההיאאליוו.'ב"עליתיהמרכזיתהסיאוטציה
יוחפתשדחה,איגרת·חרםהגאוןשלחשעבקבותיהפגישהמפינםק,איבגדור
הפגישהאתאביגחרדיזםשניאורשלתיארוולפיםחית. nהנגדיה, mמקדומ
מסרבהגןואהחיסדו.תלעסורהישלםתותפבנישלישןידג,אןותאלעוררבמגהמ

החסודית,עלהרביםהגנ~ילדברינתפסהואאבלזר,מג,נתלההעצלהתפתות
אבידגור. ,.,לפניושמיבא

בייידהעיקירהמכשירהאואביגדור, ,,,הגאןואלה,אישיםשנישלתיאוםר
 Jררוב,נתגידםהחיידיסםשנידלמחלוקתכיחסעמדתואתלהביעיידכשנאיורזלמן

לרב.ן mלגאוןהןעצמההוסרתתנאמנות-רלעלשונררמצליחהאובההדןרגםהאו
 :הגאןושללדחרוכשנכנסאביגדורר'שלפניומהאראתשנאירואתמרכיצדהנה

זולל.כשלההידאמםרגלי.רפצרףההילאהאורחשלהפניםפצרוףגם
הזקןזזהנהפלוות.וברקותהנפוחהחםרםבציידביידיםתכלתכמתיעם

האו.אףההיובשתהלבנםי,וםים nשםזעירפהזעריהזעורהנשרnנתי:

הובירבשהקנובזןמגןובגנזרן.שונות, mקצועםענק,תישכשלואורןצר
הלחייםלעזה,זקןההיורדרדפשתן.ואניציכרכרםכשלצוהבהב,חםרעד

נכירותכפיאותכן,בשלונארה,לנד"שמערתשלכציצויתהשמוטות,
גםנארוכן ...קרקסשלהקלעיםמאחירוב~פזןושנדבקוונקוןרי,של

הרקות,לצייד ,כרגילשלאהיו mמערקמבמקצת.דולוחותהצרותתעינים
מתמיהד,מתחיותדבם,שטבעו.האדממדים,לחובניםןרתבומשובצות

רבהמקm,חיווהןמחיכיתודומה,מזימות.חושרשלאיןסaניהלילות
עוקימתתנעוהכלררתפםותשחתיפיזלרךרדדן,אורובת-בשעה
כאריוכבדולוחלוקיםםאתמדי,שחשושכמי Iרח,ץרמןחבאהש.ת.וכים

דר,םף,לבלתימכההי,:םיר .mלדלעיוכזזוב _.שעדימנתעלל,אראםלו
 ,) 96(עם' ...השערהכחרסגרעולובלתילחליה.

כרבמצ,ירתלרדר,תיו,ארדבירומאבצעותלפנינותציגוםםרששניאורזה,אםד
ובקךיךר", nענ,nק"תיש"זולל",התאירםרכהובקיםאןלכאוהר,ירלאייססצירו

להמחישכידגרפני,בתאיורבבירורובשתמששניארוהבם.וכיצואימרת" rובח"ושר
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הגאוןשלחו-גפניתדמותותיאורלורעיונותיו.אביגדורר'שללאישיוותיחסואת
כל.רמכלוהובסוגידוביריםכלולאינו ,בספרותרבפעמיםהחחר

רשללגישורוהביאאשראביגדור, "לשלvרודתיוורבתיאמאירךשביארו
םינסק,שללרבהעצמוהואנתמנההרשותבעזרת Iמפינסקמבידרצ'בליר·ציחק
המל·באצמעות ,מבקשוור.א ,נגדוה,הקהילבניקמיםערהת ,תשוביהצרןול:מררת
תחזקלגאןותובשקרוהותקמתוך ,הגאוןשלצבליולחסותהחסיידם,עלשיגרת
שלאפיועלהגאןועומדכיצדהמשוררמתארתב mבהכעירו,הערועכסאואת

העיקריתחדךרר.זגסהאישיותהעידןהגאןושלבלבושמעוררתהונחילהזת,איש
אתמציגיםהוציורםיהמידויםי-ות.יאורבכל ,כאמור ,נשאהרהיחסלהבעת

 :רווידבדךר ,למשלאביגדור. "שליתהופנימהחיצוניתדמותו
אותםודמדררבדבירםמפליגהתחילשישאלהוו,עדלז~ובתיןרכלי ...

תומלההימשלשלבהתגנדורתודרכוכםח.לתךו-שהתליעוכקטניות
אשכנזית,בעילגירסוםייביטיויםמסכסךפלונית,לשוןעםה,קשדולשןו

בכרמתוממרתקהחנפוהבשונן mונשהולכשכין.םרמןoבמןשידמלחייו
 .) 101עמ'(שמיםיראתשלצופים

יחםאביודגררשלדבריואללהתיחיםהקוראיוכל :א,לזרהקרובתלאחר
המדור·שהתלעירקכסבירתהמשוררעל-יידחובריםתוארוכברןשכ ,אובקייטיבי

 :הקוראכתגובתהיאהאגןוזסלגתובתופח.תוךאלדרות
ואתותנימפוצץובידבוראדםבניבקלוותרגיל ,היהשל.אהג"רא,

שלשכזהגםשפעלמשמעחלוש-המתוךבתעותשכן,כללא-כזה
עםאחד,ענקיתישזקןלנעיהירועליוםעוששםלים,םרמזרידיבירום

 ,) 103עמ'(דםגידיולמאותלוסותבעינים

אביגודר. ,., rלבהגאןובידגוידתניה,הקכלשניאורירצוובידמוייותכיאוריו
 :אומרהואאביגדור'רשלדיירעללמשל,

מראשליחספניםכשםוחיהאפשרשאי ,מצריתשאיבתובזרזיות
ליהחת ,כפשפשיםתוגדלוקיץבהרותהזוערות ,ותבשרניאצבעותלאותן

קוארואצבעשלמוכרוסמתרחה.בנצפותהחוח ...ונונחמדפףד
 .) 105-104 (·עשויהבהתנפחות

ידושלקפדנית,אן ,ה,עידנתבנעותיאוUרשויסע )הגאןו(עמד :זהונכגד

הבעתםבילגבתיאורמצירותכאלההקבלות .) 103 (האצבעותשקDות ,דמ,קוובםת
וכדרמה.עיניהם ,קימתםדרוןישיתבםדךר ,תשנייםשל

אנשים,שנירמ,ציגתזר,בחנגחרכיסיוליידבאלגאןושביארושלהאהודיחסו
כאילו ,המנתםידגמחנתרבאש ,הוכ-תרםשלאחדבצדאותםהעימהדשההיססוריה

ומאמין ,לתורהכוחוכלאתהמקדיש ,החמיםהמתמידהאווג.אןומנובחת.בעפחת
לנגדעצמוסוכתשרקמזימות,.חושרהראאביגדרו ,,הטרהת.עלמגןשהאו
המחלוקת.אתרהמלפההמסיתוהואעיניו,

הרבון m " ,פסררשלהשניקבחלגםאביגדור'יאתתארומחתרשניארו
הנאסופתשיארלארץמעותכיזלמןשנאיור 'רעלהשעללימיורבת ,"שבאיררסון
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אתתיארהבדךראבותהסחיה..נמלכותוגביהדלתרוניםזערההמרות'עבידודו
י'אתשעצרהמתנגד ,אבהרם-פרץשל-זמרתואת-שנאיורתיאראביגחר,'ר

הסתייגותועללחתוםלאלצווניסההקיסרמכלאשחיוררואלחרזלמןשניאור
בשניאלהאנשיםלשנישניאורשחרותיעובשלמיתד ,תרואהחסיידות.ימיזעותי
השנייםתודמויאלהגאוןשלזמרתוהנגדתמתוןספרר.שלהעיקירםיהרפקים
לזנדרת ,לחסידותחיס.התהותהעריוניתהזהרתרמלות ,הגאןושלדמותונעשית
בדת.וומכאהוהד

.ך

לסטייהאר·שרב.י:דאררםי, mאבצבעיםהבאתאתליצירשנאיורשלנסיתו
לבידהגאןובידהאחכההשיהחוג.אןו.לשההיסטוריתדממוותבספרהבלוסת

תוחסידדבירשלהקםן,הלייקרם ,"ש"'הירב'"צוואתהספר·עלנסבהאביודגרר
מחתואתלערורכירובלהשתמשמנחסאביגחרר'אשרלבלעש-ם·טוב,רחס,המי
בהםששיהספר,מןnאירםקטעיםמביאאביגדור ,, .רזt,סיחתלערג,אזןשל

ניםרמכןכאילולהטעימםומשתלד ,יחידהדתיתכדךרהותהר,ליםררמדןרהסתייגות
ביח.הנקרטחדא,לענדותוברדןחייודבןרזלזלוהגאןו,נגדאישיאבופןחיו

הצליהחשניארושלתיארווי.לפשותק.אן ,מהםנסגע ,לדבםירםקשיבוג.אןו
אננ•,האדםבענייןמאמרש nהירבמצאוותשציטטבשעה,רקאביגחר'רלשתכניתו

החחר ,ר mבזשמקרח ,זהמאמר .) tסד(עמ'מיניה"פניןאתר"לתיאחלה,תי,צהי ·

בחדרורברשוםמעוררת ,)הענש"םלשיצתו nהם(משלהחסיידת,בספרותהונח
שניאור.שלובלשונו ,ןווג.אשל

יונקיםהושפעתתסהרשיחרז ,פנתיארת ·של mרפאתםונשבהכואילו
המקובליםמן ,ותמלידיושפינתזומתותר ,הע.תיהקחקתלבעינות-ממ

בצפת.חהשדים

 :וארישנונספוזר ·אפיזהדובסיכום
נמשןחזקןהמתמיד ...המ .באלכסוןרדצ.ץיהפסיקאביגדור'ר

נזקדרותוהלנבעיניוגברתביותר.עתהחשכוהקפדנייםפניות.ברש

אחת.צהר .לרצעוהבתחזקומשוהתוהמלאשפתיוכצחים.
 "זצארה"הדבירנסונעררכלכעסוכשבשהגאןו ,ללמדנו ,איפאו ,משתדלנשיארו

שלאליליתאיור ,ירהלאנפגעיהשמצאבשעהאלוםו ,שלודורכווותאישיעל
כדונרעלמוחלכאילוהגאןו .מלמnה·לנתעורר ,שמםילשם ,אזךהרא,וחש·ברקת

בארוו.כדרבלשםל.ובלחמהלצאתמחיריבעצמוראותאךו,של
 ,ההימוהבקלובקרבשהבאתהערבהרמןהתעלםששניארו ,האושבדברהמחר

ספיראףכתבאשר' ,הקבלהשלחדרהיבכלחיטבבקי ,רדכורהמקובליםמגדלוי
ונראתקבלבענייניידםיהחסשלניסוחיהםכללא ,דואיהאר"י.קבלתבדרןקבלה

םלעחיהולאכמעטקבלהבענינילוהם.ר-להיושותפים.מעיקירהאךנככונים,לו
ת,והחסדיברכיעלמרן 15nאורישנאינוכאןהדובר ·.לזבבתגידםחסדייםביז'מחלוקת
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י·בעינימאהסרבכללהשהקבלה ,ההשכלהספחתברכיעלהאמןושניאוראלא
וג.אןושלמביעיואתלטהרכאןניסהששניארר ,האותרשלעיקרןאוולם

גםלוו "טהוד,כמלחמהלוהעמיהדאישיתטרונהימכלהחסידתובגדמבלחמתו
שלהקבלייםרעיונותיואתכללמבליםשניארואיוכךמשםר . mטעעלמיודסת

וררת.,תיסדוהיוו ,הכלכלכות ,שהםזלמן,שגי.אוו'ר

ה.

החסידותאהבתעלהשמירהלבעייתלבעיהי,ניאור'ששצמיעהפתרןו ,איפוא ,מהו
רד'אביגדור'ישלתיאוירהםדחינםלשונאי-ישראלנגדים nהםאתלהפוךליב

שאבדרלואהחסדיותשנאתלא :תרפתררנר.גישאתמכסאיםכספרםתאברהם
דמותואתמייצגיםהם-פרזאברו'ואביגרוהו'המחלקות.שבאתאלאות,המנתגד

חיצוניתממבחינההמאוהסרוחנית,מכחינההקומהשפלת ,הקנטרנית ,הקנטונית
שלבלותיהםמסלעצמוהנהאטובתדונ,בקש ,ירבהמחחרר:זלונשין,,שלימית,נופ

 ,כאלהאנשיםנמצאואלמלאכי ,מרולבאכאילושניאורעכוירם.יםבמהדגאחירם,
להממגעיהלקות.המתחיתהלאהלכל,שלמחרובנועצמםבכייןלבבותשביסו

בפניהלשנהולכללקהילותשלהידדתהחרמהלכלל ,מביארחיתהלא ,שרג.עיח
הםפרזאבהרם ,,,רואביגדכ'רוקתהמחלליבעישראל.יולגדעלגיויםשלותערכא

חמימותםגבלל ,ברשםתלונפאליהוכ'ראנשים Iהומחבליםהסיסתיםהוכפתים,
יהדויםביןלה,בידל-דג,ןואשלטעיוותיועללחפותבלי-מנסחשניאור;ןםהרהר.

הסוא·משדמםתו ,הזבסיתיםלבידהזבחלקות,אתיצחהםשלא ,שארחוובעליליםודג
לואיחגוםרגשדו(אביגדור "לבביהשלילייםהדיזביריםגדושחילה.בומעוררת

עלשביאורשלכאבראתמבטא )מסותואתמס,ימתבמהרייםא. nיששניאורלכן
במעמדוופגעתוצדלשרםמעוילהאלוחיתהשמיותרתהכרתואותומ.חלקות
שביאור,אומי ,זהדמלזהאן·כעמדוםומנתגידםחסי-ירלא .כלווהעםשלובעתידו

 ,)קטניםיםבפרסזוכיתםנבדלוהםאףכאזחמצד rmרגלודי·ישרי·דןראלא
גיברויו.אתחראםחלקזררגתבמתבמקרם,סכל ;שבימצדובלשיביםרמשסיבים~

בספורתהןהאחרונים,הזדרזתשניבגרברתנטיחבטאת'משניאורשנרקםזרזרן

חים,אלדבריואל;ןאלה nוסחנבשבעברמחלקותבכללהכריע ,אחריםתבחומיםהון
ניתןזרדנןרקרדוכ,חלוק.תאתהוחריףררושעמיכנגדהיחציםאתלוכןור "חיים

בשלי·היהידולעבר ,הנוססאלגהיואתהגעגעויםאת ,הוכדובההערצהאתלשמר
המשוררגםהלךלונשל, ,זרבדרךהיריבים.הצדידםמןאבחדלתמןרבלי ,תורמ

 ,נחונן ,,שלהמשובעיריירבמשמולי,ליב ,, ,הסבאעלבשיחמלצרשמשרן
היירבים.שביביןמלצרמשליםרב ,"משפוליבאהסשלהקתאצקץ"

שלקונםרנותיז mקסנרת·מ-זהפישוראמנםאםלפקפקשראיההיססירורו
חת nלאהספרתושלפניהאןאלה,חריפותמחלוקותלהסבירידו-מסיתיםקצת

לסיםהבוהנסיתותאחדהואשניאורשל "הורבףרג,אןו ,ובההוובערביש1ראל
 .יירביםןץבעברבידשלרםלהשכיןהספרותבתחובוי




