שבחי מהרי"ש

עידן ,ב'מtחמת המציק" לה"הנסתררת הונגלות" ב"הכנסת כל,ה"

ביד רם,יפדרים שבחלק הראשון של "הכנסת כלה" תופס מ.קדם נכבד קובץ של שלשה
סיפ,דירם' ,מtחמת המציק"' ,ה'נסתר.דת והנגלות" ד"לס,רנקה" ,סיפ·דרים שסופרר

כתוצאה מהזדמנותו של 'ר ישראל שלמה למחיצתם של ר' יזויל וחבריו )עמ' קבר(.
ר' ישראל של,מה זה אינו ר' ישראל שלמה שהוא גיבורם של הסיפורים הנזכרים,
וכמקדם תיאור היחס כיד הנמצא לבין הנפסד קובע המספר כי "כמה בנים יש לו לרב.י
ישרא~ל ש·ל,מה שההי מספל עם ישראל ככנים? אמר לו  :בנים איד לו ,מעשים סרבים
חשדנים מבנים" ,משמע ,אותר ר' שיראל שלמה הנפטר ,שר' ישראל שלמה הנוכח
בא ומספר בשבחיו ,משתכח בעיקר במעשיר ולא בצאצאיו .ואמנם קבע המ.ספר
כותרת מפורטת )שלא .כדרכו בסיפורים הבאים( האומרת " :להגיר שבחר של רבי
שיראל של.מה זכרדנ,ד לברכה ,לפיכן הביא אידם שנקרא על שמד כרי שתתגלגל שיחה
עליו" )עמ' קכג( .מש,מע ,שראים אנו לרא:דת כקבוצת .הסיפורים הבאה מעין קבוצת
שבחים למפעלדתיי שלי ר' ישראל ש,למה.
פרטים רבים אין המחבר מביא על גיבורו זה ,אן פרט אחד שקול כנגר כולם :
תושב שכדש ה רא ,ומגורלי פרנסיה עושיריה .ה.רא ,רכל העיר חרדה לדברר וסרה
למש,מעתר .יד בכן כדי לזהותו עם ר• ישארל שלמה .המובא :ב,מקומדת אחרים
ככתבי עגב.רן כאחד מגיוליה של ברטשאטש ,ואיד כידינו כאן לעקרב אחר כל
r

גלגיליר ,ומעשיר בכל רחבי יצירתו של המ.חבר .ואולם אספקט אחד שבדמ,ותד בחלק
זה של '~הכנסת כלה" ראוי לעיון ,שכן מעשה שמונח לפנינו החיבור "עיר דמלראה"

1

דרמה שניתנו כידינו כלים להניד דברים הסתומים ב"הכנסת בלה".
כמכנה של ספר "הכנסת כלה" עסקו רבים מסובי החוקרים ,כיניהם ש .רוסס  2דג.
שקך  aואין אנו כ,אים להוסיף אל דבריהם .אן יש לציין עובהד בולטת .אחת  :בדרן
תשירשדר של הסיפוירם שכספר נהרג ,כי מי שבדעתו ·לספר סיפור מזכיר מקצת
עניינו ,לואחר מכן ,לעתים קרובות ,.מ,הסס מילספר ,עד שהמסדביז דדחקין כד הווא
מ.ספר .קשה למצוא דוגמאות בספר "הכנסת כלה" לסיפ,ררים שנזכרו ולא סופרו.
הונה דווקא כמסכת זר שעוסקים אנו כה מצריה תופעה מעיד זן .כפתיחת .הדברים אין

רמז ברור לכן ,שכן ר ישראל שלמה  -המספר ,לוא ,ה.גיבור  -אומר כי "רצונו של
כעל הבית זה כב·ידר ,אלא שאיני ידוע נמה לפתוח תחילה ,שרני· ישראל ש·למה היה
ש .י· עגנון ,עיר ומלואה ,בעריכת גב' א .ירון ,ירושלים ותל אביב תשל"ד.
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 .3עייד  :לעגנון

סיפור ושרשו ,רמת גן

,1971
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ואילן ;

אמנות הסיפור של ש"י עגנון.
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מלא מעשים טובים ,ועד שאני מבקש לספר מעשה זה אני נזכר מעשה נאה הימנ'ו',
דברים שהם תשרנה לבקשת המסוכים שיספר מעשה "כדי שנוציא מהם ת,ועלת

לנשמתנו" ;

תאיר,וניה .שבחיילופי דברים אלה באה לידי ביטוי

רק

לאחר מכן.

בהיתלותו בהיסוסי,ך של המספר מקדים 'ר זכר,ה ומספר את מעשה "בעל מ·לאכות
הוכח" ,ששא·לת מעמ,דו ברקמת סיפיורים זו שאלה חמוהר היא ,ורק לאחר מ.כן נוזף

ר' ישרא,ל שלמה המספר בר זכריה " :ק.וכל א,ני עוין גביר בן גביר שאתה מדמה
לא האדם עיקר אלא המעשה ,כמו

פרנס רמנהיג ל.מל,מך עני ,אמר לו רכי זכריה :
שאמרר חז"ל אין רבין את האדם אלא לפי מעשיר" )עמ' קנו( .רפליקה דאילוגית
זר מחריפה ערד יותר את ההכנה לסיפור הבא" ,מחמת המציק" ,שעניינו זיררגין ,כפי

שאומר המספר כי המסיב'ה כה הוא יושב דומה עליו כמסיבת אירוסין.

.המ,עשה "מ·חמת המציק" יהרע היטב ואין כל טעם לחזור עליו .עיקרו מעשה
בקבצן שנזדמן לשברש ,רר' ישראל שלמה נוכח כי בור ערם הארץ הוא ,אך בעל
ני·מוסין ויודע דרכו בין חבריות ,ומאחר שא,ותה שעה מצרי היה לו שונא כעיר  -ר'

שמערן נתן החליט להפילו בפח ולהשיא את בתר של ר' שמערן נתן לעם·הארץ זה.
לשם כך התייחס אליו כאל תלמיד חכם ,פיוסם ברבים כאילו חכם גדול בתורה
הוא -וחידשוים כתורה בשמו הביא בשם תיבת כתבים של חסידי שבתי צבי שה,יתה
גנוזה עמו  -אלא שנטרפו קלפיו של ר' שיראל שלמה פרנס שבדש מעשה שמצא
לו הבחור רב והחל ללמוד תורה אבמת ,וטרם הגיעה עת חתונתו זכת ,בלא ידיעת
ר' ישראל שלמה ,לכתב הסמכה מכמ,ה רבבים ,יוכשעת תתרבתו נשא דרשה שהסבה
גא•ר ,mרבה לאבי הכלת ,חנמצא מי שזמם להפיל את תכירו כפח נופל בו עצמו .שם
הסיפ.ור " -מחמת המציק"  -ניתן על ס,מך שמערה שהפיץ ר' ישרא•ל שלמה כאילו
ברח הבחור מפני הפורענות כגדולי ישראל שנמלטו מן החרב בשבת ת"ח ,רעל דיי
כך ייחס לו שלשלת יוחסין בככדה ,עם שהסביר את ייתמיותר .הסיפ,ור מסתיים בסוף
טוב ,לכאוהר ,שכן ר' ישראל שלמה מש·לים ,לפחות כלפי חץר ,עם יריבו שמ,עון בתן.
לאחר סיפור זה בא פרק מוזר ,שהמספר לא מצא לו שם באות מילכד "אינו אדרך
כפרק שלפניו וקצר מן הפרק שלאחריו" )עמ' קנא( ,ובר דנים בבי החבורה בפירוש
הסיפ,ור שש.מער ,ומפתיע הדבר שב.עוד שגוף הסיפור כולו בכיירור אינו אלא גבאי

לנקמ;נ.ותו וקטבוביתו של ר' ישראל של,מה ,הרי איד הדברים באים לידי ביטוי בפי
הבתררה ,המשבחת את .דרכיו הנסתרות של האל .ואולם הקטע החשוב לענייננו מצרי
בסופר של פרק זה ,וברצוני להציע שאיו פירושו של קטע זה כפשוטו :
"אמר רבי זכרית חתנו של רבי אפרים ,רכי זה בלבד יש לנו על רבי ישראל
שלמה ן אלא מוטב אששתוק ,שאיד מזכיריך את המתים אלא לשבח ,אמר שמואל
בעלה של פירלי אחות אשתו ש·ל רבי זכירה ,סיפור מעשה יש בפיך ואתה רוצה
לאבדו ממנו ,מה הי,ה המעשה ? אמר רבי זכריה  :ולראי ולא היה מה ש.היה .אמרו

המסוכים :

הסו רבותי רנש,מע את דברי רבי זכריה .אמר רבי

זכריה :

כבר מלתי

אמורה ,וישב ושתק" )עמ' קנכ(.

שילש פעמים סרב בפירוש לספ,ר ,ב.כל זאת לא נחה דעתם ש·ל המסוכים הומשיכו
להפציר בו:

-
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"וישבו כל המסוכים ונצטערו .צחק זיידא בעל.ה של פר·דמטשי אחות אשתו

של רבי זכריה ואמר  :אל תחוש ו לשתיקתו· ,מכיר אני את זכריה גיסי ,כשהוא נזכר
1

מ.עשה אפילו בין גאולה לת.פילה מפסיק ומספר .נפנף רבי זכריה בירמולק"ה
המרובעת על ראשו ואמר ,שראוי היה שלא אספר ,אלא מחמת שני טעמים אני אספר,
שדברי אמת מצרה לספר ושאפילו לאדם כרבי ישראל שלמה איני מחניף"· )עמ'
קנב(.

מכאן אוילן בא סיפור קנאתו של ר' ישראל שלמה בר' אבלי צדרמיר ,מגדולי
העיר שברש ומ.צאצי מייסדיה ,וכיצד נזדמן לו שידון הגון באדח מגדולי בדאז,
ולאחר שנחתמו התנאים פסק נדוניה ,עשירית מבדרנית כתו ,לענייה ,ששמה כשם בתו,
ובאמצעותו של ר ישאר·ל שלמה הגיעו דםרי ר·ניל לכדאז כיי ה.עשיר אינו עשיר,
כי הוא ליצן מליצני העיר ,וכתר ענייה מרוהד ,ובסופו של דבר נתבטל .השידוך וניתן
גט לכל.ה מיד עם ה,כנסתה לחופה ,דרי בזיון וקצף .סיפור זה ,ארוג במסכת הכללית
של "הכנסת כלה~' שכן בו עניין שיתוף השם בין קבצן לעשיר מביא לתוצאות
ברוכות ,ואילו במקרה זה .מביא הדבר לאסןר.
מבקש אני להצעי ·לפני ,הקורא כי החלוקה שהוצעה .לעיל לדביר ר זכריה קדום
שסיפר א,ת "הנסתרות דהנג,לות" אינה חלוקה מלאכותית ,אלא ,חלוקה שחילק המחב.ר
מבתכוןו  Iכמילים· אחרות  :לא אותו סיפור שעל,ה בעדתו של ר זכהיר ,הוא הסיפור
שלפינינו ,אם ני איד ספ,ק שגם הסיפור הנדןו ממלא אחר ה.תנאים .ה,מצטיירים
מהיסוסיו של ר' זכריה ,שנן יש בו הרבה יותר משמץ של גנות לדמותו של ר'
שיראל שלמה .ואולם העיון עמדי כי שי מקרם לדברי גנות חריפים פי כמה וכמה.
לאחר הסיפור הזה מובא באריכות סיפור של לצון" ,לסונקה" ,מעשה בחתולתו
של ר ישראל שלמה .ה.פעם אין ר ישראל שלמה פוגע באדם אלא ה.סיפור מאיר
את דמותו ואת ענייניו ,כביכול מן חצה מצד יח.סו לחתולתו ,וב,ידעבד  -מתון
הקבלה כיד יחסר לחתולה לכיד יחסו לכני אדם .היסוד המשותף לשלושת הסיפורים,
שהצעתי להם את הכיניו "שבחי מהרי"ש" בעקבות פתיחתו של עגנון ,שהיה אמרן על
ספרי שבחים של צדיקים ,וב.וודאי כינוי זה יש בר מדיה גדושה של אירונהי.
אירוניה זד מתחזקת מתון עיון נמעט בכל שררה בכל אחד משלרשת הסיפוירם
חלילו ,שאיד בהן גם אחת שאינה מת.אות תיאור אירוני אנזר וחושף את גסות רוחו,

נקמנותו ,ערמומיתו ,קמצנותו ,זוללנותר ,בו1רדתו ,שררתו ויתר מידרת טובות
שנתברך בהם ר' ישראל שלמה .דומה שקשה למצוא כ"הננסת ניל•ה ",דמות כה .שלי-
לית כר' ישראל שלמה ,שעגנון אינו מצייהר כצבעים שליליים בולטים ,אלא ככיכול
שותף הוא לציבור הנכנע לקיסמו ולעשר.ו של ר ישרא.ל שלמה ,ומספר שבחיו ,אלא
שהקורא .חייב להבין עד ה,ינן הדבירם מגיעים.

ואולם עדי היכן מגיעים הדברים באמתן רמז לכן יש לנד בראשיתו של הסיפור

"מ.חמת המציק" ,ויש לבדוק את הדברים מקרוב :
'ל'אחר שסיים רכי ישראל שלמה הפרנס תפילת שחרית .נתעטף ב.עטיפתו החמ,ה
ונטל את מקלו ואת טליתו ותפיליו עומד לחזור לביתו, .ה.ציץ ורא,ה ,שהקרישה
האדמה הועלתה קרח ,ש,השמש שהיה מוליכו שחירת וערבית לביתו אינ,ד בכית

הנכרי רהמנדריז

182

המדרש .רהי·כז היה ,נחרץ היה ,שאותו היום כפת1הו לחצוף אחד שהחציף פנים
כנגד רבי שיראל שלמה רחהי השמש עומד עליו ומשמרו שלא ינואר חבריו ריתירוהר.
לכאורה יכול היה רבי ישראל שלמה לשמוח שנפרע מעז פנים רעשה בר דין,
אלמלא לא היה מבקש אות.ה שעה לשתות כרס חמין ,ומי גרם שיתעכב ול·א יזtשה
המין ,חצוף זה ש,הוצרן השמש לשמרו בשעה ,שהוא עצמו צדיו לשמ.ש שיוליכנו
ל·ביתו .ולא עוד אלא אפילו נפרע מכל עזי פנים שבעיר ,עדייו שמעון נתן ראש
כולם קיים" )עמ'

מ.ש,מע :

קכו-קכז( .

,הדרכים העלו קרח ,כפור בחץו ,ר' ישראל שלמה עטוף באדרתו ואינו

'יכרל ללכת לביתו לשתות כוס ח,מיז שכן אין מי שיעזרנו בדרן,

ובאותה שעה

כפות בחוץ . -ונשמר על דיי ה.שמש  -נער ש,ה.חציף פנים כלפי ר' ישראל שלמה.
מכאן ואילן מתחילה העלילה להתגלגל ,שכן ר' ישראל מבקש את עזרתו של אותו
בחור שלאחר מבז ,הוא מייעור להיות חתן לאויבו ,שמעון נתן.
לא די איפרא כמ.סכת "שבחים" ארוכה שחלוק עגנון לד' ישראל שלמ,ה בשלושת

הסיפורים הלל·ו" ,מחמת המציק"" ,הבסתריות  mנגלות" ר"לסונקה" ,שבחים המקיפים
את כל תתחמי התנהגותו של הפרנס עםל השררה ,ואשר לעתים קרובות נלווה אלהים
התואר "מ·ושיעם של ישראל" ,והכל מבקשים את עזרתו ועצת.ו בשעה שמתרגשת
פורענות ,בערד הוא אינו עושה דבר אלא זה שתערלת עצמו בצדיו ,אלא מוסיף הוא
אבלי ,ואין בכוחו של ר' שיראל

לנו ידיעה כי מי שאינו עשיר כר• שעמון נתן אר ,,
שלמה להתמודד ע·מו במישרין ,אחת דינו לה~ות אסור בח,ץו ,כשלג ,כעוד ר ישראל
שלמה הולן לביתו לשתות כוס חמין.
רהבה שכח זה שנשתבח בו ר' ישראל שלמה איש שבוש ,היא בוטשא.טש ,חוזר

.

רערל·ה בצורה בולטת ב"עיר ומלואה" ,כלומר השבח שמושיעם של ישראל הוא.
כספר זה מונה עג,נון שורה ארוכה ש·ל חברות צדקה ,תלמוד תורה ,הכנסת אורחים
וכדומה שהיו בעיר ,וביניהן דן הוא בחשובה שבחברות "-פדיון שבויים" ; ואילה
דבריו:

"לשעב,ר חכרה אחת חיתה בעיר סמו ברוב הקהילות שבפולין פדיון שבויים
שמה ,וגדולה שבכל החברות חיתה .משכטלה מלכות פולין כטלה החכרה ,שאף על

פי שידה של מלכות אוסטריד חיתה קשה על ישראל שרב לא היו הפריצים משליכים
את המוכסים שלא שילמו את ה,דאט"ע כעונתה ,ושוב לא הוצכרו לפדות שבויים.
רעדו ר' ישרא.ל של,מה שהיה חשוב כעיני האוימות היה מליץ טוב ליהדוי הכפירם
·ערל כל צרה שלא תבוא היה משתזיל לפני השרים והם עושים את רצונו .ואף שרי
פרלין בהולים היו לעשות רצונו ,שפעמים ,הרב.ה הוצרכו לו להיות לה.ם למליץ בפני
שיר ארשטריך ,שפעמים הסעיו עדתם מחוקי אושטירן והיו נהוגים כדרכם כדךר

שהם למרדים ו.העלו עליהם קפידתם של שרי אושטדין והיו באים אצל ר' ישראל
שלמ:ה שהיה מל,מד עליהם זכרת לפני שרי אושטדיד שניתנה המ.משלה בידם" , 4

•4

עיר ומלואה ,עמ'

,513-512

רעייד מ"ש בענייו זה בעקבות הרצאה ב"יד עגנון" בארניבר

סיםה העברית ,שנדפסה ב"הארץ",

•15.3.74
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משמע ,עגנון מונה בקטע זה כשני תריסרים של חברות תור,ה וצדקה שקיימות

היו בבוטשאטש ,וחכורה אחת שלא חיתה קיימת  -חבורת פדיון שבויים ,שלא היה
נח צררן ,מ.שרם ש'ד ישראל שלמה קיים ,ומשעה שהוא קיים ,לא דק שיהדוי אינו
זקוק לפדיון ,אלא אפיילו גוי מבין ה.פולנים ,שכן 'ד ישראל של.מ.ה משמש לד מליז
ישור .כבר על פי דבירנו אלה תימה גדול לפנינו  :מי שימש מ:ליץ יושר ל'ד שמעוך
נתן ,שכמעט נפל בפח של חת.ן שאיבר מהוגן ,אושר 'ד ישראל שלמ·ה זמם להלב,ין
פניו ברבים נירם חתונת בתר בסיעו הכתבים של כת שבתי צבי השמורים עמוז רמי
שימש מליץ ישור לד' אבלי ששליחו של 'ד ישראל שלמה ,פיני ,גרם לביטז·ל
נישואיו הו.בדא ל.הלבנת ,פנים של כת ישראל  1וביותר·  -מי שימש מליץ ישור לאותו
"עז פנים" שקשור ה,יה .בשלג ושמשר של ר' ישראל של,מ,ה מייםריזז
אן שאלות אלה כאיד וכאפם ה.ן לערמת השאלה

-

אז התשובה

-

שמעורר

הסיפור שבתוכו משולב הקטע בדבר חברת פדיון שבויםי שהובא לעיל ,הוא

הסיפור "יעקי·לי" ,ששתי נוסחאות ממנו נכללו בקובץ "עיר ומלןאה" ,s
קשור לענייננו ,שכן גיבורו הוא ,מי שתכונתו העיקרית -

סיפור זה

וכמעט היחידה

-

שהחציף פנים כלפיי ר' ישראל שלמה ,כפי שעשו גיבורי הסיפורים ב",הכנםת כלה".
האם 'ד ישראל שלמה שב"עי·ר רמלזאה" ה.רא הוא ר' ישראל שלמה שב"הכנםת
כלה~' ז לכאדרה שאלה יש כאן ,שכן המספר בסיפור המאוחר פותח בדברים

"פרנo

גדול היה בעירנו כמותר לא ההי בין הפרנסים הראשונים ולא בין מנהיגי המדינה,
הוא היה עשיר יוחסן ונדבך ובעל ,הדרת פנים ועומד על עדתו ראינו מוותר אפילו
כח,וט השעהר ,וכש.מר ר' ישרא,לי שלמ,ה ,כשם קרובו ר' ישראל שלמה ה.רא,שןן זכרו
לכרכה ,תפארתה של משפחת בית אבותיו ,שפ,עמים הרבה הזכרנו את מעשיר'
)עמ (. 508 1אפשר שביקש המחבר לומר כי צאצאיו של אדם כמדתו ,ואפשר שקיבץ
יחד תכונותהים של בני כמ.ה דורות כדי לעצב קו·אדפי אחד ; ואפשר שבאמת אותר
ר' יש,ראל שילמה הוא .אם כן הדבר ראם כן ,ברור ש"ישראל שלמה ,',במופשט
מאישיותו החד-פעמית בדורו ,קו עיקרי הוא מן הקודים שכהם נצטייהר בדטשאטש

בעיניו של עגנ,ןן ,הודברים צירכים עיון .כאך איך אנו עוסקים אילא במקצת הדברים
שנאמ.רו עליו ,ניכלל כת.ב.י עגנון ,ובדדואי יימצא מי שיוסיף על כן כהנה וכהנה.
מ.םל· מקום ,הדמות .העיקרית - ,לאור סיפורי "יעקילי" שב"עיר ומלואה"  -הוא
אותו "עז פנים~' מזכה שב"הכנסת כלה" .גם יעקילי תכונתו העיקרית ,היא שהעיז
פנים ביש·ראל שלמה ,שכך חאר א,ומר פעמים אחדות'/ : .התח.יל הוא מעיז פנים כנגד
הדיינים וקריא אותם עביד ישרא.ל שלמה רכך אמר להם איני· מתיירא לא מכם לוא
מישראל שלמה" '.מ,ע) " ; (515רמה היה סבור ,שהיו צריכיז לו באותה ה,סעדוה לשמש
לפני האלופים ומאחד שלא היה שם מבקש ר' ישראל שלמה להענישו ,לכן קרא
לידינים עביד ישראל של,מה(, ",םש) ובהמשך " :אמר; איז לו לישראל שלמה כשאני

אצא חפ,שי ,נשבע אני שלא יצא מידי חי .הגיעו ה,דברים אצל ר' ישראל שלמ•ה .ודאו
והכירו שנפל עליו פח.ד נזדרז ר' שיראל שלמה והבאי את העניין לפני שופטי

.5

עמ'

.517-508 ,507-501

רעייז מ"ש ב"הארץ" שם.
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המחוז ולא נח ולא שקט עד שהרציא:ר דינר לתלייה .שלח ר' ישראל שלמה לטשרנד

ביץ אצל התליין בינו של התליין שנתמנ,ה מטעם יוסף קיסיר והיה מפורסם בכל
המדינה שמימיו לא ניתק החבל שכרכר על צראריר של תלוי" )(.516-515

משמגיע

התליין לעיר כמרב,ן ר' ישראל שלמ,ה, ,חרא שקובע לד את מקרם דירתו.
ד.ם.רים אלה לקרחים מן הנוסח ה.שני ,המפורט יותר ,של מעשה יעקילי ,אן אין
הם שדנים מן הדברים שבנוסח

הראשון :

"נמסר יעקיילי כידי עצ,מו, ,כלומר בידי יצור יצר תינוק .לא ידע מעצור לררחכ
וגנרל לזדון לכר .כשביל שלא נתיירא מן החיים דמן ה,מתים קיבלחרו הקברנים
בחברתם ערשאהרו קברן .שמע ר' ישראל שלמה פרנס העיר ועיקם את חוטמו .ש,מע

יעקילי והבין שאין זעתר של ר' ישראל שלמה ברחה ממנו .העיז פנםי ודיבר עזרת
וחירף וגידף את ר' ישראל של·מ,ה .לסוף ה.תלוצץ ואמר ,אף על פי שאיני חשוב
בעיני שיראל שלמה ,חשוב הוא בעיני ומרבן אני לקברו ואפילו מדי .אם הגעיו
דבריו של יעקילי אצל 'ר ישראל של,מה אם לא הגיע,ו ,הד,עת נותנת שלא היה אדם
בברטשאטש שיביא דברים שכגרן אלד בפני ר' ישראל שלמה" )עמ'  (. 502-501ברור
ש,המשפט האחרון לשרן סגי נהדר ה,ןיא ,רכי כוונת המחבר לומר כי מיד נחפזה כל

,העיר לספר לו' ישרלא שלמה את דברי יעקילי.
תוצאת הדב,רים ה,יתה ,שכשנשאם יעקילי על ·לא עוול בכפר במעשה שדר
ובסידן לרצח כביכלו" ,לאחר מ.עשה הגזיילiה ומעשה חחניקה .מצא ר' ישראל שלמה
שהגיעה ,שעתר של יעקילי לל,מדר דעת ,שסוף בריון לבית האסוירם" '.מע)  (, 503ראם
מלכתחילה לא נתכוון ר' ישראל שלמ,ה אלא לחבשו בבית האסורים ,לאחר מכן
סיבב את הדברים כן שנידון יעקילי לתלייה על מעשה שלא עשיה  -מל.בד עזרת
פניו כלפי ר' ישארל שלמה )הודברים מפורטים בעמ' (. 504
דרך ארוכה עכר תיא,ררו של 'ר ישארל שלמה מימי ש,מנסה להביא את יריבו
להשיא בתר לחתן שאינו הגון ,רמי שמביא לביטול החתונה ,כשרה ,רמי שמעדיף את
חתלותו על כני דם שעבירו ,עד שגרם לכן שנער שחטאו היחיד היה שהעיז פנים
כנגד הפ,רנס נידון לתלייה כידי המלכדת .אף אותר "עז פנים" שבראשית "מחמ.ת
המציק" שדינו הראש.רן ,ההי להי,ות אסדר כשלג ,עבר דךר ארוב.ה ע,ד שנידון לתלייה

על כהמ כשכל הגדיים שכסביבה ,לרבות רבים מבני ישראל ,צדפים כמחזה .ואולם
ישרא,ל שלמה אחד הוא ,ויעקילי אחד הוא ,בזמרת שלבשה כרטשאטש בעיני עגנון,
אף אם פצילי את הדבירם סיפורים סיפורים ,מ,הם שהקדים לספרם ב'Jד'כנסת כלה"
ומהם שאחר לספרם ולא יצאר לא,ור אלא לאחר פטירתו כ"עיר ומלואה".
האם ניתן לשער כי היסוסו של ר' זכריה שהובא ילעיל ,אשר סירב שלש פעמים,
שלא כדכרו ,לספר במעשי ישראל שלמה ,נבע מ,כן שהסיפור שעלה בזעתר היה
מעשה עיקילי ,וכי 'ר זכריה ,כר' שמואל יוסף עגנון ,סברו כי לסיפור זיה יאה גניזה,
לפחות לפי עשה ,כדי שלא לספר בגנותם של ישראל יתר על חמדית  'lאיד הדברים
כתובים בפירשו ,וצריכים אבר להזהר בכגרן דא ,אן נראה לי שאין להוציא את הדבר
מכלל אפשרות.
הדים למעשי ר' ישראל שלמה פזוירם בכתבי עגנון ,ומצפים למי שיקבצם,
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ואולי יצליח אחד ה.חוקרים לגלות את המסתתר מאחרי הניגדו-שלכאוהר שבין
יעקב-עז הפנים הוטהור ,לבין ישראל -העשיר ולבו גס כשלמה ,כשתי פנים
של אותה עיר ,ארתח חברה ,שהמ.םפר האמן ,אף אם רטט עטו בידו ,לא יכול היה,
להסתיר מעיני קוראיו את מלוא אימתו של ניגוד זה.

