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סדןדכלפרופ'

וכיידדותכחוקרה

הסופרשלמקורותיומשתייכים.לאחרוןוהסמויהגלוי :.רבדיםשניעגנוןש"ישלבסיפוריו

הפינהמאבניהואהחסידיהסיפורכייוכיחזהמאמר .יצירותיובכניןאבני-יסודשימשואשר

שלועיבודוקליטתוודרכיהזדקקותאופניעלויצביעמקורות'יחשוףהמספרמסיפוריבאחדים

החסידיים.מקורותיואתעגנון

מספרבידינו ?החסידיתהסיפורתממעיינותשאיבתועלעצמועגנוןמפיעדותלנוישהאם

מ'העקוב' ... " :היתרביןעגנוןאמרכנעניזריזעםבשיחותיוהמספר.שלמפיוהתבטאויות

 1זרות".מהשפעותולהשתחררשליאתדקלתתטוב.שםהבעלעלהסיפוראתמשמיטהייתי

הדגשתלשםאלאלכאורהבאהלאאחדחסידיסיפוריבמקורשימושבדברהמספרשלהודאתו
חסידיחומרסיפוריולתוךקלטשכביכולסברההסףעלולדחותהמעשה,שלחד-פעמיותו

בחיבורוהחסידית.בסיפורתהשימושכולליצירתו'עלזרותהשפעותבכללהכחישעגנון .ואחר

ישכימביניםואינםהשפעותעלמדברים"המבקרים :הבאיםעגנוןדברימובאיםכנענישל

הואאנתולוגיותאסופותעלבדברומזו:יתרה . 2הפנימי"מעולמומעצמו,הכלהשואבמספר

אךעל-פיו,המקורותאתאמנםבציינושלו,נוראים''ימיםמספרשהעתיקפלוני,'גנב'ללעגשם

בימינכון, ... "ומעיר:עגנוןמוסיףכאןהאנתולוגיה.מתוךשהעתיקהעובדהאתבהעלימו

לכבודשהשמיע'מדבריוהדברים"'נשתנואח"כ]אבל ... [הפלגיאטמושגקייםהיהלאהביניים

 :אמדוכה .ספרותייםמקורותבמעבדיםזלזולנעימתנשמעתאףתשי"ח)(בשנתכובדמרטין
אתוזרוקבמקורקראמקוד,לושישכלדבר.בהםאומרמעשיותבסיפוריונגעתיהואיל ... "

 • 4 ,, ...הספרותיהעיבוד

דיברהפעם .טעמואתלכאודההמספרשינהנובלפרסקבלתבשעתעגנוןשנשאבנאום

"·אךלרמב"םועדהביניים,ימיספרותדרךבחז"ל,החל , 5שלוהיניקהמקורותעלבמפורש

מלואשאבשנראה,כפישממנו,החסידי,הסיפורעלמלהוחצימלהמפיונאמדהלא :דוק

להוסיףיש ... ,, :מצייןהואאלהעגנוןדבריאתשבהביאוברזל'הללאיפואצדק .חופניו

המספריםלאחרוןועדהעולםאומותמביןהקלאסיקוניםשללכתביהםגםהתיחסות

שרםאין-מדעיתלארגומנטציהמצפיםהיינובה _ 8לדבריךשבהערהאלא , 7החסידיים"

כלשהו.חסידימקורעלקונקרטיתהצבעה

 . 34עמ· ,) 1971תשל"כמרחביהכעל·פח,עגנוןש"יכנעני.דוד . 1

 . 112שם,עמ' . 2

 . 35עמ'שם, . 3

יוסףמיכהשלכיךןררתראתכאןקיבללכאורה . 262עמ· ,תשל"ואביבתלירושלים ,עצמיאלמעצמי ,עגנוןש"י . 4

לשרןאתלעזובלעגנוןיעץלמ•שרר""עקרבעלרשימתושכסוף ) 484,עמ· 1920וארשהה,כרך(חתקופח,כרד•צ·כסק•

הוא".כלשרנואךכלשרנו,האדםכאחדמעש'םלנרלספרו•חלכעצמוחפרלאמכאר'שתהלא ... "החסיד•ם

 . 86- 85עמ·עצמי,אל:מעצמיראה . 5

המכ'אתשל"ה,אכ•כתלכלה),עקד,(הכנסתלעגנוןמקורות-עולמותש"י'·הרצל,משהשלספרולדוגמהראה . 6

רמנהג•ם.הלכותמדרש"ם,תלמוד"ם,מקוררת

 114עמ·מברא,תשמ"כ,אכ'כתליצירתו,עלמאמריםמבחרעגנון,יוסףשמואלברזל,הלל . 7

 . 3,הערה 164עמ·שם, . 8



כמקורותרחבשימושעשההמספרכימלמדת,עגנוןמיצירותאחדיםשלראשוניתכריקה

הכאות:בולטותהקליטהדרכיכיןסיפוריים.-כעיקר-והןעיונייםהןחסידיים,

גרידא.מקורהעתקת .ו

מקור.שלמשבצתקליטה . 2

מקור.שלמתמצתתקליטה . 3

מרומזת.קליטה . 4

 . 9מרחיכספרותי-אומנותיעיבור . 5

מקורוציוןללאופירסומוכמות-שהוא,חסידיסיפורהעתקתדהיינוגרידא,מקורהעתקת

סיפורהואאחד'מקרהלעת-עתהמצאתי .עגנוןאצלשכיחהאינהאנתולוגיה),כמסגרת(שלא

מתוךמילוליתהעתקההינדזהסיפור _ 1עם:ס'מניהכותרתמתנוססתמעליואשר"העגונה",

מהרב " :הואהסיפןךכןתךתששםאלא , l 1כןךקמנדלמנחםלך'הצדיקים''מפעלותספך

 .רעפצייקי"ככפרמוזגאברהםר' ] ! [המוסתר
מסיפוריוכאחדיםחסידייםכמקורותהאחרותהשימושדרכיארבעעלאצניעמאמריכהמשך

עגנון.של

"חיקוי".כשם ) 116עמי(שם.ברזלה.כפימכרנהזאתדרך . 9

 . 11- 10עמי , 39- 38גלירנרתתרע"ג,ששיח.שנההצעיר,:הפועלראה . 10

ונושאיה,תולדותיההחסידית,:הסיפורתכספריראהוספריוברדקעלכלמברג.תרנ"הכשנתלראשונהנדפסהספר . 11

 . 36- 31עמ·תשמ"א,ירושלים

2 



הכוח

עגנון"\'לש"יב'הנדח'חב"דיים"מוטיביםעללבנון .דיהושעשלמאמרובעקבות

עם .המספרשלהחשוביםמסיפוריובאחדמחדשההתעניינותנתמקדהלאחרונה'שנתפרסם

 .להלןאדוןבהםומחשבות,הרהוריםכמהבליניאףנתעוררוהדבריםקריאת

כשלעצמומהםאחדשלכלואישיםמאורעותב"הנדח"הרכיבעגנוןכיבצדק'העירלבנון

ההנחה . 2הגירושקרבןשלדמותונוצרהכולםומביןההיסטורית,המציאותמןבושישיתכן

מלאדי'זלמןשניאוררביהזקן'אדמו"רשלדמויותיהםגםעגנוןעינילנגדעמדוהיתרשכין

.בנוסף Jהדעתעלכמתקבלתנראיתהשלטונות,בידיומוסרובנפששונאומפינסקאביגדורוהרב

אורמפיץשל 4סמליתמשמעותלאחרוןישואוריאלשניאורהשמותשביןהלשוניתלקירבה

לדעתו-שנבעוהפרצותאתלגדורבעליומגמתאתמסמלאביגדורהשםבעודהחסידות,

),שכן 1722 (תפ"בבשנתאביגדורר'נולדהסיפור.על·פיה"כת"שלבעטיהישראלבחומות-

בןהיה ) 1815 /תקע"השנתהיאלפ"ק",אותנוינחםד'("בשנתלנכדומכתבוכתיבתבשנת

אביגדור,ר'שלופעילותוחייושנותאתרבהבמידהחופפיםאלה.תאריכיםושלרשישמונים

פינסק.שלרבה

אךמלאדי,זלמןשניאוררבישלדמותועל-כאמור-לבנוןמצביעאוריאללרביבאשר

יוסףיעקברד'אבינו:יעקבהמההלאבדמותו'נתמזגונוספיםאישיםשניעודלפחותכילינראה

מפולנאה.

שלהקלאסיתהדמותהואהבעש"ט,שלהמובהקותלמידוחבירומפולנאה,יוסףיעקבר'

אשרזה,רבולתנועתו.לבעש"טהצטרפותועקבמעירווגורשממשרתושפוטרחסידימנהיג

עלעצורכעסמתוךמדרשותיובאחתרומזשאריגרוד,העירשלכרבהימיםבאותםכיהן

בעקביותנמנעזהחסידידרשןשכןאצלו.יוצא·דופןבהחלטהואזהמסוגאיזכור . 6האירוע

מספרבעיקרלנוידועשבתבערבמעירוגירושו.עלספריוארבעתבכלאישייםפרטיםמהזכרת

 .הבעש"ט"'"שבחי

 153-135עמי 16חרכיחשמ"א.גןרמחופרשנות,בקורת :כתרךענגרןילש"'ב"הנדח"חכ"ד"ם'מוט'כ'ם . 1

שגרשו ... "קנחעמי ,ג'פרקומורדות","מעלותתש"'ט,אכ'כתל•ררשל•םואלו,:אלווהשורה . 149עמ'שם.ראה . 2

 'מ": 190עמי '."שחאכ'כחל•ררשל•םללון.נטהאורחחש'כהייעםשכחערבהע'רמןצד•קארחושלאכ'ראב'אח

 " ...חס'ד'םשלרכןארר•אלרב'אחחש•כהעםשכחערבשגדשתאכ'גדרררב•מע'נ'ךעפר'גלה

קרכלנד,רהג•שכע'רהחס'ד'םעםמסוכסךה•ההואחקל"כ.משנחפ•נסקכרבנותכ•הןח"ם'וסףכ"ראכ•גדורר· . 3

רע"עמלאד.'זלמןשנ'אררריוכראשםחס'ד'םמנה•ג•למאסרגרםשלוש•טנהשכחבסכור•םלשלטונות.על•הם

 . 137עמיא,כרךהעבר'ת.באנציקלופד'הכערכו

לאשה.מנוחהארוסתואחלשאתזכהלאהואגררת.ולשרןמגורש.ארח•רח:גרשרםכ"הנדח"מדרש-שמרחעלוערד . 4

דבקותמתוךוכמותרלחס•דרתכהצטרפותוהשכ'נה,כנפ'תחחנכרנהמנוחהמצאאךהנחלה,ואלד,מנרחהאלבאלא

משולם.הואעצמועםשלםשהואשכייהנדחייה'ח'דכשכ'נהכדכ•קרתר-מרחרה•רהאמח"םנ•שרא'ראכסטאט'ח.

דבר'הםנוספתכררנרלרג•חאח'זה.נקודת 209,עמי 1971גןרמתושורשו,סיפור.ורסס,:שוהשררהמד.עמיואלואלו

ח"ושנוחלהלן).ראההמקור(עלמרגל•ותזלמןר·מפ'דכר•םששמעומספראכ'גדור,ריככ•תהמבקרהגל•ל,רב

מפ'נסק.אכ•גדרררישלח"רתקופתאחכערךחופפות ) 1828-1760 (מרגל•ותזלמןאפר•םרישל

ה'תולדות.יבעלתורותח'כרר'ראהמפרלנאה'וסף•עקבריעלעייא-ע"ג.קכגנשאחק"ם,קארעץיוסף,'עקבתולדות . 6

 . 40- 1עמיחשל"ד,•ררשל•ם

סאעמ·תיןz..י"ז,אביבתלהורודצקי,ש"אמהדורתהכעש"ט,שבחי
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יוסףיעקבר'נאלץיהודיים,אוכלוסיןבעלתאחרתמעירשאריגררדשלריחוקהמפאת

לשבותהכפראלנסערסגולתו"ר"אנשיהבעש"טכי.מסרפד,קטןבכפרההיאבשבתלשבות
יוסףיעקבשלך'צעךןאת ,מפרלנאהה"מןכיח"גלינו,ליבאריה.בראותך' Bצעךןולפקחעמן

ימותופלוניייהרגשונאךפלוני :ואמררשהכריזוכרוז"שמעתי :לובגלותולנחמו'חשבחבירר

 • 9באש"ישרףהעיררכלבדרך

העירמןשבתבערבהשלטונות)(ובעזרתמתנגדוידיעלגורשב"הנדח"אוריאלרביאף

קללת .בכפרהשבתאתעמושעשרמחסידיואחדיםנתלרראליואף .נידחבכפרלשבותונאלץ

ך'עלבסיפוריםמילוליתמקבילהאמנםלהאין IOנךח"ממנן"יךחכימתנגדןאתאוריאלרבי

"יי ...מארדהעירעלכועס"היהכימסופרעליוגםאךיוסף,יעקב

דרשאףזרובשבת"ויצא",פרשתשלכשברעחלאוריאלרבישלגירושוכימציין'עגנון

הגירוששלהסיטואציהאתיותרההולמתשברעפרשתלךאין.אכן'בכפרחסידיולפנידרשתו

מסממנימעטלאבהשישיציאהיעקב,שליציאתר·בריחתרעלהתורהמוסרתבהזר,מפרשה

והןרהפיסקארת,הפרקיםבכותרותהןמשתמשעגנוןכיאיפרא,פלאלאוההגליה.הגירוש

הרשע.עשירמפניהבורחהצדיקיעקבעלחז"למדבריהשאולות'בלשונותעצמןבפיסקארת

בראשיתעל(המברססים 12רש"יבדבריקודאיןייזכרוךינקרתאגירסתאנזכרתכייךע,המספר

הואהודה,הואבעירשצדיקשבזמןרושם.ערשההמקוםמןצדיק:"שיציאתס"ח)פרשהרבה,

אצלנתמזגההאסוציאציהבנחהדרה".פנהזירה,פנההודה,פנה-משםיצאהדרה.הואזירה,

בבראהצדיק.אוריאלרבישלדמותוונתהוותהיוסףיעקבר'דמותעםאבינויעקבדמותעגנון

שמרת:"ואלהכותבהואהעיר,מןאוריאלרביעםיצאואשרהחסידיםרשימתאתלחתוםעגנון

 :א)א,(נשמרתהפסוקבאדנינומצטלצלומיד 13רמהרתר"אישהרבאתהכפרההבאיםישראלבני
שלמשפט-החתימה"אפילר ...רביתראישיעקבאתמצרימההבאיםישראלבנישמרת"ואלה
אתהקןךאבןכךרןמעורר l4ךב"חסידיםןעםאוריאלךביעםאביגךןךךבישךהכי ... ,,"הנךח"

'בהירתםכאןאךליעקב,שנאמרוכט)לב,(בראשיתותרכל"אנשיםרעםהיםאלעםשריתכי ... ,,

 .הפרךאירונימרבןמקבליםהםאביגדור'לרביביחסאמורים
ספירתשלופירודהינתקותמצביבקבלהמסמלותמצרימהוירידתושבעמבאריעקביציאת

 _ l 5וגלותגירושאףהמסמלתהינתקותשבע),(בארומלכותבינהמספירות(יעקב)תפארת

 1Cן'~ t ג:r:לcוW4 #1 ~~~~~חי:צבא נ::כמ~~~וo~!rגlג~
אתשבעמבאךיעקביציאתמסמלתיוסףיעקבך'שלהחסידיתבהגרתן . \ \'l!M' !1811 ,5זג

ירידתר·גלרתרואתשבע)(בארהדביקותממדרגתיעקב)(המכונההחסידיהצדיקשלהינתקותו

 _ 16החרמךאנשיביןאל

שם. . 8

שם. . 9

 . ,, ,,כ.שמואלראההמל•צהמקרר .ו 0

סג.עמיהכעש"ט,שכח• . 11

יואלו(אלוצרה"כ'רםרושםערשהצד•קקללתאר"השתוחחותהכותרותוראה .)'גשה(ר'צא :,ד"הנח,לכראש'ת .ו 2

מט).עמי(שם.דושם"עושהצד•ק"קללת :כט)עמי

זה.משפטהושמטהמאוחרותכמהדורותנו.עמיתרע"ט,רכ'ע'ת,שגההתקופה,נו.

אלוואלו,עמינר. . 14

ע"א.קמז-ע"כקמרח"א,זוהר :לדוגמהראה . 15

ע"ג.ככ•וסף,•עקב:תולדותלדוגמהראה . 16
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יעקבר'דמותניצבהאכן .המגורשהצדיקדמותאתלציירכבואו .עגנוןלעיניכילדעתיביסוס

 ;לשונהןזה l 7יעקכ"ויצאהשבוע"כפרשתאוריאלרכישדרשכדרשה(מצאמפולנאה,יוסף

הגיעוהזמן.וכהאריךהערךפחותישלאחדלכפרלמרחקיםשנשלחמלךלכן"משל

יום:מהכאומרםהכפרכנילוילעיגופןשחשאלאבו,לשמוחורצההמלךמאביוכתב

ושארייןלהםוקנההכפרלכני?קראהמלךכןעשה?מהעושהזומהולשמחהמיומיים

הנשמה :מוכןוהנמשל .אביוכשמחתשמחוהוא-כייןהםשמחו .המשכריםמיני

איגרתשהיאהיתרה,כהנשמההמלךאביהכתענוגיכשכתלשמוחבושההקדושה

הגוףאתלענגהתורהציותהלכךכפר.כןשהואהפחות,הגוףמחמתמאבא,שלרמים

המלךדביקותכשמחתלשמוחהנשמהיכולה-כשמחתוולכשהגוףטוב,ויוםכשכת

 ,, .הואכרוךהקדוש

 .עגנוןשלרוחופריאינולהפליא,עדוהשעההמקוםשלהסיטואציהאתההולםזה.משל
בתקשרןהמשל-הדרשהכי,מסתבר, lBמפולנאהיוסףיעקבר'שלמדרשןתדןכאחתמובאאלא

 _ l9המשלממשלשהיהככעש"טןלאיוסף,יעקבכר'עגנוןשלכתודעתן

כתוארפעמיםעשרותכ"הנדח"מכונהאוריאלרכיכילעובדה,לכלשיםאףהראוימן

שלדמותוהשפיעהכאןשאףהנמנעמןלאהחסידות.לצדיקיכיחסמקובלשאינותואר 20 ',כר'

החסידותראשוניוכיןלחסידות,הצטרףטרםנודערב-כאמור-ככר.שהיהיוסףיעקבר'

כלמדנותם.שהצטיינו

והןהנ"ל)המשל(כגוןעיונייםחסידייםמקורותשלהןמשבצתקליטהלמצואניתןכ"הנדח"

אך , 2l"הנדח"שלקמאהכמהדורהנמצאתלאחרוניםדוגמהסיפוריים.חסידייםמקןרןתשל

כותב , 2דודים",ושיכרו"שתוהיאשכותרתהכפיסקה, , 22האחרונןתהמהדורותמןנמחקה

 .יי"שוחסידיואוריאלרכילפניכשכתהשלישיתלסעודההביאהכפריהמארחכי .עגנון
אתשמעווכאשר ... " :נלהבתהיתההחסידיםתגובתפלאוכקה.הכפרמןשמוצאוכהדגשה

אחתפעםיתברךהשםלהםשהזמיןוחדוהעוזנתאזרוהכיתכעלמפייוצאפלאוכקההשם

יגןזכותומפשוורסק.משהר'הצדיקהרבעשהאשרהזה,המשקההמשקהמןלטעוםכחייהם

ואוצרותיהםיי"שאוהבי"להנחילכותרתהאשר ,חדשהפיסקאבאהכהמשךמיד , 24עלינן"

יפההמתקשרליי"ש)ישהמלהאת(ההופךחנא.משליפסוקשלאירונישיבוש.לפנינואמלא"

 " ...הפרשהמעניך"ושילב :הלשון , 8עמירביעית.שנהכהחקרפה, .ד'עמיואלו.אלו . 17

 119עמיתשכ"כ,•רושל'םועדה,מנהיגכח•כרריראההמשלשלמקכ•לרת•רעלע"ג-ע"ד.קצהיוסף.יעקבחולדות . 18

הכעש"ט.שלנוספיםמשל•ם ,ואילך 115עמישם,ראה . 19

ראה-ההנגדהכדרך-אור'אלרב•שלגדולתורעלוערד. 16 , 13 , 11-5עמירכ'ע'ת,שגה:התקופה,לדוגמהראה , 20

הכעש"טשלכדררםה•השא•לואור•אלרכימחסיר•אחדאומרטר,עמ'ואלו,,באלו 190,עמיללוןנטה:אורחעור

 'מ.'ואכןיחיה"רכ•גרשלחסידומלה•רתזזה"ת'לא"אכלאחת,שכתמהםאחדלכלהולךהיהממזדיטשוהמגיד

 '!?רלמג•דלכעשייט·מתחרה·לה•רתעשוייוסףיעקבר'לאאם

 . 13עמירכיע•ת,שנההתקופה, . 21

דתוביצי )-1914 1924 (גרמניהתקופתהלר•-צוריק, ·' :לדוגמהראהעמדו.ככרהשוגותכמהדורותהנוסחשנר"על . 22

עמי'.לכגרן,לשםהנייל;מאמרו-190 155עמיתשכ"ה,ירושליםדוקטור),תוארקבלתשלם(עבודהעגנוןש"ישל

36 . 

א.ה,השיריםשירראה: . 23

 13עמירביעית,שגההחוןופה . 24
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הואבדדךהקדוש:"שעתידבאדמדםהפסוקאתדרשו 25חז"ל ,הצדיקלנושאוהןהייןלנושאהן

כמהדודהעולמות." ] 310דבגימטדיאיש.של[שיכול-אותיותש"יוצדיקצדיקלכללהנחיל

מתוךחסידיסיפוראלאשאינועמודים)שניפני(עלארוךסיפורלהלןבא"הברח"שלקמאה

המקדםששםהוא,להעתקההמקורשביןהיחידההבדל _ 26הנ"להצדיקים""מפעלדתספד

הניעובוודאיספרותייםנימוקים _ 27פשוודסקבשםנוקבעגנוןואילופדעשווייצקי.הואבמקור

מגילויחשששאףהנמנעמןלאאךהמאוחדות.המהדורותמןהסיפוראתלמחוקעגנוןאת

המקור.

הגלילדבששחבדבריםבאהסיפוריחסידימקודשלמשבצתקליטהשלנוספתדוגמה

לאהטורעלהדמ"אשלפירושו"כידוע :"הברח"לשון.וזהאביגדוררביבביתלהתארחבבואו

לעולם".גדולהתועלתכשלימדתןואילוהכוונהלהביןאפשראיופעמיםקיצורואלאנדפס

מרגליותזלמןרביהגאוןמפי"ושמעתי :דבריוואלההרמ"א,שלבשבחוהרבמספרלהלן

לברכהזכדונוהרמ"אזקנוישבליצלןרחמנאדבר.שמחמתמאביוואביומאביוששמעמבואר
ומני .השדשלגנזיולביתוהובאומשלוהרבהכתביםשםוכשתיירולקראקאסמוךאחדבכפר

אותםלמסוררצהולאבכתבים.והחזיקמאודגדלכיעדוגדולהלוךוילךמאדרהשדנתעלהאז

שלאבחמהאותםשוטחיםדשנהשנה.ובכלכבדדבהםלנהוגאחריוליורשיווצידדהאישלשדם

אותםשהוציאובשעהאותםשראהאמתאישמפיששמע .זלמןרביליואמדחלילה.ירקבו

פירושו(עלהמבואמשפטןאף 29החדש"הגדולים"שםבספרמדכאכולוהסיפור , 28לשטחם"

הסיפור.לפניההואבספרהכתוביםדבריםשלתמציתםאלאאינוהדמ"א)של

היאשיטת-הקליטהשהפעםאלאב"הנדח",נוסףבמקרהבולטתטישטושו,אדמקור,מחיקת

מפורטת(בפיסקהקמאהכמהדודההןמוצאיםאנוהמקורתימצדתאתהמתמצתת.הקליטה
רבילהם:"אמר"הברח"נוסחוזהפחדת).מפורטת(כלשדןהמאוחרותבמהדורותוהןלמדי).

נוראמעשהסיפר]והרב ... [עלינויגןזכותוהקדוש,טובשםבבעלמעשהלכםאספראוריאל,

עודןמפניאחתשבתהקדושטובשםהבעלנטרדהיאךהקדוש.טובשםלבעללושאירעונפלא

זהמתומצתסיפורשל,מוצאו 30מושלם"הבאלעולםחלקוויקבלהזהבעולםשיזדכך,כדיקל

הבעש"טנאלץאותהשבת-לא-שבתעלהמוסרהנ"ל,הצדיקים""מפעלותמספרהואאף

הבעש"ט,בביתכיתומההביתבעלתגדלהבילדותהוזוגתו.נסתרצדיקשלבביתםביערלשבות

הבא.לעולםחלקוהבעש"טמןנשללהימיםבאותםכלפיהלא-נאותההתנהגותשלובעטיה

עללהענישוהשמיםמןסימןאליהםהבעש"טבבואראווהםולאשתו,הנסתרלצדיקנודעהדבר

 .ב"'מפ"ג Jערקצ' :ראה . 25

 1תרכ" )?(לי'פצ'גקדושים.בסיפור•גםנדפסזהס'פור .)!של'(הע'מרדע"ב ד"'-ע"ב,י"גהצדיק'םמפעלות . 26

החדש.הגדול'םמעשהסלרדרבניק,מתתיהור'של:ובספררסד-סר)עמ•תשל"ז,ירושליםהספר.שלמהדורתי(ראה

 . 260עמ'החסיד'ת,הסיפורת :רע"ע .ג'ס"תרפ"ה,רררשא

תקס"ר.בשנתוכפטרממזר'טשהמג'דמתלמ'ר'היהמשה, ' Jפאורספרבעלמפשוררסק,משהר· . 27

 . 44עמירביע'ת,שנה,התקופה,והשררה . nמז-מעמ'ואלו.אלו . 28

ר''ד'ריסב. ''ס ,ע"א א',משה:דרכי,ערךספר'םמערכת ,) 1864 (תרכ"הוורשה ,החשרהגדול'ם,שםולדןאהרןר' . 29

כרפסח"םאורחטורעל )הארוך :(ארהשלםמשהדרכיספר :הבא'םהפרט'םאתנטרנול'מסראשכנז'שמואל

ב'ררשל'םעתהכרפס:!!משפטחרשןטוררעלבזרלצבאךתכ"בכשכתנדפסדעה'ורהטור;עלבפ'ררדאתק"ךבשנת

תשמ"ג).-(תשל"ט

 . 19עמ'רביע'ת.שכההתקופה, . 30
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.ולכעש"טככךהצליחואכןהםכימוסר.החסידיהסיפורעוונו.עלככךולכפרמשפיל.יחסידי

יחסי,כפירוטהעניןמובאשכ"התקופה"קמאהכמהדורה.כאמור, Jlהכאלעולםחלקוהושב

נאמרהשאר.כיןלחסידיושסיפרכסיפורמכן.ולאחראוריאלרכידעתעלשעלהכנושאתחילה
הקדושטובשםמהבעלנפלאמעשהלכם:אספרהרבלהםאמרמוחותיהםוכשנצטללו ... ":שם

מהקשר _ 12אלהים"מפעלותספרעלכתוכיםהםהלאהמעשה,מאורעותסיפרוהרב ] ... [

המקורטשטושמגמתהנ"ל.החסידילסיפורנתכווןעגנוןכיספקלכלמעלברורהדברים
אמנםזהכשםספראלחים","מפעלותלספרהצדיקים""מפעלרתספראתלהפוךהכיאתהר

המקרראלההפניהוכר.'קדושיםשמרתסגולות,אםכיסיפורים,כללכוללאינואך ' JJקיים

המאוחרות.כמהדורותהיאאףנמחקההמסולף

רכיאלשכתכמוצאיהבאיםכיןכ"הנדח'.'קיימתהיאאףמקורשלהמרומזתהקליטה

הקירעלהתלויהנגרראתנטלאשרנגן'יודעאישהקטן"הוא"דודגםהיהככפראוריאל
ככליונעשהשמותרמגונתפשטהאישיתמפעולתודודשנסתלקעד ... " :נאמרלהלן . J4רניגן

ידעליוותהיהמנגןכנגן"והיההפסוקאתממזריטשהמגידשפירשניןנעזמר,'ככלינפעלשרת
שלאחרת.דוגמה 1ממזריטשחכערדובר•שלכדרשותיולמצואניתןאכןזרכרוח.פרשנות 35 ,,,ה

מפתחותהבדיללאאוריאלשרכיזמןשכל ... ,,הכותבעגנוןכדברינמצאתזהמסוגקליטה
עגנוןכילשערוישמסטרליסק,אוריר'עלכזאתמסופר 38החסידיכמקרר _ 37 " •••כידרגיהנרם

אוריאל.-אוריהאסוציאציהבגיןזהכסיפורהשתמש

עמ·תשט"ו,אביבתלהתורה),חסידים(על'סיפוריזריזיוסףשלמה •ך:ע"בנא-ע"ביטהצדיקים.מפעלותראה . 31

200 -203 . 

 . 19עמ·רביעית.שגההתקופה. . 32

תקכ"ג.בטורקאנדפס . 33

בכגור".בגזיודעכ"אישמתואראףהואפרקבאותוישי,בניביזהקטזשהיהיא)טזא,(בשמואלנאמרהמלךדורעל . 34

טו.גב,מלכיס . 35

המשתייךנוסף,עיוניחסידימקור . 317עמ·תשל"ו,ירושליםאופגהיימר),ש"ץר.ליעקנ(מהרורתדבריו:מגידראה . 36

רביעית,(התקופה.שגה " ..הקדושה,דעתוהסיחשעה"באוחה :במליםהמתחילהבפיסקהשובץההנהגות,לספרות

להכיזצריך ... ":ישרות"הנהגותהואישרים"דרכיכקונטרסהמקורלשוןוזהנא).עמ·ואלו,:אלוובשגויים 18עמ'

]ובוראי ... [כרצונוגעשהשלאוכיןכרצונוזהדברשגעשהביןלעשות,רוצהשהואבדבראדםאצלחילוקיהיהשלא

הבוראלפגילרצוןזהדברעלהלאבוראילגמורכידינחשאיןועכשיולגמור,לסערלוהיההבוראלפגיישרהיהאם

תשכ"ה).ירושליםחסידות,ספרי :בתוך , 2עמ·ישרים.(דרכיטובה",ליעשהזהומנח

יז,עמ·ואלו,אלו . 37

לךפ'שבתעלחסידאישאצלובא"פ"א :ע"אטתרע"ג,לכרביהודה,מחנהדגלברגדוויין,אליעזרר'עיין . 38

שבתבגדיעודולבושהחלוןאצלעומדהק·שהרבאיךראה ] ...נהקדושהברכתולקבלפ"געםהלךובמוצש"ק

לוואמרהמפתח.לווהראה .בידיגיהגםשלהמפתחהיההיוםשעדתדעהלא :לוואמר ) ...ננחומתאבידוומפתח

אפשראיהגשמותעלהרחמנותגודל'ומחמתמידיהמפתחאתאגיחמתיומצפיםעומדיםחבלהמלאכיוכמהשכמה

כחלקשהמדוברלצייזמבלידאסוותא,מיכלאספרבשםמביאברגדווייןהבוקר."ערכןעומד.והיהלישוזלילךלי

 :הלשוןע"א,כזשם,תרס"ז,סאטמארהינגעו,מיכליחיאללד'נפתחיםספריםשלשהבשםחיבורשלהשלישי

[']המפתחותהובדלתישלאזמן][כל Tכ":ראהבמוש"קלא'פ"אאמר ע'" Tמסטרעליסקהק'שאדמו"ך"ושמעתי

 " ...תבל•בקרבמושליםלהיותבהסגתןוגבורה'נחונו'מאורות''טוניס :זה][על Tע"אניוקוראבידי.גיהגסשל

אריהיהודה 'ך:רסי'מסטרליסק.אורימערכתך•תר"ע,פיעטרקובצחצחות,עשרבוגר,ישראלך• :עורוראה

 , 339עמ·תשכ"ה,אביבתלירושליםהגנוז,אורנובר, .מ: 68עמ'תרע"א,בילגורייאשם,אחליתאומים-פרעגקיל,

מסעותיערי, .א:(ראהמשהידילספרמפגה , 217.עמ·ושורשוסיפורורסס,ש.יהודה.מחנהדגלספרהואשמקורו

כשכתגיהגםשביתתעלסיפורובו ,) 458- 456עמ' ,"'שתאביבתלישראל,אץר
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העיר,לתוךהצדיקאוריאלרכישלכניסתותיאורלשמשיכולספרותי-אמנותילעיבודדוגמה

ונתערבהמרכבהמןהרבירדמיד .. ',,צדיק'אותושלפשט,ת,-ענוותנותועללהצביעהבאתיאור

מןיורדואתהפניךלהקבילכאנואנו ! ?ירדתמה'מפנירכי :לואמרופניו'להקבילהבאים_עם

כךכלגדולהכהתלהבותאורחיםהכנסתמצותמקיימיםשאתםראיתילהם,אמרiדמרככה.

זהה,מקו-אופיהנובעתדומה,התנהגות _ 39זו"כמצרהעצמילכלולכדיהמרכבהמן;~ירדתי

ר'"הרב :הכלזאיהצדיקיהושע,ר'סיפרוכךמליז'נסק.אלימלךלד'החסידיהסיפור~ייחס
שלוהעגלהאחרהעירכלהלכולדרכומשםנסעוכאשרעיר.כאיזהאחתפעםהיה~לימלך

שלומהעגלההואגםירדלעירחוץשלוהעגלהעםאלימלךר'הרביבאוכאשראותו.ללוות
ככהמדועאותוושאלוזהעלמאודהתפלאוזאתאתוכשראו .אותוללוותשהלכוהאנשיםלכין
הואגםירדולכסוףאלימלך'ר'הרביאתללוותרקאלאהולכיםאיןהםהלאלהם,עושההוא

הרבילהם?!והשיבאלימלךר'הרביאתולאהעגלהאתמלוויךשהםוכנראהכיניהם,מהעגלה

ירדהואגםכןעלגדולה,כהתלהבותלוויהמצותאתמקיימיזשהםשראהיעז'כיאלימלךר'

 _ 4זו"סכמצרהעמהםעצמואתלכלולמהעגלה

הצדיקאתמלוויםהחסידיכמקורכמקורו.הטילשעגנוןהשינוייםאללכלשיםישאמת,

אתלעמתהיתההמספרכוונת .לעירהצדיקכניסתמתוארתכ"הנדח"ואילוהעיר'אתכצאתו

שלאמכניסי-האורחים.החסידיםשלהתנהגותםעםהצדיקמגרשאביגדוררכישלהתנהגותו

נתכווןאולי !הסוסיםכמקוםהעגלהלפניעצמםרותמיםהחסידיםכ"הנדח"החסידיככמקור

אהבתכיןמעניינתהקבלהקי-מתמקוםומכלהמוזרים,החסידיםעלכאןלהלעיגעגנון

כלכדזולאשכןהשורה.קלקלההיאשאףהמתנגד,שנאתלכיןהשורה,שקלקלההחסידים,

אתלגרשסרדיוטלשלוחכשרהפציראףהואכתו,אידילילמעןלהתפללהצדיקאתביקששלא

 .העירמןהצדיק
כבואלא-חסידי.מקורשלמשבצתכקליטהעגנוןנקטוגסיסתהאידילימחלתכתיאור

מבטנואתהואממקדהאנושה,החולהשלככיתהששררההקודרתהאדירהאתלציירהמספר

נמוכיםשרפרפיםעלחבוקיםשיושביםהיקריםאידיליכנישני ... "הקטנים.כניהשנילעבר

הישניםוהדפיםהספרעלונופלותיורדותדמעותיהםכנעימה'וקוראיםנושןכספרואוחזים

הסיפורמרכא.להלן 41 ,, .. ,המעשהסיפורמסיימיםוהם .לאמוגשרויהכתחבושתמתכרכמים

עלהמרחפתגירושגזירתשלכעטיהלגורלווכחרדהכאכלהשרויגדולהכעיריהודיקיבוץעל

לאחתשנזדמןנודד,לצדיקהאיוםדברכהיודעממחלתה.תתרפאלאהמלךכתאםראשו,

אתריפא:הואומקייםמכטיחהאישכתו.אתולרפאהמלךאלללכתהלזמציעהעיר,מאכסניות

 .אירוניזציהמשוםישהאגדהכהכאת .המלךמאתרבהיהושכרוהנתבטלהגזירה .המלךכת
מצדיקלכקשאףמוכןאביגדוררכיאיןנודד,כצדיקאמונוהנותןהבוכרילמלךמשוועכניגוד

 ·':עמ'ואלו.אלו . 39

ר·מפ'למ•כלזוןכמסרהס'פורקנה. ''סתר"ע,פרעמ•שלאאלימלך.אוהלמ•כלזון,בונםשמחהח"םאברהםר' . 40

א'גרעק•באעלך'המסופרוהשווהתרס"ה).פ'עטרקובלאליעזר.עזרספר(בעלמפ•אכסקצ'געלמאןצב'אל•עזר

 .במקומםמושכ•םוהתח•לוממרכבתםהסרס'םאתהע•רגדול•הת•רולוודשא--מל•סאיעקבבחברתך•-שבבואו

חשבמליסא'עקבר'עמהם.ומשךהמרכבהמןא•גר,,עקיבאירדמל•סא'עקבלד•עוש•םהזההכבודשאתבחושכו

 •כ•ס'בתוךא'גר:'עק•בא·רב'עובד'ה. .א(ר•קה.ה'תהשהמרכבהעדהוא,אףו•רדעק•באלד·הכבודאתשעוש•ם

 .) 36עמ'תרצ"ח,

כג.עמ'ואלו.אלו . 41
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שלהאפשריתמהצלחתופוחד,ואףחושש,העיקשהמתנגדאדרבה,בתו.למעןלהתפללנודע

בידי :גיסאומאידך .פניהעלבתומותאתומככדמכך'לצמוחהעלולותהתוצאותומןהצדיק'

אףהצליחלאאוריאלרביואילומגירוש'שלמהקהילהלהצילעלהשבאגדההנודדהצדיק

הגירוש.מןעצמולמלט

בני-כביכול-קוראיםבונושן")("ספדסתמילמקורקוראיואתעגנוןמפנהלכאודה
שנדפסכפימקוצי","השדהסיפורמתוךפיסקהמשבצתקליטהעגנוןכאןקלט.למעשהאידילי

 :עגנוןשללשונומולהמקוראתלהלןאקביל , 42דדך""תמימיבספר

המקור

העידאלויקרב

ובריחודלתייםחומהולה

 .מלךכמקדש
 ] ...נבהיושביםיהודיםוגם
היהודיםכלוהנהוידא

 .מרהוצועקיםידךאלכףסופקים
עפר.ראשיהםועלדמעהפניהםעל

הזאתהמבוכהעלהעידבניאתוישאל

אליומגידואין

מצבושפלאתדאוכי

קרועיםבגדיוודשכעניהולךאשד

האנושלשברםלעזוריכולומה ] ... [

 ] ...נ
הבעה"באתויפצו

הזאתהעידשבדאתלוויספר

] ... [ 

 ] ...ניחידהבת
בנפשהקשורהנפשם

למות.חולהשוכבתועתה

רבותממדינותרופאיםהביאוהמלך

נואשאחדפהאמדווכולם

 ] ...נאיןלמכאובהצדי
להאיןתעלהרפואותכיהמלךוכדאות

אחרינווישלח

לנוויאמר

שאלהיכםידעתיהלא

הברח

הכרך'לתוךצדיקאותומשנכנס

ובריחלודלתייםכידאה

מלוכהועירמלךכמקדש

לדוב.בהיושביםיהודיםוגם

היהודיםכלוהנהוידא

מרה,וצועקיםידךאלכףסופקים

 .חפויראשוכלדמעהפניהםעל
הזאתהמבוכהעלהעידבניאתוישאל

דבר,אותועונהואין

מצבושפלאתדאוכי

קרועיםומדיוכעניהולךוהוא

הזההאנושהאנושיכולומה

מצדתם.להושיעם

מאודבהםפצרכיוהיה

הזאת,העידשבדאתלוויספדו

למותנוטההמלךבתכי

לאביהיחידהוהיא

 .בנפשהקשורהונפשו

ומערבמזרחרופאיכלאתהביאוהמלך

נואש'יאמדווכולם

 .איןלמכאובהצדי
להאיןתעלהרפואותכיהמלך'וכדאות

היהודיםאחדיוישלח

 :אליהםויאמרמלכותובעירהיושבים

אלהיכםכיידעתיהלא

המהדורות·כלתרס"דכשנתרכלרכל•ן,תרנ"אתרמ"רכשג•םשםנדפס.ושרבכרורשאתרל"אכשנתלראשונהנדפס . 42
שלכמאמרומובאתלאכ•ה"'ח'דהרה•א ) ... [לע•רצד'קאותר"ככנס :.הפ•סקאעגנוןלע•נ•לה•רת 1ה'עשו•ותהללו

שאלתרא•לרהנ•דח",שלכטכנ'קהשרנ•םמשמערתל"רכד•כדוגמה ) 207,עמ' l 968כד,כרך(מאזניים.מוקדגכר•אל

 .כאןכללעולהא'גההמקררמהות
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המקור

 ] ...נמתיםומחיהחוליםרופא
לה'.בעדההעתירולכן

וארוכהמזורלהישלחואם

עמכםלהטיבאוסיף

למעלה.למעלהואגדלכם

אדמתימעלגולהתלכו-לאובאם

כלבחוסרויחףערום

 ] ... [וחרפהלשמהואשימכם
 ] ... [ובוכיםמתעניםאנוזהעל

להוישלחלנוה'יעתראולי

ותעלה.מזור ] ... [משמים

האלההדבריםהבעהתו"סכשמוע

לבעה"באמר

מבכיעיניכםמנעו

 ] ...נ
המלךאלורוצומהרו

ודלענייהודיבאכילבשרו,

 ] ... [היקרהבתואתלרפאות
ויאמרמאודהבעה"בוישחק

ואמרו ] ... [האומניםהרופאים

תוחלתהאבדהכי

 .לרפאותהאתהתוכלואיך
וויענה

דישיעלתביטואל

למלךמהרולכו

לווהגידו

לכם.וטוב

 ] ... [ויפצו

להביאוהמלךריצו

לשלומווישאלהמלךלפניויבוא

 .מלךשלוםלשאולומשפטכחק
המלךוישאלהו

בתיאתלרפאותלבךהתערוב

אותהירפאאלחיםבלעדיויענהו

באפהחייםנשמתמעטעודישאםאך

אשרלהחדרויביאהוהמלךויקחהו

שמה.שוכבתבתו

אליהבבואו

הכרח

מתים'ומחיהחוליםרופא

 ,'האלבעדההעתירולכן

וארוכהמזורלהישלחכיוהיה

עמכםלהטיבוהוספתי

מעלה,מעלהאתכםואגולח

אדמתי,מעלונשלתםגולהתלכו-לאואם

כלבחוסרתצאוויחףערום

ולחרפה.לשמהואשימכם

יהודי,כליבכהזאתועל

להוישלחלנוה'יעתראולי

ותעלה.מזורמשמים

האלההמריםהדבריםאתהצדיקוכשמוע

 :להםויאמר

מדמעה,עיניכםמנעו

למחלתה.מרפאישכי

המלךביתאלורוצומהרוחושו'אך
ודלענייהודיאישהנהבאכילו'והגידו

 .העדינהבתואתלרפאות
 .לוויבוזוהמקוםאנשיעליווישחקו
 .בנוהזההאישמשטהאך :ויאמרו

נואש'אמרוומערבמזרחרופאיכל

נכזבה,תוחלתה

 ?לרפאותהאתהתוכלואיך

 :לאמוהצדיקאותםיענהאז
כרישי'תביטואל

המלךאלורוצומהרואך

רבותיאשרככללווהגידו

 !לכםוייטב

כיעדלבקשהצדיקהרבהכה

המלךבארמוןהדברנשמע

אליו.הצדיקאתלהביאהמלךריצו

לשלומו,וישאללפניו,הצדיקויבוא

 .המלךבשלוםלשאולוכמשפטכחק
יהודי,איש :המלךלוויאמר

 ?בתיאתלרפאותלבךהיערוב

אותה,ירפאאלחיםבלעדיויענהו:

 !באפהחייםנשמתעודישאםאך

אשרלחדרויביאהוהמלךויקחהו

שוכבת.בתושם

החדרההצדיקבבואויהי
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המקור

דמיהקמווהנהוירא

דופקיםלאועורקיה

מראותקמולמעלהועיניה

מזעיר.מעטנשמעאפהנשמתרק

הכרח

דמיהקמווהנהוירא

עודידפקולאועורקיה

מראות,·קמוועינידד

מזעיר.מעטנשמעתאפהנשמתאפס

קיבל(אותוהתפוחכעזרתהנערהריפויכענייןלהלן",המאריךדרךכ"תמימיהמקורלעומת
אצלהסיפורהמשךהאגדה),כראשיתכמסופרהתחתון,העדןבגןכעל-התוספותשמשוןרכי

עגנוןשהטילהשנוייםמגמתהצדיק.תפילתכזכותהמלךכתשלרפויהועניינוקצרהואעגנון

התפוח,כעזרתהריפויאתוכהשמיטולצדיקהנודד("כעל-התוספות")העניאתכחופנוכסיפור,

סלה"ולקדושיוהישועהלה'כי"וידעו :ועגנוןאליבאהסיפורכסיוםהיטבמבוטאת

,,.. 
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למישורהעקובוחיה

אעסוקלפיכךעגנון'י'מיצירותבאחתחסידיים'יסודותבמאמריבארוכהדנתיזהבסיפור

מרחיבספרותי-אומנותילעיבודמאלפתדוגמהלשמשעשוי'העקוב'הדברים.בעיקרירקכאן

בספר'והן 2דיקמ.שלבקונטרסוהןלקרואעגנוןהיהיכולהמסגרתסיפור.אתחסידיסיפורשל

 ,בעל-פההסיפוראתששמע ,כמרבן ,יתכןאףרנןבמקרה . 4הטרבשמןובספר 3הקדרשיםמעשה
שסיפורעדרביםדורותעברושלא-פעםעדיםכאלףמעיד 5בימינןאךשנדפסהקמאיוהנוסח

הדפוס.מכבשעלהרעלהמסריים

ראינוכברחסידיים.סיפורייםמקורותשלמשבצתבקליטהמצטיינתעגנוןשלזאתיצירתו

הבעל-שםאודותהסיפורשלבשיבוצוכנעני)רדידעם(בשיחתובמפורשהודהשעגנוןלעיל

כמו ... ":במליםובפותחהמקור'אתגילהעצמובסיפורכברשכןבכך'רבותאאיןלמעשה . 6טוב

שנדפסחסידים,קהלבספרהסיפוראתבקלותלגלותניתןואכןד" ...חסידיםבקהלשמספרים

,שאגב Bוולךןאהרןך'עשההסיפוריםאיסוףמלאכתשאתלחלוטיןברורכיוםאךשם,בעילום

 • 9רודקינסוןבשםלימיםשנודעפרומקין'לוימיכאללד'צדיקיםעדתמספרהסיפוראתהעתיק

הואואףבגבינה,היהשמזלוהאישסיפורהואב'העקוב'המשובץשניארוךחסידיסיפור

לד'נוראיםסיפוריםבספרלראשונהנדפסזהסיפור'בטחון'.החסידיבמוטיבעוסקכקודמו

קהלבשםיותרהידועהצדיקים,אמונתהאסופהמתוךהעתיקועגנוןכידומה'אךקידנרסויעקב

 .והחושיחסידים
תורה,דברי-'העקוב'גיבור-חייםמנשהסיפרשלהםתלמידי-חכמים,עםכשיחתושלא

פיסקאותשתיעגנוןמביאכאןצדיקים".של"משיחתםפשוטיםבתיםלבעלישחהיה

הנושאהמתומצת.המקורשיטתעלהמצביעהואחתהמשובצים,המקורותשיטתאתהמאפיינות

אורחים.הכנסתנושאהואלהםהמשותף

 . l 7- 14.עמ' 1979מרס . 30גל'וןבר-אילן.:חדשותראה .ו

 . 520עמ'צ"ה)-(תרצ"ד'אספר:קירתכתוךכ'כל'וגראפ"ס,ל'קוט'ס ,'רע'.'וע"ןכוורשא. 1855כשגתנדפס . 2

כספרשובנדפסזה!)נוסח(הס'פרורשל' 27- 25עמ• .ג' ''סתרג"ה.למברגסיפורו).(ללאהקדושים:מעשהראה . 3

ס"החשד.הגדוליםמעשהסלודוכנ'ק.מ"צשלוכספרו 26- 24עמ'תרס"ט.וורשאוהצדיקים.מהגדוליםמעשיות
אחת".א'גרח"כעקבותכשםחמ'ש'.ספדשלו,המעש'ותכספרהסיפוראתמכ'איחזקאלכןמ. . 55עמ'כט.

כספרמכ'א'חזקאלכןמ.נא.ס"תדס"ה.פ'עטרקוכח"כ.הטובמ'כלזון.שמןכונסשמחהח'"סאברהם 'ר:דאה . 4

כנספח.להלןודאה"ה'ורד".כשםהס'פוראתחמ'ש'.ספרהמעשיות,

הג"ל.כמאמר'זהנוסחהבאת'ר'א.-רטעמ•תשל"כ.חכ"דכפרוסיפורים.שמועותהכהן.ר"גר' :ראה . 5
 . 34.עמ'בעל·פהעגנוןש"י . 6

סג.עמ·ואלו.אלו . 7

.8 

.9 

 .תשל"דירושל'סנגאל).ג.קדושים(מהדורתסיפוריספר :ראהמלקטוועלהספרע"ג.על'גחמוש"ד.חסידים.קהל
ק'ט.-פזעמ•החס'ד'.הס'פורכתולדותפרק

החס'ד'ת,הסיפורת :כח'כוד'וכןהנ"לכספריראהררדק'גסוןעלטז.עמ'תרכ"ה,למברגצדיקים,עדת :ראה
 . 31- 28עמ'תשמ"א,'דושל'םוגושא'ה,תרלדרת'ה

 )!של'(המ'ספור 55- 54עמ' , 1875למברגמיספור).(ללאנוראיםסיפוירםדאה: . 10

קהלכשםמהדורותיו,ככלהספר,נקרא ) 1902(לגובהשב'הדפוסמןהחלרה. "ס, 1900רררשאצדיקים,אמונת .וו

קדם·חס'ד'.ממקררנלקחשהס'פרדסבור , 244,עמ' 1959אב'כתלישראל.ספרותתולדותצ'נכרג, .'החשד.חסידים
 . 42- 41עמ·החסידית,הס,פורת :עודראההספרעל
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למישורהעקובוהיההמקור

נשחיז]מ[הצדיקסיפר ...

הגוןאישככאדידשטוכשהיה

 ."ל Tליכדד'ושמו
הידידאחדכחורףכלילהפ"א

לביתואחדאישבא

כביתומאידנדשעודכראותו

אורחים.הכנסתכדדךליכדד'וקיבלו

עליהלשכובמיטהכעצמולווהציע

 :האורחלואמד
כעצמומעלתוזהלמה

לילהציעא"עמטריח

 :ליכדד'והשיבו
לךמציעשאניאתהכסכור

ע"כ.לי.מציעהנניאני

 , 12לעוה"כעצמוומכיןשמציעחיתהוכוונתו

המקור

שלחנועללהיותהזהיר ...

סעודותיוככלאודח

גמורכגוישבעהכלאוכלאפילואז

מנשחיזהקדושהרבשסיפר ...

הגוןאישככדדישטוכשהיה

לכרכה,זכדונוליכדד'ושמו

הידידאחדחורףכלילאחתפעם

לביתואחדאדםבא

דולק,נדושעדייןשדאה

אורחיםהכנסתכדדךליכדד'קיבלו

עליה.לשכבמיטהכעצמולווהציע

האורחלואמד

עצמומטריחמעלתולמה

 ?לילהציעכךכל

ליכדד'השיבו

מציעאנילךאתהסכור

מציע.אנילי

 . 13הכאלעולםלעצמוומכיןשמציעוכוונתו

למישורהעקובוהיה

מסטדליסקהשרףשלקודשאמדיוכספר

אדםשלשלחנועלשיהאהזהיר

סעודותיו,ככלאודח

גמורכגוישבעוכלאוכלאפילו

 , 1ז"ליהאד"'כוונותכלכיווןכאילונחשב 14 .. ,ז"להאד"'כוונתכלכיוןכאילונחשבמ"מ

הכעש"טאביאליעזרכד'"והמעשה :הבאיםכדבריםנמצאתמקודשלמתמצתתקליטה

אורחיםהכנסתשכשביללרכיםידועהדיגדולאורחיםמכניסשהיהחיים]מנשה[סיפרהקדוש

אכי-הכעש"טשלדרכועלהןכהרחבההמספרהסיפור, . 16הקדוש"שםהבעללושנולדזכה

לכן'זכהבועומדוכזכותאשדהנביא'אליהושניסחוהנסיוןעלוהןלביתו'אורחיםכהכנסת
אסופהמתוךלקחושעגנוןלהניחסביראך , 17הקודמתהמאהמאמצעחסידיכקונטרסמובא

 • 1Bמאוחךת

שם.אנשיסיפורי :והשורה . 12עמ•כ.סי'הצדיקים.מעבדותתרנ"כ.פיעטרקוכטוב,זכרוןלנדא,יצחקר' :ראה . 12

ככ.ס"תרס"ג.פודגורזע

פט.עמ'ואלו.אלו . 13

שלי!).(הסיפרורנאעמ' , 1870למברגקודש,אמירמסטרליסק,אוריר'ראה: . 14

פט.עמ'ואלו,אלו . 15

צ.עמ'שם. . 16

נ.אותתרכ"ה,טשרנוביץהאב,רחמיקטינא.יעקבר' :ראה . 17

טו.סי· , 1883חמ"דפליאות.מעשהעו"ע:כה.סי'החדש,חסידיםקהל . 18
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שהמספרמלמדנוחייםמנשהשלכפיועגנוןששםהפיסקאות-הסיפוריםכשלושנוסףעיון

תורהדבריהמביאה 19ךכומעשההאמונהדרךכשםחסידיתכאנתולוגיהלמוצאםהיהעשוי

חמשאורחים"הכנסת"מעניךששמוכפרקהא"כ.כסדרנושאיםלפיחסידיים,וסיפורים

 .הנ"להסיפוריםוהןעגנון'השתמשמהםכשלושאשרפיסקאות,

 :נספח

נא.סי'הטוב,שמן

נתןרפדולכנדיבאחדעשירגרשמלקה]שמואל[הרבהרש"שכימינניקולסכורג]נ"שכעיר

להרחיקכדעתוגמרעני.ונעשהמנכסיוירדלימיםפוקאנטי.אברהםישראלושמולאביונים,

שםכיניוער .ישראלמנדיבינדבותמקיבוץלחמוממרחקולהביאאחרותלעיירותוליסענדוד

ידועליתןכיויכקשהולפניובאנפש,כלתארתולשמולמרחקים,נודףשמלקה]ר'[הרבהרר"ש

.ולחלותלדלנתןומכספועשיר,כהיותוהתרומיותומידותיויושרועםקבלולהעידמליצה,כתב

ככלולקרבוכסף'כעדויקבצובוארמקוםוככללו'ישיבוידיוכגמולאשרכעםהנדיביםפני
בדההסתפקלאהואאכלאיש,לשוםמליצהכתבליתןדרכואיןכילו,השיבהרר"שהאפשרות.

מצבוהיטביודעהרר"שכיכאשרמגדרו,יצאלמענוכיהמחייבהיושרמצדכטענהובא

והואלוכצרעתהעליוירחםלא'ואיךדורשלכלצדקהלתתהירכהאמידאישוכהיותומלפנים,

ריקם,פניולהשיבמוכרחהואכיגלוילולאמוהרר"שהוכרחהפצרתו.לגודלוכפןמחסורסוכל

כיבראותוריא"פ,האישכפח.ליפוליוכלידוועללרעתו,הואשלוהכתבכיהוארואהכימפני

וידברמלפניםאוהבו(פרעדידנט)העירשראלהלך :אחרתדרךלולקחהועיל'ללאדבריוכל

נענההשרמבוקשו.ימלאכיכחדקה,ממנולדרושהרבאלוילךלטובתויעשהכילבו,על

להיושעיכולאשררוח,ונכהאומללאישעליחוסלאמדועממנוודרשהרבאלויבואלכקשתו

שרמזה.רעהלויצמחכיכקשתו,למלאותיוכללאכיכאחת,הרבממנו?אחדיםטוריםע"י

באיימופרקאנטי,רצוןימלאשיהיהאופןככלכיכמפגיע,מהרר"שוידרושהסתפקלאהעיר

יא"פ,עכורמליצהמכתבכתבומידמאומההשיבלאהרר"שנקם.ממנויקח-לאכאםכיעליו

מליצההכתבטמןריא"פהכתב.חדרהלויתןלביתוחדרהכבואושתיכףכתנאירקכידו'ונתן

למליצתהודותהגוןסכרםכסףויקבץאותר.מכידיךשאיןלמקומותנדודוידחקכצלחתו.

עודריםלומצאעליומסהידקאמאןוכראותםרכים,היוהרר"שומעריצימוקיריכיהרר"ש,

 .בואומקרםככלותומכים

כדרךונהירתוככראשונה.ולסחררהכיתהלשרבהחליטהגרןסכרםאסףאשראחרריא"פ,

האמיןריא"פלעולמו.והלךנפטרכנ"שהרר"שאשרנשמעהקולכיאחת,אכסניאמכעלשמע

מהבטחתינפטרתיככרעתה :בלבוויאמרתומר].לפי[מסיחמסל"תלומהמספראדניולשמע

הכתבאתאורחלעוכרמכרנ"שלעירבוארטרםרעודשלו.הכתבחדרהלידולהשיבלהרר"ש

קיבץהואוגםיא"פ,שםתחתכעיירותלסובבהתחילהרר"ששלהכתבקנהאשרהאישמליצה.

הכתבגםחפצים,גםכסף,אצלוומצאובכגדיובדקוהעיראנשיאחת.כעירומתהרכה,כסף

גםוהחפצים,הכסףאת'כקבלההאחרוןזהאשתיא"פ.הכתובתעללנ"שהכלושלחו .מהרר"ש
כעלהכיכטחחשכהכעירם,מתיא"פהאישכיהודיעובואשרמכתבעםכיחדמהרר"ש,הכתב
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שונים ]!נמסיכויםנקהלאהאמתייא"פהאישזהגםאחרת.מעיראחרלאישונישאהמת,

הנמצאכספוכלממנוולקחושודדיםכאונ"שמעירהרכהרחוקלאכפרכאיזהלןוכהיותו

כינדבות,לקבץחבלעל-פנישניתלסובבאילצהוההכרחכל.וחוסרכעירוםונשארכאמתחתו,

אשרכעתמקודםחיתהכאשרכבודכדרךלאאךריקניות,ניריםלביתולבואפניוכיסחהכרשה

אחתלעירכמקרהבאלעירוכשוכולימיםפרחי.ארחיככלפשוטרקהרר"ש,מליצתאחונמצא

שםהנמצאיםהאורחיםשאראחכיחדכעיר.מילה]נכריתכ"מסעודתשישושמעלנ"ש,קרובה

הגיעוכאשר .ומאכליםממחקיםאורחלכלמידהנתנהנ.עצמההיולדת .הסעודהאלהואגםהלך

שכהעמלכרובכיעדהתעלפה,וצעריגון'ומרובאוחוהכירההאמתיכעלהיא"פהאישלהחור

כייא"פ,אמרמודה,הנניעתההדבר.נתגלהאח"כרקזאת,מהידעולאהמסוכיןכללחחיה.

עוזהרהיבאשרהעיר,שרגםעכורי.שלומליצההכתבהואלרעתיכיהרר"ש,כפיחיתהאמת

לפלא.הדברויהימוחו.יוםעד[שיתוק]הפאראלישכמחלתחלההרר"ש,עללאייםכנפשו
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ימיםכלבב

ושיטותלסיפורהמקורות-עגנוןלש"יימים""'בלבבבמאמרועסקורססשמואל

.חוקריבלבדהשלמהמשוםאלאהבאיםבדברינוךאיןמאלפת,ךניתךחאיסוףבמלאכת Iעיצובם'

מרכיביהוביןביותר,מורכבתזאתדמות , 2בסיפוךחנניהדמותשלמרכזיותהעלעמדוכברעגנון

 ;לציוןוכמההעורגתשנפשוהתמיםהיהודיאת ;הדורותכלשלהנצחיהיהודיאתלמנותניתן
בידיהנהוגהוהטישטושההסוואהלשיטתבהתאםהבעש"ט.שלהאגדיתדמותואתבעיקראך

כמימפרימישלאןמנדלרד'מהורודנקאנחמןר'ימים"ב"בלבבמוזכריםשוניםבסיפוריםעגנון

 . 4ברמזאףהוזכרהלאהבעש"טשל(הכושלת)עלייתוואילו , 3ארצהשעלו

בדומהואתכסיא,נדודיםשלמסכתהםהנלבביםאלשנצטרףעדחנניהשלחייותולדות

בקבוצתימיםבאותםפגשלבעש"ט,בדומהחנניה,הבעש"ט.שלהראשונהחייולתקופת

פוגעיםשאינםבלבדזוולאהגזלנים,לביןחנניה,ביןמתפתחיםשגרתייםבלתייחסיםגזלנים.

הבעש"טפגששאותםהגזלניםאף , sיתפסונך"שלאעלינו"התפלל :מבקשיםאףהםבו,

אתלמסורתמידהולכיםאנחנואשרדרכינוה'שיצליחעבורינושתתפלל ... "בקשוהו:

 .• 6נפשותינו"

שלתפיליוהיושאלהנתברר .תפיליןבהניחוחנניהשלפליאתועוררהגזלניםאחד

רצהגויגזלןאותוכילנלבבים,סיפרחנניההשלטונות.בידילהורגשהוצאיהודיארכיליסטיס

רצוןאיןשמאחששמתוךסרבחנניהאךישראל"'לארץאחתמחילה"דרךפעםלהוליכו

מערותדרךלהוליכוהגזלניםהציעולבעש"טדאף ...לעלייתושושביןיהאשגזלןהואהבורא

ש"בלבבהתפיליןשל.איזכךךם Bהיסךסיםבגיןלאחוריךחזרהואואףישראל'לארץומחילות

זושאאדם,שאותונמסרהסיפור.לתוךהיהודי 9הארכיליסטיסשלדמותואתלשלבבאימים"

אותהובניו.אשתואתהזכירמיתתובשעתאךהגזלנים,אלוהצטרףאשתואתעיגןשמו,היה

מפרימישלןמאירר'הועיל.ללאאךעגונה,היתרלקבלצדיקים,פתחיעלמחזרתחיתהעגונה

ותבכיזהעלזהבוכים[הדנובה]והטונ"אשהים"למקוםאותהשלחהעלובה,הגיעהשאליו

עגינותה.מכבלילצאתזךבדרךלהועזךעצהמאירלהך'נתןהאחריםכצדיקים.שלא lOשם"

לצדיקך'בקשךלא,אך l Iלסטיםשהפכךמעגניםעלסיפוריםאמנםמצאנךהחסידיתבסיפורת

בבכיותמאירר'לפנישבאהעגונהעלסיפורהכולל l2כתב-ידלידיהגיע.עתהמפרימישלןמאיר

 . 244- 201עמ·ושורשו,סיפורורסס.ש.ו.

 . 78- 77עמ'תשמ"ב,אביבתליצירתו.עלמאמריםעגנון.מבחריוסףשמואלברזל.הללעיין: . 2

בתקלעמ' .ואלואלו :עיין . 3

 . 292- 280עמ'החסידית.הסיפורתבספר':ראה . 4

תפר.עמ'ואלו.אלו . 5

מד.עמ·הורורצק',ש"אמהרוותהכעש"ט,שכחי . 6

תפר.עמ·ואלו.אלו 7

לד.עמ'תש".דסתירם.ירושליםמגילתמקומונו,ספריךאייזיקיצחקר· :והשווהמח.עמ·הכעש"ט,שכחי . 8

מפנה , 22,עמ' 7חוב'לד,כרךתשכ"ג,מב.,שנההצעיר:הפועלבתוךעגנון:של'הארכ•ליסט•םבוסאק.מאיר . 9

חסידיים.למקורותולאוספרות'.ארכ•ונ•לחומר

חקה.עמ·ואלו,אלו . 10

תרס"ד,הוסיאט•ןח"א,:סיפורייעקכראהחברו.ב•ד•ונהרגמפוזנאכ"ץנפתל'ר'בימ•לגזלניםשהצטרףמעגזעל .וו

 . 60עמ'כט,ס"תרע"א.ב•לגור'יאהגדולים.:מאורותראההשלטונות.ב•ד•להורגשהוצאמעגן-שוררעלז.ס"

 1-ע"בודפ•םוהאונ•ברס•טא',הלאומ•הספר•םב•תשלירלכתכיבמחלקהוסלובנ•מיןשלך• 6289מס.כת'" . 12

תשכ"ב.מהדורתוהעצים,(האשהראשונים'המתנגדים·עללסיפורהמקורותאחראתע"א,קסהרףשם.וראהע"א.

אחר.במקוםלעמודאי"המתעתראניזהמעניךכתב-ידעלצט).עמ'בעש"ט,ישראלך•עלנאיםסיפורים
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ממתינותשבומקוםבית-המזיגה,לפנילעמודלזלוטשובהאשהאתשלחהצדיקאיומות.

לבקשועליהלעירובהגיעם .לפרימישלןלהסיעהלבקשעליההעשריםמבעל-העגלהעגלות.

לוואיןגויהואכיבעל-העגלהטעןלפרימישלןהעגלההגיעהכאשרהצדיק.ביתאללהסיעה

לביתנכנסההעגונה .האופןנשברהצדיקביתלפניעברהשהעגלהבשעה.ברם,הצדיקעםדבר

!",מיהר"משהובקוראובחלונו,הצדיקבדפוקאךלבוא,סרבתחילהלעגלון.קראוזההצדיק

פיעלדתו.והמיראשתואתשנטשהמעגןהואכיוהודה,בבכיפץרהצדיק.אלהעגלהבעל

מעגינותה.העגונההותרהוכךלאשתוגטהאישנתןהצדיקדרישת

אלא .העיגוןמכבליהעגונהאתמצילהמפרימישלןהצדיקשלעצתוימים"ב"בלבבאף

-חסדומעשיהזולתלמעןפעילות-חנניהאתהמאפיןהאופי.קובעניךהפועלהואשחנניה
איחראףהואכךבגיןבקושטא.שהותועלבסיפורמזדקרשובהנלבבים,עםביחסיובלטאשר

הימים.משכברשהכירוהגויהגזלןאתבקושטאפגשחנניהבלעדיו.הפליגווהנלבביםלספינה

 1 '"?אחתמחילהדרךישראללאץרלהוליכנישבקשתאתהלאגוי,לאותוחנניהלו"אמר

כברמעיגונה.ולחתירההעגונהאתלאתרמטרהמתוךבעולםמסתובבזהגזלןכימתברר,

תואמיםהגוישלומעשיו .כאנשי-חסדהגזלניםאתעגנוןתיארהסיפורשלקודמתבפיסקה

עללשאולאחדבעל-ביתאלעתההלכושניהםהנלבבים.עםחנניהשלפעולותיואתלהפליא

ועל-פיבעלה,שלהתפיליןאתהכירהלאכסניההעגונהבשובבביתו.שהתארחהמחוטיךהאשה
 .מעגינותההותרההגוישלעדותו

עליהמעידעצמוחנניה .הבעש"טשללדמותוהיטבמתקשרתחנניהשלהנסייתעלייתואף

 _ 14ישראל"לארץשהגעתיעדעליהוישבתיהיםעלפרשתי"מטפחתי :באומרו

שהשפיעוהבעש"טעלייתעלהמדבריםחסידייםמקורותמספרעלעמדכבר 15ורססשמואל

הצדיקשלהסיפוריםאתלאלהלהוסיףהראוימןכילי,נראהחנניה.שלעלייתותיאורעל

קדושיםבשמותהשימושאתהשילוניאחיהמפישלמדאחר-שהבעש"טהמוסר,מקומונו

ימיווכללעוון'לונחשבזהמעשה .בשם"הנעסטירועברהנעסטירעלבגד"חתיכתהניח-

מחמתהנעסטיר,לעבוראחתפעםנצרךשהיהזהתיקון"וסוףהמעשה.אתלתקןתשובהעשה

באלוקיגדולהבאמונהאלאשם,שוםבליהנעסטירעלחגורהוהניחישמעאלים,שלמוותסכנת

 _ 16ישראל"

אתעגנוןמביאהנלבביםעםלעלותהמוהלאברהםר'זכהלאמדועלשאלה,כתשובה

אברהםאתשהטריח'מפניהלוימרדכישלוםרבישלבנויוסףשמואלרבי"אמר :הבאהסיפור

תקלט.עמ•ואלו,אלו . 13

אברח•רשש•גרוהבחופהעצמווכרךזקננו"עמד :לועמיבת•נר,קוררתוהעצים,האשוהשורהתקמר.תקמ,:שם,ע"ן . 14

ל•בשה".זקננושהג•עערוהולכתצפהרה•תהכמפרשעצמהועשתהנסלוונעשהישראל.לארץ

מספרשהעת•קחס•ר•םקהלספרמתוךלקאסטאנט•נאפאל·הבעש"טמנסיעת('מעשה 217עמ'ושורשו,:סיפורראה . 13

חיפהעם,סיפוריששיםבהרב, .ז:עורוראהלד).ס"תרע"ג,לכרבח"ב,יעקב(ס•פור• 244עמ';שם,צר•קים)ערת

 . 266עמ'לסיפורים,הערותתשכ"ר,

לד:עמ'תש"ד,ירושליםסתרים,מגילתוהשררה:ע"א.מגתרט"ז,לכרבחסר,מקרמרנו,נוצרא"זיקיצחקר'ע"ן: . 16

דוגר,נטענתן •ך;דבריםפר'תרכ"ט,למברגהברכה,:ה•כלרע"עעליו".ועברהנהרעלחגורהבגדחתיכת"והניח

אלאלהשעןליאיןעולם,של:"דברנואמרתקם)עמ'ואלו,(אלוחנניהאף . 63 , 14,עמ· 1903וורשאאמונה,שערי

 .הרבים"רחמיךעל
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שיל"דהיהאחת.שפעםלארץיכנסשלאנענש.לפיכךלארץלחוצהישראלמארץלצאתאבינו

אלמנהבןתינוקימוללאברהםךביהלךהיום,אותובבתיהםישראלכלוונתחבאבעיך l 7גיליי"ף

אמדעליו.לישבכסאולאהתינוקאתשיחזיקאדםמצאלאכשנכנסגזירה.באותהנהרגשאביו

בידו.ושדפדףברחובמהלךאחדזקןודאהבחלוןהביטכאחד.ומוהלסנדקלהיותיכולניכלום

התינוקאתאברהםרבימלברכיו.עלהתינוקואחזהשרפרףעלוישבנכנסהחלוןעללוהקיש

שאליהוסבוריםהכלהיוהסנדק.נתעלםהברכותשסיים.לאחדמבטןידידקידשאשדובדך
שהכניסוהוביוםבנועםחסדלגמולשבאהיהאבינואברהםובאמת .לונגלההבריתמלאך

 , 18לבדיתו"

שהעתיקמיאצל(או l9ולדןאהדןך'בדבריעגנוןקךאאותוהחסידי,המקוךלשוןוזה

הסמוךמכפרשליחבאאחתשפעםאיךגדול-הדוד,מובהקדבמפי"ושמעתי : ) 2ממנ0ך

אברהםשללבריתולהכניסואחדתינוקלמוללשםשיבואהנזכר.גדליהד'להדבלזעלחאב

פעמיו ]![לזוזלנפשואחדכלמתידאוהיהאז.היהמלחמהועתמוהלהיהגדליהכיד'אבינו.

יהיה :אמדהנ"לגדליהד'.והרבגדולהאימהובעיירותחרבתשכלמחוץכיוחוצה,העידמקיר

שודמפנימפחדוכיאיננו.כיבעלהעלבוכהאותהדאההיולדתלבית.ובבואוהכפרלונסעמה.

אישהזהבכפרהיהלא.כיומוהלסנדקלהיותלויוכללאכיהרבוידאבהחבא.ברחיבואכי

ראהלבובמדירותונעמדולפניו.אישה'יקדה.אוליהדרךעלעינייםבפתחחוצהויצאישראל.

שכמועלקטןוספסלהולךאחדוהנהויראשמח.בלבלקראתווירוץהולך.אדםכדמותמרחוק

בנעימיםלךנפלחבל .בשלוםבואךברוך '.הברוךבא :לוויאמרהרצענים.מושבעליואשר

 .לעיניךאשדבכפרתינוקלמולשנינוועל
למבוקשו,נעתרבושעדבוהפצירלאשרואולםגדליה.ר'לדבריאזנוהיטהלאהזהוהאיש

אתגדליהר'וימולברכיועלהתינוקויחזקהקטןספסלעלהאישוישביחדיו.שניהםוילכו

"אשדבדנתויברךמידוהייןאתגדליהר'ויקח .ייןבקבוקגםהיההזהולאיש .כראויהתינוק

הברכהואחדלעזרו.האישלושלחאשרעללה'תודהובדוברבהבשמחהמבטן"ידידקידש

המחזהעלגדליהר'מאודויתפלאאותו.מצאולאויבקשהוואיננוהזההאישממנונעלםפתאום

מלאךאליהולושלחה'כיבחשבומלאוגילרוחוחדדיוכלורחב.פחדולבוהזאתהנוראה

 .לפניוהברית
הביתמפתןעלוכבואו .עלינויגןזכותו .מקאזניץהקדושהמגידלגדליההרבבאוכאשר

כיידעתי :לוויאמרשוחקות.בפניםהמגירלקראתוהלךהדלתלפתוחהמנעולבכפותויאחז

שמחת.לכןהנביא.אליהוהיהברכיועלתינוקמלתאשרהסנדלרהאישאשרבשכלךתשפוט

שמחתך".תגדלמאודמההשלום.עליואבינו.אברהםהיהזהכיידעתאילו

אתכסףברצ'לרצותצר'כ'םהמס'םלשר'דמ'םרמתןמס'םמלבד ... ":סהעמ'בת'נר.קוררתוהעצים,האשוהשררה . 17

בדמ'·דבשגררכםממלא'םא'ןראםהמצבות.אתרמשח'ת'םהח"םלב'תהםבא'םלארשאםהש'ל"ר'ם.שלרבם

אחתפעם ה'ה":'ח ''סז.מערכתהחשד,הגדולים.שםולדן:אהרןראהג'ל""ףש'ל"רעל " ...לטבחפתוחהחרבם

 " ...המרצא'םכלרמכ'םרשרדד'םבגזל'ד'הםלפשוטדרכםשה'הג'ל"ף.ש'לערשקיי'!בלברב.גדולרעש

תקכג.עמ' ,ואלואלו . 18

ט. ''סג.מערכתהחדש,הגדוליםשםולדן,אהרןך• . 19

 . 46הע' , 127עמיהחס'ד'ת,הסיפורתרע"ע:קלח. ''סהחדש,חס'דיםקהל . 20
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כלההכנסת

איחודםהחסידיים,מקרדרחיהעלחהייהמחכקשחשכהעגנון'מיצידרחיצירהלךאין

שלאהמובהקיםעגנוןמחוקריאחדהיהיכול'כיצדכעיניהיאפליאהכלה".כ"הכנסחוזיהוים.

כלכדלאכי ... ,, :ולכחרבהמודפסיםהחסידייםלמקרדרחהמספרשלגחהמופלכדיקחרלחרש

שישארחםאףאלאהיראי'הסיפורכמסורחודעאחלהםשאיןכלה:כ'הכנסחהסיפוריםארחם

השראהבארחהמקודםכולםאלאכחרכים,כמקרדרחישירמגעפדיכהכרחאינםדמירן·מה,להם

 .היראי"!הסיפוריוצריאכרחירכאכרחכהשדרישהסרפדירצדח,
 .סיפוריחסידימקררשלהאמנרחיח·סיפדרחיחההרחבהכשיטחנקט.שכרל"העקרכ"כדרמה

סיפוראחעגנוןשאילחעלכשעחרהצביע , 2כרסאקמאידכלה".כ"הכנסחאףעגנוןפעל

אחדןיוסףהיפנהלערמחרהמארחדח.החסידיחהסיפרדחמחרךכלה"הכנסחשלהמסגדח

המאה.שלהששיםכשנוחככדנדפסאשדנוסחהסיפור.שלקמאינוסחעכראלהלבחשרמח

המקבילמןהרכהלמצואניחןהסיפוריםכשניאכן' . Jכרדקמנדלמנחם ,,שלבספדוהי"ט

נוסחיםשלמדרקדקחהשוואהכדם.אחד.סיפורשלנוסחיםשנישלפנינוספקואיןרהמשרחף,

המסגדחסיפורלכיןבינםהמהוחייםהשנוייםאחמבליטהלעגנוןכלה""הכנסחעםאלה

ככוחנועגנוןלעינישהיה.נוסחהנ"לעלנוסףנוסחנמצאהאםהשאלהכשאלח.ממילאהעגנרני

כשםיידיסיפוריםכקונטרסהשלישיהסיפורוהואקיים,אכןכדהנוסחכימחכור.סיפורו?אח

 • 4רנפלאוח""נסים

איניהיירי.כנוסחהעגנרניחהיצירהשלחלרחהאחבעלילמוכיחהטכסטראליחהשוואה

שלהמסגדחסיפורשככחיכחדקאלאהאחדים.הנוסחיםשניאחהכירלאשעגנוןלטעוןרוצה

הקדום,הואהנוסחיםמןאיזהומינהנפקאגםאיןדיוננולצורךכהם.השחמשלאכלה""הכנסח

הסיפורלכיןכלה"כנסח"השכיןההקכלוחכלאחלהקבילהמקוםכאןאין .ממיהושפערמי

הטכסטכהשרראחהמערניןהקוראהפניחכדיחרךכאחדוח.נסחפקולפיכךרנפלארח','כ"נסים

להלן.שיובאהנספחאלהייריהנוסחעםהעגנרני

איציקלד'-יקדיםכשיחוחסלרצקד,ישעיהד'חראמקדושיםכפארהגכרד·האכשםא.

 .עגנוןאצלהאישכשםכדאז"פרןנאטנדאהן"יוזלארחונפלכנסיםואילו .קייעררעד

 .ם'ר'ש'מקררותלצ"זהואהנמנעמזכמעט ... " : 30עמירשם. . 31עמיתשכ"ת,גןרמתעגנון.פשרטוננו.משולם . 1

עמירשרשוו.:ס•פררכתרךכלח.יבהכנסתאומרםכשם'דבר•םורסס.ש.רע"ע:בכך".תערלתגםא'ןובעצם

220-183 . 

מצב•עכרסאק , 24-23עמי , 42חרכיתשכ"ג.(מב)נרכרךהצע•ר,:הפעולבתרךכלח.יהכנסת•למקררותברסאק.מ. . 2

עגנון.שלכמקורר ,כ-ט'עמיחש"רמארעסאטריקרים,שיחרתשטרז,זאבאל•מלךשלך••לקוטרעל

עמיתשכ"ר,•ררשל•םהחסיידת,,הנובילהדןב'ר"רסףהובאהס•פרר . 38-33עמיחש"ד,למברגמקדשוים.ר tc,פה tcר . 3

 . 213עמי , 1975'ררשל•םהחיסיד,הסיפור;הנ"ל, 184-183 . 20-19עמישם.ער"ע . 72-65

שלק•רמרעל ' Jהע'ראשר ,ר"צ'אשכנז•שמואלר'ל•ד•ר•נתרנהתודת•ע•מרד. tcללחש"ד,רר•ןונפלאות,נס•ם . 4

 .בנספחראההס•פרראחכקונטרס.השתמשעגנוןכ'להרכ•חבהםש'שענ'נ'םעלהעמ'דנ•ואףהקונטרס

ככרמרפ•עהמסאסרכ.ל•במשהלויהלועגמתנגד•,גב•רנאטאנזאהז, ל,,,ר·שלדמותוכ'להע•ר,מקרםכאז

הצט"ןבברור,•רועסוחרה•הנתנזרן•ודלר· .)'לש Jהמנ'לפ• 17מס.(ס'פרר 36עמיצידקים,מעשהברדק,שלבספרר

על•רראה .) 1832 (תקצ"כבפסחר nפט•רעדהקה•להכראשעמדהואבע•רר.רל•ם nב•ת-"סדה•תררב•זבנדבנותו

כלה,:הכנסתוהשררהרעוד. 162עמיחשט"ר,•ררשל•ם(ברור'),וכרךבישראל,ואמהותעירםגלבר,מ"נשלבספרר

רל.עמי
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הכנות,שלוששללגילןזכראיןמקדושיםכפארכלכד,אחתכתמוזכרתיקריםכשיחותכ.

ונפלאות.נסיםנוסחשעושהכשםהאב,שלבנותיושלושבגילנוקבעגנוןואילו

אצלהןואבי-הכלה,אבי-החתןלתתמתחייביםאותוהסכוםהואאדומיםאלףעשרשניםג.

וכשיחותאלפים,ארבעתשלכסכוםנוקביםמקדושיםשכפארכעודונפלאות,כנסיםוהןעגנון

כסכום.כללנוקביםאיןיקרים

כנוסחרק-הפלאלמרבה-מופיעעגנון'שלסיפורולשםשהפךכלה'הכנסתהמושג .ד

ונפלאות.נסיםשל

כלה",כ"הכנסתמכרכרמעמדמאפטאלרכיעגנוןהעניקסיפור-המסגרתשלהמקורכעקבות

כבואוזה.חסידיצדיקעלהמספריםנוספיםספרותייםחסידייםבמקורותשימושתוךוזאת

 ] ...נקידושיןסידרוכככורוכעצמומאפטאהקדוששהרב ... ,,עגנוןכותבהחופהאתלתאר
 • 5קתני"גוזמאתנאכבחינתכקודשכדרכוגוזמאותיוכסיפורוכלהחתןשללבותיהםוהצהיל

גוזמאותלספררגילהיהמאפטאשהרב ... ";היאהמספר,עינילנגדשעמדהחסידי,המקורלשון

 • 6גוזמאות"לומריפהכוחוהיהלכןקתני,גוזמא ;מארז"לסודיודעשהוא ] ... [

אתלהלןאקביל .חסידיכסיפורעגנוןמשתמשמאפטאהרבישלוקבורתופטירתוכתיאור

כלה".ל"הכנסתהמקור

המקור

שנפטרכלילהכיכספריםמרכא

לילהכאותומאפטאהרבמרן

חלונותעלדופקקולשמעו

שכטבריהוואליןכוללוועדבית

מאפטאהרבללוותצאו

נשמותאלפיםכמהוראולחוץוהלכו

להכ"עשהלכועדמיטתועםהולכים

ד ...חדשהקרקעההואמקוםעל]וראו ... [

כלחהכנסת

פטירתושכליל ...

צדיקאותושל

חלונותעלדופקקולכטבריהשמעו

הכוללוועדבית

מאפטאהרבאתללוותצאו

נשמותאלפיםאלפיראווכשיצאו

העולםלביתעדמיטתואחרמהלכות

חדשה.קרקעצורתשםראווככרקד

אוירהלזכךהדרךלעשןטרודהייתיכי ...

מאה"קהצדיקיםאותולסבוליכוליםשאין

לבוארגילשהיהאחדכצדיקומעשה

מהמפנישאלוהופטירתו.אחרלכיתר

הדרךאתלעשןהייתיטרוד ;אמרנשתהה.

ישראלארץצדיקיכשביל

 .'תעמ·שם . 5

'צחקר'שלספרוהואלדבר'םהמקורנא. " 0מאפטא,רא'"המערכתתרס"ז,פ'טטרקובאורות,עשרבוגר,'שואלך• . 6

עווד.ע"אדב'צה :ראהחז"לרבד'ו, ''סהצד'ק'ם,מעבדותטוב,זכרוןלברא,

 ''ס,החרשחס'ר'םקהללספרהועתק.משםו 15עמ'ח"ג,תרמ"א,וורשאצופ'ם,רמת'יסמש'בובה,שמואל •ך:ראה . 7

תרס"ח'ברד'טשוביוסף,תולדותלברא,מתת'הו 'ר:גםוהשווה .ט' ''סמאפטא,רא"'מערכתאורות,עשרולספרקבג

 . 34עמ·
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המקור

האפטערפנילקבלשבאים

 s ...בקרובמהעולםשיפטר

כלחהכנסת

מאפטאהרבשלפניולהקבילשיצאו

 . 9אצלםגופולהשכיןשבא

ו
רבבבעמ'אחדות.פעמיםמוזכרהבעש"ט .כלה"ב"הכנסתרביםמוזכריםהחסידותמאישי

ביוםהקדושהבעש"טעדמרבוורבומרבושקבלמרביאני"מקובל :שמשוןיעקבמספר

ומידתפוחלאכולחזקומחמתלשחרחרהיהאפשרשאישנהמאהשלישןייןהרשעיםשהשקוהו

ישןייןוהרוהשק ... ,, :הבעש"טעלמסופראכןהזהכמעשה ,, ...נשתכרולאממנושכרותותפוג

 ] ... [תפוחיםלושיתנווצירה ] ... [משתכריךהיומעטממנושרתיךכשהיושניםמאהשל
יושבהיהיוזיל,ר'שלומלווהוהנאמןהעגלהבעלנטע,אף 10 " ...הייןמפיגיםשהתפוחים

הסוסיםכלפיאחוריוכלומרז"ל,הקדושהבעש"טעםנוסעשהיהבזמןלהבדילכאלכסי ... "

היובמאמרז"להבעש"טשלשסוסיואלאז"ל.הבעש"טשלכבודומשוםהבעש"טכלפיופניו

 11 ,, ...למנהיגצריכיםהיוולאמהלכים

ור'מניקולסבורגשמלקהשמואלר'שלתלמידםמבואר,מסאסובליבמשהר'בצדיק

מספרעוסקיםבתקס"ז)(נפטרובסאסובבאפטאאדמו"רשימשאשרמליז'נסק,אלימלך

סיפורים.

המקור

אישכלבצערתמידמשתתףשהיה ...

 .הצרהממשאליובאכאילו
ולכלכלם.לפרנסםיתומיםעלוהשתדל

ראשםחופףהיההקדושיםובידיו

ר"לבשחיןהוכואשרבעתאותםוריפא

רטיותלהםועשה

אומרהיהשהואעד

המכותדמילמצוץיוכללאאשרהאישכי

ישראלבנימילדיוהשחין

 , I2ישראלאהבתלחציעןךהגיעלא

לומדהמדרשבביתאחתפעםיושבהיה ...

העניהכירועםמדברעניאחדאישכיושמע

כלההכנסת

אדםכלשלבצערומשתתףשהיה ...

הוא,צערוכאילו

מכיסויתומיםמפרנסוהיה

ראשםוחופף

 .השחיןמןומרפאם

אומרהיההוא

בפיולמצוץיכולשאינוכל

מישראלתינוקשלהשחיןדם

 , I 3ישךאלאהבתלחציהגיעלא

המדרשבביתשישבצדיקבאותומעשה

לחביוןמספרעניושמע

קבר.ס"החדש.חסי'דםקהלו; ''סחצד'ק'ם,מעבדותטוב,זכררןראה: . 8

 . 321עמיהגנוז,אורנובר,מ.שללע'בודווהשררהח'אעמיכלח,הכנסת . 9

 ''סחרנ"ר,קראקאונפלא,ם,נוראים:מעשיותחוכאועודע"ב.,כארח"חוד,שב'ל 1858,למברגמצוות'ך:נתיבראה . 10

צי'ל'נגאלד,אהרן 'ך; 96,עמי 1899ררארשארכ,ומעשההאמונה;דרךלב ''סהחדש,חסידים:קהלעא"'חטו

 . 89עמיהחסידית,;הסיפורת 13עמיחרע"א,ב'לגור"אהגדולים,מאורות

 . 3עמ'חגרולים,מאורות :ראהאפשר'מקרר .לעמיכלח,הכנסת . 11

שלהטכסטמןאךלב,עמיהחדש,חדורותמסדרחדבר'םאחחעח'קבוגר'שואלך• .א' ''סב,מערכתצחצחות,עשר . 12

צחצחות.עשרמספרהעח'קרהכ'ברורעגנון

 .נחעמיכלח,הכנסת . 13
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מקרר

שיחומרילפניוושופך

לפרקההגיעהשככרכתלושיש
שנהמשלושיםלמעלהוהיא

ומכוערתגדולהשוטההיאוגם

לויהיהאשרלכסףמוצאמקוםלוואין
 .לאישלהשיאהנדןלהלתת
עמהידורלאאיששוםכיידעתיואמר

כלההכנסת

לפרקהכתושהגיעה
 ] ...נדוניה,[להלתתכידיוואין

ומכוערת.שוטהשהיא

 .כיעורהמחמתעמהלדוראפשרואי

אותהשישאאדםמכקשהואמהאלאאותהלישאיאבהאשראחדאישהיהאםרק

ראשהאתשיכסהוכלכדלסבוליוכללאכיראשה,אתלכסותכדי

משלושיםלמעלההיאשככר

הבושה.אתלסבוליכולואינו  .מזהלוישאשרהבושהאת
עליורמ"להרה"קרחמיויכמרו

אחדלשדכןלקראוישלח

פלוניהעניהאישאללן :לוויאמר

לאשה.כתואתליקחרצוניכילוואמור

בו,מהתלכימתחילהדימההשדכן

וכתמיםכאמתכילואמרהרה"קאן

אותה.ליקחרוצה

ההואהאישאלהשדכןוהלן

האלה.כדבריםלוויספר

 .לוהאמיןולאמשתאהוהאיש
זברתועללונשבעהשדכןאמנם

האמת.הואכןכי

גמרלידיהדבראתהשדכןהביאותיכף

ההואהעניעםהחיתוןכריתוכרת

אותה.נשאכןואחר

לאביוהדברנודעוכאשר

עמווהתקוטטלניקולסכורגנסע

 _ 14אותהשיגרשאצלופעלגדולוכקושי

כחורהואועדייןצדיקאותושמע

שדכןאצלהלן

לןלו,ואמר

כתו.אתלישאמכקששאנילזה,ואמור

 ] ... [עלי?אתהמלגלגהשדכן,לואמר
אקיים.שאמרתימהלו,אמר

אותה.שנשאעדהדברמןהניחולא

אביושמע

 15 ...אותהוגרששיגרשנהעליווגזר

 .ב' ''סב.מערכתצחצחרת,עשר . 14

 .נחעמיכלה.הכנסת . 15
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מתקשרזה,צדיקשלוהחסדהצדקהמעשיעלכקודמיוהואאףהמעידארוך'סיפור

לפטירתו.

המקור

ענייםוכלהלחתןנשואיןעשהאחתפעם

שניהםמצדעומדהיהוהוא

לחופהכלהבהכנסתמאודשמחוהיה

זמר.בכלי

הזההניגוןשעםיתןמי :אזאומרוהיה

יוםכשיגיעחילכלמועדלביתאותייוציאו

פקודתי.

הדבר.ונשתכחמזהשניםהרבהועברו

פטירתו,ביוםאח"כ

זמר)(כליהמזמריםנסעויוםבאותו

לכדאזסמוךבאאהלאיזהעל

והחורף.השלגבימי

העגלהעםהסוסיםרצדפתאוםוהנה

הסוסיםלעכבבאפשריהיהשלא ] ... [

 .ואופןעניךבשוםממרוצתם
הסוסים.ועמדואחדעלמיןביתעלשבאועד

מישראלרבעםוראו

כלחהכנסת

וליתומהליתוםנישואיןסעודתעשהאחתפעם

הנגניםניגנווכלה.חתןלשמחמנגניםושכר

שמח.היהוהרב

שיוליכוניהלואיאמר,שמחתובשעת

 .לקבריזהבניגון

לימים

כליהםעםמנגניםנסעו

בדאז.לק"ק

העגלהעםרציםהסוסיםהתחילובדרך

לעכבםהיהאפשרואי

הקברות.לביתשהגיעועד

הרבהאדםובנימתשקובריםהמנגניםראו

ובוכיםמיללים

 ?שנפטרהואומיהעירשםמה :המנגניםשאלוכאןשמתהואומיזאתמקוםאיזה :ושאלו

והיתומההיתוםחתונתאתהמנגנים]נזכרו ... [קדשומפהזאתשמעואשרהמעשהונזכרו

לפניהםשניגנוהניגוןואתמנגניםשהיוהניגוןג"כונזכרוכנ"ל.שביקש
צדיקאותושלדבריוונזכרוהחתונה.עלאז

דיןביתהושיבוזאתעלדיןביתוהושיבו

 17קברו.עלניגוןאותווניגנושינגנולהםוהתירו 16עשו,וכןשיזמרו,ואמרו

ברדובר· :במקצתשונהנוסחוהשווהכב.ס"ב.מערכתצחצחות,כעשרהובאושובק'דס"החדש,חסידיםקהל . 16

כשםכתבולדןאהרןוכברך• . 12.עמ·הת'קוןלוחשם.וראהב ''ס , 1מסאס'מהרמ"לסיפור'םערכים.,דבריםאומן

אבללקבר,אותונשאובעתפט'רתובעתשא'רעמאודנוראהמעשה:"ושמעת•קמחאותע"א,כההחדש.חגרול'ם

נ'גוןעםעדןבגןללוותוה·כל•-זמר•ואל•סח"םמר'סאנצערח"םר'בקשתועלבס•פור•ם".לחאר'ךמקוםכאןא'ן

'הוד'ועל . 332-331עמ'הקלו'!,חכמ'עלונח•הקלו•זמפנקסקטע•םגלבו,נ"משלהנ"לכספרוראהכינורו,

 ''סח"כ,עיקבסיפוריסופר,'עקב 'ר:ראהקכורו,כעחנ'גנו-ופמל"חוהמלךדודשה'ו-שח"ל•םמפדעמ•שלא

אתבער•כהשעכרושמלקהשמואלרך•מסאסוכרמ"לעלס'פורמובאתקמ)חקלכ.עמיואלו,(אלו'מ'םככלבבלג.

ס'פר ) 66.65עמ'עצמי.אל:מעצמי(ראהמוזמנ•םקהללפנ'עגנוןשנשא.כנאוםהמלךגז•רתלכטלכדרכםהנהר.

דכר•םשלס'פרוח'עיבודלפנ'נושמלקה,ר'שלדרשתורעללניקולסכורגשמלקהר'רבועםרמ"לנס•עחעל

אוחםשמע(הכותבלאס"ס'פור•ם.חטוב.שמןוכספרח ''סמסאסיכ.מהרמ"לס•פור•םערכים.ברבריםשהובאו

חרנ"א).כשנת

נ. o·ננ 02עמ·הגנוז.אורכרכר.שללנוסחוהשווהנט.עמ'כלח.הכנסת . 1ד
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"השרף",לכנריבתפילההתלהבותובשלזכהאשרמסטרליסק,אוריר'עלסיפוריםשני
 :כמעטשנוייםללאמועתקים

המקור

הקדושרבינונסעאחתופעם

יערדרךמחסידיואחדיםעם

לילךחפצוולאהסוסיםעמדוהדרךובאמצע

הלאה

הסוסים.שיפחדמהלראותהבע"גהלך

הסוסיםעללדלגשחפץעומדדובוראה

לצעוק,הבע"גהתחיל

תתירא,אללהבע"גרבינולואמר

לדובסמוךעדמהעגלהוהלך

למצחומעלכובעומעטוהגביה

הדוב.ברחוברח

אצלושהיולהאנשיםהקדושרבינואמר

כןאינומופת.שזהותאמרואל

 ]![כתבאםכי

השדהחיותכלעליהי'וחתכםומוראכם

שעליואלקיםצלםמקלקלאינואדםאם

חיה,משוםליראלואין

במשנהשאמרווזהו

הימנונוחההבריותשרוחכל

כלההכנסת

מסטרליסקהשרףאוריברבימעשה

ואפילההלילהבאישוןנוסעהיהאחתשפעם

חייםבעליכלר"לבריות

במשמעחיותאף

לואויביםואינםהימנונוחיןהםאם

 lBהימנונוחההמקוםרוחשגםהואסימן

הקדושרבינואמרוכן

אותושידונומתיראאוריאין

כאברהם.אינואורימהמפני

צדיקיםמשארכאחדאו

צדיקיםמשאראחדאואברהםשאינוכיון

מתיראאניאבל

יכולשאוריכמואינימהמפניאותישידונו

 20להיות.היה

לילך'רצוולאהסוסיםעמדובדרך

הסוסיםעמדומהלראותהעגלהבעלהלך

כנגדם.עומדדובוראה

צועקהעגלהבעלהתחיל

הדובאצלוהלךהעגלהמןאורירביירד

מצחו'אתוגילהלמצחומעלכובעואתוהגביה

הדוב.ברחמיד

אורי.רביאמר

מופתתאמרואל

ט)(בראשיתבתורהכתובאלא

 .הארץחיתכלעליהיהוחתכםומוראכם
שעליוהאלקיםצלםאתמקלקלאינוהאדםאם

 .חיהמשרםמתייראאינו
י)משנהג(פרקאבותבמסכתשאמרוהיא

הימנונוחההבריותשרוחכל

הימנו.נוחההמקוםרוח

 19במשמע.חיותואףבריות

אורי.רבישאמר

אותושידרנומתיראאוריאין

כאברהםאינושאורי

צדיקיםמשארכאחדאו

צדיקיםמשאראחדאראברהםשאינומאחר

אנימתיראאבל

 21להיות.יכולשאוריכמושאיניאותישידונו

 . 23 " 22עמיהשל\ם,קדושאמרי . 18

נא.עמיכלההכנסת . 19

 . 231עמיהגנוז,:אוריער')יהודהמר(מפיזושאר'עלמקבילהוהשווה . 9עמיהשלם,קדושאמרי . 20

בכ.עמיכלה,הכנסת . 21
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כלה",ב"הכנסתהמובאהחבל,עלהמהלךסיפורלשמשעשויהקיצורדדךעללתימצותדוגמה

 :המקורמולעגנוןשלנוסחולהלן

המקור

מקדאסנע]חייםד'נעלעליוואמדו

בדברלדאותעיניוריסיהגביהשלא

ית"שלעבודתומזהלותהיהשלא

הורייסעלנהראצלאחתבעירשהיהומעשה

פלאיםלעשותואמדאחדובא

החבלעללנהרמעלשילך

מזההנהרשפתעלגבוהעץויעשו

מזההנהרשפתעלגבוהועץ

העצים.בשניחבלויקשרו

הפלאיםפלאילדאותהעידאנשיכלנקהלוואז

יפולולאלנהרמעלהחבלעלילךאיךהזה

 .כסףמשכורתאחדכללוונתנולמים
לדאותג"כהלךחייםמוח'הקדושוגם

ההואהאדםבמעשה

העידאנשימאדויתמהו

כלההכנסת

אחדבצדיקמצינושכן ...

עיניוריסיהגביהשלא

 .יתברךלעבודתושלא
אחתפעם

מאכע"דקונצ"יןשקודיךאחדאדםבא

הנהרמןלמעלהחבלגביעלשיהלךואמד

מכאןקודההעמיד

מכאןוקודה

באמצע.וחבל

לדאות.העידכלכהקבצה

לדאות.צדיקאותואףבא

העיד.כללותמהו

לדאותהולךהקדושרבםאםכיביזעם

הואדברהלאהתפלבמשחקי

להם'אמד :להםוהשיבזהאותווישאלו

אחדדברהאדםמזהלמדתי

כסףמשכורתבעדמעשיולעשותבאהואהנהכי

החבלעלעבדובעתכיהיטבעיינתיאעפ"כ

וזהבמכסףמחשבהבמחשבתוהיהלא

 22 ...לנהדיפוללבלנפשולשמורמחשבהכ"א

זהמאדםלמדתיגדולדבר

ממוןלשםעושההואהדי

החבלעלכשעמדכןפיעלאף

ממוןבעסקימהדהדהיהלא

 2 , ...לנהריפולשלאאלא

פ'עטרקרכהיהודי.תפארתוקץקד'שק'ם'ועץ:ךיוהשווהלכ).(אותע"כ.טתרכ"ה,למברגהחדש,הדורותסדר . 22

עמיתרס"ר,,ורארשאישראלכנסתז"ק,ראובןרישלבספרומרכא ,ן'' Tמר''שואלרימפ'שונה,.נוסח 9עמ'תרע"ב,

את'פדו _לנהרמעלשנמתחחבלעללעבור'צל'חראםאךמרות,בד'ןשנתח"בר'ד'ד'סשב'עלשם.מסופרו 7-16

החבל,עלשהלכת'זאתרקנ'ט,גאווו"ס ך'א":הש'בבכך'הצל'חא'ךהשב'שאלתעלבהצלחה.עברהאחדנפשם.

נ'תןהכ'צדהשאלה,עלכמענהבא J"Tמר'הצד'קשלס'פררואחר".לצדאב'נט'ת'-אחדלצדנוטהה"ת'אם

 . 280-279עמיהגנוז,אורנוכר,מ.ער"א:היךאתלעבוד

עולמותשב'ב'ןב'אל'ק),ח.נ.של(בתרגומואנ-סק'שלכמחזהוקטעעללהצב'עהואהד'ןמןדלג.עמיכלה,הכנסת . 23

שלכתלמזי'כרזיבאהאחת"פעםלבעש"ט.הא'רועאתהמקשר , 268עמיתרע"ח,שנת:התקופה,בתוך(הדבוק),

גב'עללרקד'צאמהםואחדהנהר,פג'עלחבלמתחוכרב'ם.נפלאותמעש'שמרא'םהללובר'רת '['ממל'צנ'ם,

הנהר,אלטובשםכעלגם'צאהרב'ם.בעררנרת'נרהפלא.אתלראותהנהראלהע'רפגרתמכלאדםכב'רצוהתבל.
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 :נוספתודוגמה

המקור

 24הקדושאביומתיוםובאותו ...

נסתלקשלישיתבסעודהפתאוםכי

ואנהאנההלכובעת

שלובחדרנפלאבדביקות

משהאסתלקרצוןבהאי :ואמר

פטירתוקודםשניםשנילערךכי

נשמתויצאשלאאותולשמורצריכיםהיו

 ] ... [בוראודביקותמרוב
עומריךרבינושלעקבייםהיאך

העליוןעדןבגן

 25 ...יתירהשמירהצריךוהיה

כלההכנסת

שםשנסתלק ...

שלישיתבסעודה

ואילךאילךבחדרומהלךשהיהבשעה

משהאסתלקרצוןבהאייתרו)(זוהרואומר

מעלמא,מהימנאנביאה

פטירתוקודםשניםשתיוכבר

העליוןעדןבגןעומדיםעקביוהיו

נשמתותצאשלאשימורצריךוהיה

 26 ...יתברךבבוראדביקותמרוב

עגנוןמצטטאותהה"תורה"היאכזאת .מחדשלנסחוטעםאיןבמהותותמיצתימקור

האמיןלאשהריערלית-כשפנית,שלמקללותיהיודילר'נתיירא,מדועלשאלהבתשובה

 :המספרמשיבבכשפיה'

המקור

ברכהבגימנטריא]זכר

קללהלשוןשהואשםונוקבמלשוןהיאונקבה

ברכהבחי[נת]שהואכשהזכרע"כ

הנ"לבחיננת]שהיאהנקבהאתמקלל

כלוםבכךאין
 27וכו,להיפראבל

כלההכנסת

ז"למקאריץפנחסרביבשםשמובאמשוםאלא ...

ברכהבגימטריאזכר

קללהלשוןשהואשםונקבמלשוןהיאונקבה

בדנהבבחינתשהואכשזכרלפיכך

הנקבהאתמקלל

כלוםבכךאין

 28וכו,ושלוםחסלהיפראבל

דבריםלדאותיצאטובשםהבעל :תמיהיםהכל.היוהחבלעלשמרקדבר·נשבאותוומציץעומדהקהל.בתוךועמד

ולראות.להתבונןיצאתיואמר:הקדוששםהבעלענההדבר?פירושמהאותו.ושאלותלמידיועליו!חברוכאלה

שהואכשםנשמתובתיקוןומהיגעעמלהאדםהיה:"אילווהרהרתיראית•עמוקה.תהוםפניעלעובראדםבןהיאך

הח"ם".שלהדקהחבלדרךעוברתהנשמהחיתהעמוקות.תהומותוכמהכמהפניעלבגופווטורחעמל

מזלוטשוב.מ•כליחיאלר' . 24

שםע"ב.גתרס"ד.לובליןונפלאים.נוראיםפליאות;מעשיותע"איאכה.סי'ח"ג.אמונהשבילמצוותיך.נתיב . 25

מרוםהגדולים.שםמזכרת . 98עמ'רכ.ומעשהאמונה;דרךקלבמערכתי.אותגדולים.מערכתהחדש.הגדולים

 . 31עמ·הרים

קח.עמ'כלה.הכנסת . 26

הראוימןע"ב.דס,ס"תרפ"ט.וורשאצופים.נופתיעליך.אברהם 'ר;ע"בידקיר. "ס, 1874למברגפנחס.מדשר . 27

ע"א,לדד, ''ספנחס,מדשרדבריאתקלים)(בשנו"םהעת•ק 40 " 39עמ·ללון,נטהבאורחשעגנוןכאןלהעיר

רעהלתרבותבנושיצאאחדכשראדםהיהאחתשפעםמהבעש"ט,מעשהמקוריץ]פנחס 'ר["וסיפרשלשונו:

מהכפירה".יצאזהומחמתביותראותולאהובלאביוהבעש"טוצירהרח"ל.לכפירה

שלב.עמיכלה,הכנסת . 28
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לשמשעשוילכךדוגמהוהמלים.המשפטיםסדרבשנויחסידיכמקודמשתמששעגנוןיש

מקאלובטויבאייזיקיצחקד'האדמו"דשללדמותוהמתקשרקטע-סיפורי

כלההכנסתמקוד

טייטשבלש_וןמשודדהתחיל

 ?אתהיכןכלהכלה

 ?תלךאנהחתןחתן

מקאלדבהקדושהרבשלהשירזה

בילדותואווזיםרועהשהיה

הייחודמניגוניהיותנועותיוסדוריוכל

והשכינההואבדרךהקדוששל

 30וכלה,חתןדוגמת

הייחודמניגוניתנועותיוסידורוכל

ושכינתיההואבדיךקודשא

אונגאדשאולע"זלשוןעלוכלהחתןמעין

 29דוא)גייסטוויאחתןביסטווויא(כלה

שהיהמתעגנוןבתארלאיזכוד.מתקרבשהואעדמתומצתכההמתומצתהמקורלפעמים

שדה,,ליבבןבא f ...והתוהומעולםאדםאותו"כמעשה :כותבהואלשקוביץבשוקימתרוצץ

דאו ... " :נאמדהחסידיבמקור 31 ,, ..תכריכיםמלובששהואונמצאגלימתוכנףאתוגילה

בעולםהייתיונדנעכיויאמר ] ... [בתכדיכיןהולךהואכישדה'ס]ליבד'נשלהתלמידים

יודילד'דברילשמשעשוייםלכךדוגמהלתימצות.סימןתמידאינודבריםקיצור , 32 ,, ...התוהו

העםוכלשהבלתפו"דים]נעלעליהןמבדךמדופשיץצבי][נפתליהקדוששהרבששמעתי ... "

 . 34בקיצורהואאףמנוסחעגנוןשלהחסידימקורו 33 " ...האדמהפריבוראמברכים

אחדבצדיק"ומעשה :עגנוןכותבשבההפיסקהאףמהווהמתמצתתלהעתקהדוגמה

לעשותהמעותאתונתןעדןבגןחלקוומכרעמדמקרה.שםהיהולאאחדלמקוםשנתגלגל
 :לשונווזהמצ'רנובילנחום ,,עלהסיפוראתמספרעגנוןשלמקורו 35מקוה",

במקרה.עצמולטבולורצהמעט.בהואנשיםקטנהלעירהנ"להרבבאאחתפעם

הרעל.והעירמאודגבוהההואהמקוםכיהטבילה,ביתשוםבכאןנמצאלא :לוויאמרו

מעיןאומיםשםולמצוארבבעומקלחפורהוצאותעלהרבהממוןלזהוצריךיושבת,

אלמנחהדברלהוציאבידםואיןהמהענייםהעירואנשיכדת.טהרהמקרהעשותשיוכלו

 .שליהבאעולםלקנותשירצהאמידאחדאישבכםישאפשר :הצדיקהרבענהאז .הפועל

לכרבארי.גבורתמרגליות,ראובןר' :וע"עג.סי'ד,מערכתצחצחות.;עשר 65עמ'כג,סי·ח"כ,הטוב:שמןראה . 29

ירושליםכרסלכ,חסידות ', Tפייקאמ. ;ומכעמ'תשכ"כ,אביבתלהחסידות,ספר ,רפאל;יצחק 14עמ'(תרצ"א),

 ,)?(תשכ"טאביבתלוקהילתו,מקאלוכהצידקסילאג'י-ווינדט, .ט; 308עמיהגנוז,אורנוכר, .מ: 106עמיתשל"כ.

 . 203-200עמי

-לט. nלעמיכלה,הכנסת . 30

רכז.עמ'שם. . 31

 13עמ' ,אריגכור!!זת :והשווה .) !שלי(הסיפרור 7עמ' ,תרכ"דלמברג ,צדיקיםסיפורי ,רודקינסוןלוימיכאל :ראה . 32

נפשותלתקןעוסק"והיה :הואהלשוןכ.עמ'החדש,הדורותכסדר .)" ...מתשלכתכריכיךלכוששהאדםראהכי ... "(

התוהו".כעולםוהולכיםסוככיםוהמה ] ... [המתים

שכח.עמיכלה,הכנסת . 33

יכ.דףלמשה,תהילהספרכשםקמט,סי'בפתלי.אוהל . 34

רט.עמיכלה.הכנסת . 35
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שלושסךלוונתןעשיראחדאישאליובאוהנה ?הזההיוםעד ] ! [מולדתימעתליהמוכן

אגב[בקניךבקאג"סממנווקנה .עדןבגןהבאלעולםחלקובעדכסף][רובלרו"כמאות

ונתןהנ"לרו"כמאותשלושהמעותאתהצדיקהרבלקחזהאחרודיכא.אליבאסודר]

 36עשךוכןטהרה,מקרהעםטבילהביתבהםלעשותהעירלאנשיאותם

הןהמכיליםבאוספיםהמצויקדם-חסידיים,אישיםעלסיפוריבחומרגםשימושעשהעגנון

עלבדברינולעילראינולכךדוגמהלא-חסידיים.אישיםעלוהןחסידייםאישיםעלסיפורים

יוזילשמער'אותם'סיפוריםאחדברצףכזאתסיפוריםקבוצתמצאנוכלה".ב"הכנסת"הכרח"

הזיווגים.בנושאעוסקיםששלושתםמדגישעגנוןשלמה.ישראלורביזכריהרבישלמפיהם

רמזהמספררומזדור,אלמדורשעברומסורותהןולכאורהבעל-פה,סופרושכולםאף-על-פי

במפורש,נאמרהראשונים,הסיפוריםשנישלמספרםזכריה,רביעלמודפס.בספרשמקורםדק

מוסר""לספרדומיםשסיפוריונאמרבהמשךרצה).(עמ' " ...הפנקסמןסיפורימ-עשיות"סיפרכי

 .)םש(ומליצה"במשלדבריואתלהלבישויודעמוסר"ספרעצמושהואעליואומרוחמיו

כהן")("שפתיהש"ךשלאחותוסיפורמהרש"א,לידת :הםהסדר)(לפיהסיפוריםשלושת

אבל , 37ראשונימקורבידינוישהש"ךאחותמסיפורשבקראקא.העשירההאלמנהוסיפור

ספרו-אוספו.לתוךזהמקורשהעתיקממידווקאהעתיקשעגנוןמוכיחהטכסטואליתהשוואה

וחמשששיםבגילאשרסת"םסופרסלודובניק,צבימתתיהור'שלהסיפוריםלאוסףכוונתי

 • 38ולהדפיסםחסידייםסיפוריםלאסוףהחליט

מסויים,אדםמפיאותושמעכימעידשסלודובניקמהרש"א,לידתעלהראשוןהסיפור

מסיפורוחשוביםפרטיםהשמטתולמרותזאת,.עם 39הכרלבלתיעדכמעטעגנוןבידימתומצת

סיפורשל.התימצות 40החדשהגדוליםמעשהמתוךאותושעגנוןתימצתספקאיןסלודובניק,של

 :לעיבודמקורלהקביללנומאפשרדראסטי'פחותשהואהש"ך'אחות

המקור

אזמאיר][רביהואגםונהרג ...

אחדלצדברחז"להש"ךהקדושובנו

 ]![אחרלצדהיאגםברחהואחותו

כלההכנסת

אברהםמאיררבינהרג ...

 .נפשםעלהםוברחו
אחדלצדברחזה

אחדלצדברחהוזו

רו. ''סהחדש.חס•ד•םקהל . 36

•עלכמאמר•ראהמחברוועלהספרעלפז. ·•סתרס"ט,פ•עטרקוכהחדש.צד•ק•םס•פרירסו•כלמן.•צחקאברהםך• . 37

עגנוןמכ•אקלד,עמ'פשוט,כס•פרר , 842-834עמ' ,) T(תשל"גבספר:קר•תכתרךהמאה,'מראש•תחס•ך••דכתב

ל. ·•סהחדש,צד•ק•םשכס•פרירס•פורס•כרםוהוא " ...הקדושהכעש"ט"מעשה

 . 51עמ•החס•ד•ת,הס•פררתבספר•על•ודאה . 38

המקור.מןהלקוח•םמל•םצ•ררפ•כס•כרמוא•ןמכךכתוצאה . 39

שלך•כספרוככרראההמאמצ'םוהור•רמהרש"אעלס•פור . 86-85עמ·בה, ''סהחדש,הגדרל•ם:מעשהראה . 40

(הכנסתוהאורח""הרבהס•פורשאףיתכן , 25-24עמ'תרע"א,פ•עטרקובהצד•ק•ס,נפלאותלמברגו,זלמן•קות•אל

האורח",עםמהגס•וןזצ"לל•כערך•הקרושמהרבנורא"מעשהשלספרות•ע•כודאלאא•נו ) Tשז-ש'עמ•כלה,

כ•לגור"אהח"ס,צרודל•כדזון,ח"םשלך•כספרוגםנדפסזה(ס•פור _ 47-44עמ·נא.ס"החדש,הגדול•םמעשה

:קהלהאב:דחמ•(ראהאכ•-הבעש"טשלהאורח•םהכנסתלס•פררוהאורח""הרבשלהק•רכהקב). ·•סתרפ"ה,

רופפת. ) 41עמיהחשד,הגדרל•םמעשהכה: ''סהחדש,חס•ד•ם
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מרדדיםענייםללהקתונסחפה

] ... [ 

 ] ... [השושביןהיהז"לרהש"ך
לדשהבטיחהש"ךחתנולדנתןגישאנקודרשה

 ] ... [זכרבןלדתולידבעה"שכי
 ] ... [בחררחרהעולםאחיאיראשר
זצ"למאירהר"רהגאוןהיהוהוא

 41 .•.מאיררתפניםבעל

מרודיםענייםשללכתונסחפה

אחיהאצלשהגיעהעדפתחיםמחזרי

לגבירלחמיוושידכהוהכירה

הגבירהמאשתושנתאלמן

שושבינםהיהלברכהזכררנררהש"ך

הבטחתודרשהמתנתלהםדנתן
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מצוותיך'נתיב

החדשחסידיםקהל

ערביםדברים

הלכותליקוטי ;מרהר"ןחיי



אליהווגלוייי"ששתייתרצא-רצכ

ולידתומהרש"אהוריוצב

הש"ךאחותוצב

מקראקאהאלמנהרצכ-רצג

מסעי''אלהעלהכעש"טשכח

'שהבל'מכרךמרפשיץנפתליר'שכח

מקוריץפנחסר'עלשלכ

כרודיהעירעלהכעש"טשלו

מאפטאהרביגוזמאותתי

מאפטאהרביקבורתתיא

ישראלארץלצדיקיהדרךעישוןתיא

 ;צופיםומחיים

 ]?[ועודהחדשחסידיםקהל

 ;החדשהגדוליםמעשה

הצדיקיםנפלאות

 ;החדשצדיקיםסיפורי

החדשהגדוליםמעשה

החדשהגדוליםמעשה

מסעיפר'אפרים,מחנהדגל

נפתליאוהל

פנחסמדרש ;צופיםנופת

? 

אורותעשר ;טובדבררן

 ;צופיםומחיים

ועודהחדשחסידיםקהל

 ;טובדבררן

החדשחסידיםקהל

סיכוםדברי

המקורותאתחשפנוהחסידית.לזווכמיוחדהעממיתליצירהעגנוןשלזיקתואתראינו

העגנונית.היצירהככתרששובצומרגליותשהןוראינויצירותיו'כעיצובשימשואשרשכדפוס

עיבודהעתקה,איזכור, :כגוןשונות,דרכיםכוללהמודפסיםכמקורותשהשימושהוכחנו

כפי-נמניםעגנוןשלמקורותיועלהספרותית-אמנותית.ההרחבהכדרךועיבודמתמצת

וכלההכעש"טשכחימספרהחלוכיידיש'כעבריתהחסידית,הסיפורתאוספי-שהראנו

ככליםלהשתמשעגנוןהיססלאחוקר,ולאסופרכהיותוהעשרים.כמאהשנדפסוכאוספים

פסולראהלאאףהואהקדום.הטכסטהואמהידעתמידשלאהעובדהבגיןגםושלישים,שניים

ועשהמקורותיו,אתלגלותשלאמאודהקפידגיסאמאידךחסידית.אנתולוגיהמתוךכהעתקה

אליוכאווהחסידייםהעממייםשהסיפוריםהרושםאתליצוררצהכינראה .טשטושםלשםאף

ואףהראשונים,הדורותכניכעיקרמוזכריםהחסידותצדיקימכיןהעם.מפישמיעהמתוך

הסיפורים.שלהקמאיותלתחושתתורמתזועובדה

חשוכהתרומהלתרוםעשויהעגנוןשל(והאחרים)החסידייםמקורותיושחשיפתספקאין

אתעדייןצועדהדגולהמספרשלהמקורותמחקרוהתכנים.המכניםמבחינתהיצירותלהכנת

וכעקבותיוקדימהחשובצעדאותוהצעידשלפנינוהמחקרכילקוותניתןאךהראשונים'צעדיו

 .המלאכהאתשישלימומייבואו

רמת-גןבר-אילןאוניברסיטת

תשמ"גאלול

נגאלגדליה
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 :נספח

 22-10עמ'ונפלאות,נסים

אצונדאוןבאוויזןגהאטהאטאפטערדעווואסונפלאהנוראהמעשהאנדערעדיאידדאס

 :באוויזעןהאטאפטעררעדוואסנוראהמעשהדריטררעדפוךשדייכןמידורעליך
יודשייבעואייןגוועזיןשטאטרעדאיןאידגזעסןאידאפטעררעדוויאשטאטרעדאוןהיות

רעדיוד,שייבעואייןשטאטאייןאיןאפטזיןגפונטעסוויאאזרירביקליינראייןהייסטדאס

סיןגזענאדאידעררקאגדיל'השוםקייןסטגוויניטהאטערגמייןזייערזיןגוועאידיודשייגעו

איםפוךפלעגיןזייאוואסחסידיםעטליכעאוןגילערינט.האטאוןהמדרשביתאוןולילהיומם
האנךחאטשיזאלערכדיוייגשפאראייןשטאטאיןמאכעןנוףצואאיהםפלעגיןהאלטןצו

צואיםפלעגיןחסידיםדיאוואסהיינופרנסה,זייןשניםכמהגוועזיןאיד.אזרילחץומיםצרלחם

אלטאידאיינעבחולותדדייגהאטהאטעראבערגלענט.זעםפוךערהאטאזרימאכןנוף

אוןזעקסגוועזיןאלטאידדריטעדיאאוןיאר,איינצוואנציגאבזרידיאוןיאר,ניינצעהןגיוועזין

צואזייאפארמאגטניטהאטערדוארןבארוויסאוןנאקיטגגאנגעןזעניןאוןיאר,צוואנציג

צוםגיגאנגעןאדוםאידאוןוריבזייןיודסשיינעםזעםגעוועזיןמיישבזיןהאטאזריקליידען'

עפיסמידגיטרבי'הייליגער :גזאגטאזריהאטאוןגיקלאקטאיםפארזיןהאטאוןצדיקאפטער

דעוצוגקומעןלאנגזעניןזייאהיינוכחולות,דרייאמיינעמיטטיהעןאיךזאלוואסעצהאיין

פרןניטהאבאיךאדוםזייערביןאיךאוןמאכןצוחתונהצייטזעםאוןדארףמעןוואסצייט

אגרויסעראידמאןמייןוואדיךמאכןצוחתונהאזריניטזייןצומפרנסדייאפילווואנען

אפארנוףצונעמעןחסידיםדירקביתואנשילפרנסתריבעןפארניטקאןערשלימיזאלניק

טוהעןמידזאלןוואסלחץ'ומיםצרלחםעסןצועכ"פהאבןזאלןמידבכדישבועבכלרייניש

אייןוואסוועדיךזייאאוןמאכןחתונהזייאמידורעליךוואנעןפוךבחולותדרייאאונזערעמיט

גאנצןאיןשםאייןדאךהאטמאןדיין :אידצואפטעררעדגרופעןאןזיןהאט.אזריעלטערטאג

שייגעוועגעןזיינטפוךאנטלייאןצוחסידיםדיאזעהןלאדיךבכןיודשיינעםאייןפארגעגען

אייןיעדומעןגוטאזריגטאןאןגייטמעןאזווארעןטוחןאןשייןזיןזאלערבכדיקליידער

זאלמאןאייעראוןבואר,אייןדונגעןוועגיןזיינטפוךחסידיםדיאאויןזאלעןאוןנדבה.שיינע

גמאכטנ;ףצוהאכןשויךוועטעראזאוןכלההכנסתא;ףאדוםגעגעןגאנצןאוןפארןארףם

שיינעםזעםגרףפעןאןווידערזיןהאט.אזריטאןשידוךאייןדעמאלטערזאלאזרימעותהףפש

 . ?בחולהאייןצוגענעןצונדןזייןמחחיבזיןזאלוויפילרבי,:הייליגעראפטערצוםוריביודס

וועטצ.דחתןפףןהייסט,דאסצד'יערערפףלוויפול:אזריאפטעררעדגרףפעןאןדעךהאטאזרי

זארגט'אוןנדןצוזייןמתחייבאויןמאןאייערזיןזאלפףל'אזרינדןגעניןצוזייןמחחיבזין

העלפן.אייךוועטהשי"חניט,גאו

וואסמאןאידצודערציילטהאטאוןלביתהאפטערזעםפרןגגאנגעןאוועגאידזיבקיצור,

 .טוחןגהייסןהאטאפטעררעד
נואראייןגדףנגעןג"כאיםהאנךאוןקליידירשיינעומעןנאקהאנךחסידיםדיאבקיצור'

 .וואךרעדא;ף
בואגעלד.מאכןצומדינהדעוא;ףגפאריןאוועקמצלחתבשעהאידיודשייבעורעדבקיצור,

אייןגיגעבןאוםהאטגזאגטייעדירהאטצדיקאפטערדעווויאגעוועזיןאזריאידעסבקיצור

 .יודשייכיםאייןפארגעגןגאנצןאוןבאקאנטזיןגוועאידערדוארןנדבהשיינה
יודשייגעודעוזיןהאטאזריאדומיםמאהפרןמערףךגמאכטנדיףצוהאטערבקיצור'

אפנ;יךדיאהאטאוןארייןשטאטגך;סעראייןאוןגעפארןארייןאידאוןגעוועזיןמיישיב
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זאלערבכדיסטאנציעאסאבנףאייןגאספיריאייןאוןגדףנגעןזיןהאטעראוןלביתוגישאפט

מאלמףטיגגאספידףרעדאוןקאכןגהייסןזיןהאטאוןלערנען'אוןטאגאגאנצעןרטןראזיצףן

גגאנגעןאוועקאידעסוויאקארץ .עסיןרעםפארבמזומןגצאלטהאטאוןמאלנאכטאון

קשהזייערהביתבעלרעםאידאזריגאספיךףרעדאוןגיזעסיןאלטסאידערזינטטאגעטליכע

זיצטסוחררעדוואסבאטייטדאסוואסנףטשטייאפאראיך :וריבזייןצוגזאגטהאטאוןגוועזין

זעהטעראוןמהנגידים,כאחדעסיןזייןפארצאלטאוןסטאנציערעדאיןימיםכמהבכאןשוין

 .קויפעןסחורהמיןאייןעפעסזאלעראורעדפארקויפןצוסחורהאייןעפיסהאבעןזאלערניט
איםזאלעןזייאבכדימעקלירסאיםצוגשיקטארייןהאטאוןגעוועזיןמיישיבזיןהאטאון

רעדהאטאזרי .קויפןצוסחורהערדארףצופארקויפןצףסחורהעפיסדארףערצופרעגן

ניטהאטעראוין'אוןקויפןצףסחורהקייןניטדארףערמעקלירסדיאצואגיענפירטיודשייבעו

צוגשיקטארייןהאטאוןהביתבעלרעדגיוועזיןמיישבזיןהאט.אזריפארקויפןצףסחורהקיין

?אזריטאןצושידוךאייןעפעסניטדארףעראויבגיפרעגטשרכןרעדאים.האטשדכןאייןאים

גיטקאנעןזאלעריףנגילאייןהאבןווילערנאדשידוך'אייןיראדארףעראזגזאגטערהאט

ערהאט?אזריאידערוואנןפרןאוןהייסט,ערוויאגיפרעגטאיםשדכןרעדהאטאן;א .לערנען

האטשדכןרעדבקיצור' .נאטנזאהןיוזילהייסטאוןדירבראאייןאידערמשלדרךגיענפערט

פףןנאטנזאהןיףדילר'אזגוויסטגיטזייערזיןערהאטנאטנזאהן'יוזילנאמןרעםדערהערט

שדכןרעדהאטאזרי .גבירגרויסראייןפארוועלטגאנצעררעדאויףנאנטפרזייעראידבואר

וגםנאטנזאהןיוזילר'וויאזרי-גבירגרויסןאיידאוידשטאטרעדאוןדרכיךצוארויסהןגזע

וויפףלגיפרעגטשדכןרעדאוםהאטאזרי .לערנעןגיטקאנעןזאליונגילזייןוואסגביראזעלכער

זיןוועטזייטחתןפרןוויפףל :גזאגטיודשייבעורעדהאטאזרי ?נדןזייןמתחייבזיןווילער

צדחתןפרןשדכןרעדגרופןאןזיןהאטאזריגעבן'כןגםערוועטפףלאזרי-נדןזייןמתחייב

איךנא :יודשייבעורעדגרופןאןזיןהאטאזריאדומים.אלףעשרשניםזייןמתחייבזיןוויל

קייןגאוהאטיודשייבעורעדאזוריסןצואידדאסאוןאדףמים.אלףעשרשניםגעבןאייךורעל

געוועזיןאידשטאטרעדאוןשטאט,אגרויסערפרןגוועזיןאידערהיינוגזאגט,ניטליגיןשום

שייבעורעדאוןוועלט.גאנציררעדא;ףגעוועזיןנאנטפראידערוואסמאןגרויסעראייןרטןרא

גוועזיןאידערנאדגיהייסן'האטגביררעדוויאאזרינאמןנעמליכןרעםגהייסןאויןהאטיו,ד

מחמתאידאדומיםאלףעשרשניםגוועזיןמתחייבזיןהאטערוואסדאס.אוןמאןגימיינראיין

וויאהיינוגזאגט,אןהאטצדיקאפטעררעדוואסדיבוריםדיזייןמקייםאזריגוואלטהאטער

רעםיונגילדאסגיבראכטהאטשדכןרעד.בקיצור,זייןמתחייבזיןמעןוועט .צדחתןפףןפיל

 .לערניןגוטקאןעראויבפריווןאיםזאלערבכדיחתן
זה'ואחרלערנעןגףטגעקנטהאטיונגילדאסאוןגיפעליןזייעראיםאידיףנגילדאסבקיצור,

החתןגםיודשיינעםרעםגיבראכטהאטערהיינומחותנים,דיאגבראכטנויףצושדכןרעדהאט

זייעראיםאידחתן'רעד.הכללחתןרעםגיפרףבטאמאןוירעדורטןראהאטעראוןפאטערזיין

ערךזיןבייאגהאטדאךהאטיודשייבעורעדנףאגימאכט.תנאיםמזלצףהאטמעןאוןגיפעלין

דיאצוטיילטערהאטאזרילייטאייןוויאשטעליןגוואלטדאךזיןערהאטאזריאדומיםמאה
דיאאוןשדכנות,זייןפארשדכןרעםגיגעבןערהאטאדףמיםפףפציגהיינףאדומים,מאה

באךדארטןזיןהאטאףןדיזנףאייןחתןרעםגילאזטאיבערערהאטאדומיםהמשיםאנדערי

חתןרעםמיטזייןעוסקגוואלטאלטץהאטערמחמתהתנאיםאחרטאגאפארהאלטןפאר

 .הלימודבעניני
בקיצור' .גיפאריןאהייםתנאיםדימיטאידאוןגיזעגינטזיןהאטיודשייגעורעדבקיצור'

אוןטעפ,אלעצובראכןהאטאוןשמחהגרויסעראייןמיטגעקומעןאהייםאידיודשייגעורעד
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אייןכאקומעןהאטאוןגעסאןשידוךגוסעןאייןהאטעראזוריבזייןפארכארףמסזיןהאט

מתחייבזיןהאטערפףלוויאכוויזייןגיפרעגטאיםהאטבאך.רעדלערביךגףטקאןעררראסחתן

בייםוריבדאסזיןהאטאזרי .רענדליךסריזנסצוועליףגזאגסמאןרעדהאט?אזרינאדןגיררעזין

רועסטווויזייןצףמחייבפףלאזריאריספאלסטררויא :גזאגטאיםצרהאטאוןגחאפטאןקאפ

געורעזןמקייםאזרידאךהאבאיךגזאגסמאןאידהאטאזרי ?אדומיםאלףצררעלףכאקףמען

מעןררעסצדחתןפףןפףלרריאהיינוורעגין'צדיקאפסעררעםפףןגזאגטמידהאססדיאזרירריא

גיזאגטמעןהאטצדחתןפרןארן .זייןמתחייבאויןמיןאיךזאלפףלאזריזייןמתחייבדעך

אדומים.אלףצררעליףגזאגטאויןאיךהאבאזריאדומיםאלףצורעליף

.נףאאפסערצרםגעגאנגעןתנאיםדימיטאיזאוןתנאיםדיאגענרמעןהאטוריב.דאסכקיצור

מזלגערוינטשןאידהאטאוןגליינסאיכערדייהאטארןתנאיםדיאגענרמעןהאטאפסעררעד

מתחייבפילאזריזיןהאטערוראסרעםאדיףגיסבארדאוגאידצרגעזאגסהאטארןסוב,

דייעסאוןנאדןאדומיםחמשיםמחייבאידמעןזייאעסגלייךגאואידגאטכייאודאריךגיררעזין

אהייםאידזייקארץהעלפן.גאסאלץקעןאזריאדומים,אלףצורעליףמתחייבאידמעןרוען

דערציילס.מאןאידדאסהאטארןהארץפרייליךאייןמיטאפסעררעםפרןצוריקגעגאנגן

צדחתןפרןמחותןרעדגעשיקסהאטאזריפוריםפרןהונסנאגעקרמעןאידאסרויאכקיצור'

געשיקטערהאטאזרינוארקייןמשלדרךנאטינזאהןירדלצור'היינוצד,כלהפרןמחותןצרם

מנות,משלוחדאסליזאנסיקהעראויףזייןמקבלזאלכלהדיאזגישריכןהאטארןמנותמשלוח

פאסט.רעםאדיףחתןצףםמנותמשלוחשיקעןצרריקמעןזאלפסחקררםאזזעהןזאלמעןארן

רעדאוין.אזריגהאטניטקינדערקייןהאטנאטנזאהןירדילר'משלדרךרריאאזריוריסןצףארן

קייןגביררעדהאטאזריגביררעדרריאאזהייססעראזגימעלטזיןהאטעררראסיודשייניר

נאטינזאהןירדילר'צואמשלדרךגעקרמעןאןאידמנותמשלוחדאסרריאנףאגהאס.ניטקינדער

וראסבאטייטןדאסקעןרראס :וריבזייןצוגזאגטהאטארןפארררינדרט'זייערזיןערהאטאזרי

וריאאזריהייסטארןאיךרראסשטאטדאזיגעררעדפרןאזאידעראזגימעלדזיןהאטאיינער

ארןאיךרריאעושראייןאזריאויןשטאטרעדאיןזייןמרזעסאזזיין'ניטאנדרשקאן.עסאיך

מפורסםניטאידיענערבארמידפרןעושרמערבאךזייןאפשרמעגארןקינדערי;אהאטיענער

 .געקרמעןאןמידצףאמנותמשלוחדאסאידרעםאיכערמפורסם.י;אכיןאיךארן
ורעלארןמעןנעאןמנותמשלוחדאסורעלאיךרראס,רויסטר :וריבזייןצףאזאגט.ערכקיצור

דיא.רואריןניטזאךגרריסעקייןאידדאסרואריןמתנות,חתןצרםשיקעןצףריקפסחקררםאוין

איךאורעדרענדליךעטליכעמיטנאויןזיןורעלאיךאריבניטררערטאייןדאךהאכןמתנות

ארריסררעטוארוזרראסזעהןאנמסטןמידלאזןרענדליךעטליכעמיטנאויןיענעםורעל

צרםמתנותגעשיקטצוריקפסחקררםאויןהאטארןמתנותדיגענרמעןצרהאט.ארןשטאמפין

 .מחותןרעדגיררעזיןכעצמורראלטערגלייךחתן
צףאכריבאייןפאטרזייןחתןרעםשיקטאזרינחמושבתקררםגעקרמןאידעס.וויאכקיצור

רביעייוםעלארן .שפילפאררעםנחמובשבתמאכןזאלמעןאז .משלדרךנאטנזאהןירדלר'

אזריטרהןאזריטרועמעןאריבשריינןריקצרתיכףזאלמעןארן .חרפהרעדצרקרמעןדיייןורעל

שמועסןצואנגהרינןורידערערהאטגעקרמעןאןאידודלכרידאסרריא.נףאגשריכןהאטעררדי

האטמנותמשלוח?מיילע,וריבמייןהיינטמעןטרט:וראסאידצףזאגטארןכסודוריבזייןמיט

גיסשויךדאךמידקאןמאכןחתונהארכףר .אבדוןצרםאיינערשיקעןצראויספירןגקאנסמען

?אזרימאכןחתונהרעםמידזאליןרראסמיטגיס,קינדערקייןדאךהאנעןמידדוארןאריספירן

מידמאןמייןזאגיןדירורעלאיךרראס,וריססו :נאסינזאהןירדלר'צףוריבדאסאןזיןרופס

מידאזשריינןצוריקמידאזיןל.ארןבלאנדזיןוריסומידאזיןלגיבלאנדזיטאהערבידשדיןהאכן

רראסזעהןארנמיססיןמידלאדיךחתונה.רעדאדיףמכיןזיןזעניןמידארןפארשפילאייןמאכן
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וויאזריהייסטערוואסאיינערבאךשטאטרעדאיןזייןגוויסמדדעסאויסשטאמין'וועטרוםרא

מחותניםדיאזבכןמפורסםניטאידיענערבארדו,וויעושרמעראידעראזזייןקאןעסאוןדו,

אזריוועדןמפורסםזאךדיאוועטאזריהאבןקולאייןואסואךוועטאזריקומעןאןאהערורעליך

דו.ניטמחותןרעדואסאיזעראזמערקיןבוודאיזיןיענערוועטאזרידערהעריןיענערוועט

האטאון !רעכטהאסט:דווריבזייןצוגערופןאןזיןהאטנאטינזאהןיודלר'רעדבקיצור,

נחמובשבתמאכטמעןאוןדערהאלטן'ברירוזייעררעכטוגהאטמעןאזגשריכןצוריקתיכף

חופה.רעדצומכיןזיןמעןאיזהרביעייוםעלאוןשפילפאררעם

אופציג,גרויסןאייןמיטחתונהרעדאדיףצדחתןרעםפרןגעפארןארויסאיזמעןבקיצור,

גינלינןזעניןמחותניםדיאוןברוטשקס.מיטבדאריךדרייסיגאוןעסיןקאליםדרייסיגמיטהיינו

אייןגעשיקטארייןהאטמעןאוןצדכלהפרןשטאטרעדפרןוויטמאלצווייאערךשטיין

דיפארןאקעגיןזאלמעןאזנאטינזאןיודלצור'משלדרךפרןאזריברירואייןמיטשטיפעט

האטאזרינאטינזאהןיודלצור'געקומעןאןאידברירורעדבאלווויאבואצד.חתןפרןמחותנים

קייןואךהאטערדוארןפאריןצואקעגיןוואסמיטגהאטניטגאונאטינזאהןיודלר'שדיןזין

אידקיינעראוןטאגצווייגיווארטרטןראהאבןמחותניםדיבקיצור,בוא ..גהאטנישטקיבועו

 .פארןאקעגיןצוגעקומעןניט

איןפארןארייןאלייךבחרפהגמוזטהאבןמחותניםאלעמיטצדחתןפרןמחותןרעדבקיצור,

אוןסטאנציעס.כמהאפגנומעןזיןהאבןאוןנפש,עגמתגרויסמיטפאראדיאןאריין,שטאט

גהאטאיםהאטנאטינזאהןיודלר'וואסבריווליךאלעגנומעןמיטהאטצדחתןפרןמחותןרעד

צוגעקומעןאידערוויאאון .נאטאנזאהןיודלצור'געגאנגעןאריבערזייאמיטאידאוןגעשיקט

גהויבןאןהאטכאלואזרי .געגעכןשלוםנאטינזאהןיודלר'איםהאטאזרינאטינזאהןיודלר'

עלבוןאייןאזריאובדאריסאידפאלטווי :נאטינזאהןיודלצור'זאגיןצוצדחתןפרןמחותןרעד

רעדוויאאזריחתןרעםפארןאקעגיןזאלמעןבכדיטאגצווייויןווארטןמידהיותטאןצואן

אזרי ?רעןמיןאידקאנט :נאטינזאהןיודלר'אןזיןרופטאזרי .עונהואיןקולואיןאיד'זוטן

רעםבאך .ניטגאואייךקעןאיךביין' :זאגטאוןחתןרעםפרןמחותןרעדרעכטאןאיםקוקט

יודילר'וואסבריוולעךדיאגענומעןארויסהאטאוןחתןרעםפרןמחותןרעדגעגאנגעןאיד

ערוואסבריוולטעערשואס'היינוחתןרעםפרןמחותןרעםצוגעשיקטגיהאטהאטנאטינזאהן

ואסוגםכלה'רעדצומנותמשלוחדיגעוועזיןמקבלהאטערבשעתגעשיקטגיהאטהאט

דריטעואסוגםחתןצוםפסחקודםמנותמשלוחגעשיקטגהאטהאטער'בשעתבריוולאנדרע

זיןהאט.אזריפארשפילאייןמאכןזאלמעןאזאיגרתואסגעוועזיןמקבלהאטערואסובריוול

מןגיטראכטמידהאבאיךדוארןאמתזעניןנריוולעךאלעדינאטינזאהןיודילר'גרופןאן

מיטגמוסטבוודאיזיןהאטאיךוויאזריהייסטערוואסאיינעראזליגןקייןניטואסאידהסתם

אפזוכןקאנעןגיטיענםואךאידוועטאזרימפרסםניטאובעראידיענערבארזייןמשדךאייך

איךאבערמעלריןזיןזאלאוןוועריןגיווארזאליענערכדיגעטאןאונמיסטןואךאיךהאבאזרי

 .ניטקיבועוקייןבארואךהאבאיךודאריךמחותןאייערנישטבארביןאלייך
אןזיןהאטאזרינפש'עגמתגרויסאוןשטייןגיבליבןאידחתןפרןמחותןרעדבקיצור,

דארטןאיםאידוועטטאמערארייןהמדרשביתאיןמידמיט:קומטנאטינזאהןיודלר'גרופען

 .דערקנען
אחר .ארייןהמדרשביתאיןגעגאנגעןזענעןהחתןשלמחותןרעםמיטיודלר'בקיצור'

רועןגעאידהמדרשביתאיןאזגעזעהןערהאטאזריצוגאנגעןשדיןזיןאידעולםרעדאזהתפלה

אייןאיןדארטןלערינטאוןיודאייןדארטזיצטשטיבלרעדאיןאוןשטינלבאזונדעראיין

ערוואסמחותןמייןאידרעדאט :נאטינזאהןיודלצור'מחותןרעדגעזאגטהאטאזריגמרא.
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ערבכדיובנחתבמתוןצףאיםצף:גייטאיםצויוזלר'געזאגטהאטאזריגמרא.דעואיבערזיצט

 .וועדןמבוישניטזאל
האטכלהדעופרןמחותןדעואלדבוויאאוןגעגאנגעןצףאיזמחותןדעו .בקיצורנףא

אוןשלוםגעגעכןאיםהאטאוןגהויבעןאויףזיןערהאטאזריהחתן'שלמחותןזייןדערזעהן

מאכטוואס :היינואיז,זיטןדעווויגזאגטאוםצףהאטאוןגוויטעט.איםמיטזייערזיןהאט

צףמחייבזיןם iאאיופאלטוויא :הכלהשלמחותןרעדאןזיןרופטאזריוכדומה.גףטס,איו

אוןשטאט,איןניטגאואפילואייךקעןמעןאזואךזעהאיך ?אדומיםאלףצוועלףזיין

גרויסןאייןפארשםגרויסןאייןהאטרעדאדומיםאלףצוועליףמתחייבזיןאיזוואסאזעלכער

אלץב"הוועטעסמחותןליננערמייןניט:זאגטהכלהשלמחותןרעדאןזיןרופט.אזריעושר

.אזריטאןצףעפיסאנהייננןוועליןמיטאיירערהייסטואסהאנטרעדפאראננער.נאדזייןועבט

אביסעלווילדעוזאלערגעננעטןאיםהאטאון .מאלנאכטאייןאויףמיוצףאייךאיךבעט

זייןמכיןזיןזאלזיאבכדיוויננרעםזייןצומודיעבכדיאהייםלויפיןוועטערוואנןביזווארטן

מאל.נאכטאייןאויף

הכלהשלמחותןדעואוןהמדרש'ביתאיןרטןוראגיבליננןוויילרעדאיזמחותןרעדבקיצור'

מודיעהאטערבאלווויאוןוויננ.רעםזייןמודיעזאלערבכדיגעלאפןאהייםגישורינואיז

אלדףנגאיםהאטאוןצדיקאפטערצוםגעלאפןגישורינווויננואסאיזאזריוויננזייןגעווען

גשווינדגייט.נאדהעלפןוועטגאטניט,גאו:זארגטגזאגטאפטערדעואיוהאטאזרידערציילט

מחףתניתחידיבקיצור,מאל.נאכטאייןמחותןאייעראויףמאכטאףןעוףאייןלףן iקשיקטאון

פארמאכןזאלזיבכדיהאןאייןלען iקכלהדיגעשיקטהאטאוןגעלאפןצוריקנישווינדאין

מאל.נאכטאייןמחותןרעם

זיאוואספארהיילינףשאוןשוחט,צףםהאןרעםמיטגלאפןגשווינטאיזבכלהדיוויבקיצור,

אויףהאןדעוזיןהאטאזריהאן'רעםגננףנדןצוגוטועבטניטזיהאטאזריגהאיילטזיןהאט

זיןגוואלטהאטכלהדי.אוןפלוטדיאיננוגיפלוגןאוועקאיזאוןאיופרןגריסןם iאוועקרעם

 .העמדרעםמיטקליידףלואסצוריסןזייערזיןזיאהאטאזריט iפלדיאיננודראפןארינגו
באךזיאהאטאזריהאןרעםמיטצוריקניטקומטזיאזגעזהןהאטמוטעראיו .בקיצור

געלאפןאויןאלייןאיזבאךרעדאוןבתולה,דריטאדיבאךרעדאוןבתולה,אנדערעדיגעשיקט

 .חאפןצואום-מיגלךאיזעסאוןהאןרעםגלאפעןבאךפיראלעזענעןזייאקףרץשוחט.צום
דרייאאלעמיטמחףחנתחידיאאיןארייןהיילאייןאיןצףנאכטפארארייןאיזהאןדעוקוץר

דארטןברענטעסוויאגעזעהןדארטןהאבןאוןארייןהיילדעואיןגלאפןבאךזענעןבתולות

גנומעןארייןהאבןאוןאוצררעםראטיוועןצואפיראלעגהויננןאןהאבןזייקארץאוצר.איין

איןאוןקליידלךאיןאוןפארטיכערדיאיןאוצררעםגענומעןארייןהאבןזייאקורץאוצר.רעם

מיטדזוויגיטפאראוםהאבןאיןגאנצןאיןאוצררעםפארנומעןהאננןזייוואנןביזהעמדערדי

פולארייןפארטךאייןאיןמחוחניתחידיגענומעןארייןהאטבאךדעואהיים.ביזמףאגרויס
האטאוןגישטאנעןאייןזענעןמחותניםדיאוויארייןנאספיריםדיאאיןגלאפןאיזאוןרענדלעך

שאפןזאלטאיואוןבמשכוןרענדלעךדיוויילדעואייךגיננאיךהביתבעלרעםצוגעזאגט

אוןפארלאנגןוועטיערערוואסגיטראנקןלייאאלעדהיינוטרונקןאוןעסיןמחותניםמייגעפאר
אוןצדיקאפטערצףםגלאפןאריבערזיאאיזדערנאךבמיטב.בצאלןאלדונגאייךורעלאיך

בייאלייגןאייןזאלעןצדדיםביידעאזגהייסןאפטערדעוהאטאזרי .דערציילטאלץאיםהאט

אוןאדומיםאלףוארבעהעשריםגעלייגטאייןצדיקאפטערבייםהאטמען.קורץנאדןרעםאים

צףאנגהויבעןהערשטהאטמעןאוןשפעטער,טעגעבטאדיףחתונהדיאפגלייגטהאטמען

 .הכלהעבורצייגבעטסחורהשניירן
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וואסמיטגיהאטשרייןהאטעדבקיצור,חתונה.פדייליכעאייןזייעדגוועזיןאיזעסבקיצור,

גינלינןאיםאיזאלהכלאחדאףן .גדולבעשירותאויןבתולותצווייאנדדעדימאכןצףחתונה

עשירות.גדויסאיין
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