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כל,ה"ב"הכנסתהונגלות"לה"הנסתררתהמציק",ב'מtחמתעידן

שלשהשלקובץנכבדמ.קדםתופסכלה""הכנסתשלהראשוןשבחלקרם,יפדריםביד
שסופררסיפ·דריםד"לס,רנקה",והנגלות"'ה'נסתר.דתהמציק",'מtחמתסיפ,דירם,
קבר).(עמ'וחבריויזוילר'שללמחיצתםשלמהישראל'רשלמהזדמנותוכתוצאה

הנזכרים,הסיפוריםשלגיבורםשהואשלמהישראלר'אינוזהשל,מהישראלר'
לרב.ילוישבנים"כמהכיהמספרקובעהנפסדלביןהנמצאכידהיחסתיאורוכמקדם
סרביםמעשיםלו,אידבנים :לואמרככנים?ישראלעםמספלשההיש·ל,מהישרא~ל
הנוכחשלמהישראלשר'הנפטר,שלמהשיראלר'אותרמשמע,מבנים",חשדנים

המ.ספרקבעואמנםבצאצאיו.ולאבמעשירבעיקרמשתכחבשבחיו,ומספרבא
רבישלשבחר"להגיר :האומרתהבאים)בסיפוריםכדרכו(שלא.מפורטתכותרת
שיחהשתתגלגלכרישמדעלשנקראאידםהביאלפיכןלברכה,זכרדנ,דשל.מהשיראל
קבוצתמעיןהבאההסיפוריםכקבוצת.לרא:דתאנושראיםמש,מע,קכג).(עמ'עליו"

ש,למה.ישראלר'שלילמפעלדתיישבחים
 :כולםכנגרשקולאחדפרטאןזה,גיבורועלמביאהמחבראיןרביםפרטים

וסרהלדבררחרדההעיררכלה.רא,עושיריה.פרנסיהומגורלירא, rהשכדשתושב
אחריםב,מקומדת.המובא:שלמהישארלר•עםלזהותוכדיבכןידלמש,מעתר.

כלאחרלעקרבכאןכידינוואידברטשאטש,שלמגיוליהכאחדעגב.רןככתבי
בחלקשבדמ,ותדאחדאספקטואולםהמ.חבר.שליצירתורחביבכל,ומעשירגלגיליר

 1דמלראה""עירהחיבורלפנינושמונחמעשהשכןלעיון,ראויכלה"'~הכנסתשלזה

בלה".ב"הכנסתהסתומיםדבריםלהנידכליםכידינושניתנודרמה
דג. 2רוססש.כיניהםהחוקרים,מסובירביםעסקוכלה""הכנסתספרשלכמכנה

בדרן :אחתבולטת.עובהדלצייןישאןדבריהם.אללהוסיףכ,איםאנוואין aשקך
מקצתמזכירסיפור·לספרשבדעתומיכינהרג,שכספרהסיפוירםשלתשירשדר

הוואכדדדחקיןשהמסדביזעדמילספר,מ,הססקרובות.,לעתיםמכן,לואחרעניינו,
סופרו.ולאשנזכרולסיפ,רריםכלה""הכנסתבספרדוגמאותלמצואקשהמ.ספר.
איןהדבריםכפתיחת.זן.מעידתופעהמצריהכהאנושעוסקיםזרכמסכתדווקאהונה

של"רצונוכיאומר-,ה.גיבורלוא ,המספר-שלמהישראלרשכן ,לכןברוררמז
היהש·למהישראלשרני·תחילה,לפתוחנמהידועשאיניאלאכב·ידר,זההביתכעל

תשל"ד.אביבותלירושליםירון,א.גב'בעריכתומלואה,עירעגנון,י·ש. . 1
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הימנ'ו',נאהמעשהנזכראניזהמעשהלספרמבקששאניועדטובים,מעשיםמלא
ת,ועלתמהםשנוציא"כדימעשהשיספרהמסוכיםלבקשתתשרנהשהםדברים

מכן.לאחררקביטוילידיבאהאלהדבריםשבחיילופיתאיר,וניה. ;לנשמתנו"
מ·לאכות"בעלמעשהאתומספרזכר,ה'רמקדיםהמספרשלבהיסוסי,ךבהיתלותו

נוזףמ.כןלאחרורקהיא,חמוהרשאלהזוסיפיוריםברקמתמעמ,דוששא·לתהוכח",
מדמהשאתהגבירבןגבירעויןא,ני"ק.וכל :זכריהברהמספרשלמהישרא,לר'

כמוהמעשה,אלאעיקרהאדםלא :זכריהרכילואמרעני,ל.מל,מךרמנהיגפרנס
דאילוגיתרפליקהקנו).(עמ'מעשיר"לפיאלאהאדםאתרביןאיןחז"לשאמרר

כפיזיררגין,שעניינוהמציק","מחמתהבא,לסיפורההכנהאתיותרערדמחריפהזר
אירוסין.כמסיבתעליודומהיושבהואכההמסיב'הכיהמספרשאומר

מעשהעיקרועליו.לחזורטעםכלואיןהיטביהרעהמציק""מ·חמת.המ,עשה
בעלאךהוא,הארץערםבורכינוכחשלמהישראלרר'לשברש,שנזדמןבקבצן
ר'-כעירשונאלוהיהמצרישעהשא,ותהומאחרחבריות,ביןדרכוויודעני·מוסין
זה.לעם·הארץנתןשמערןר'שלבתראתולהשיאבפחלהפילוהחליטנתןשמערן
בתורהגדולחכםכאילוברביםפיוסםחכם,תלמידכאלאליוהתייחסכךלשם
שה,יתהצבישבתיחסידישלכתביםתיבתבשםהביאבשמוכתורה-וחידשויםהוא

שמצאמעשהשבדשפרנסשלמהשיראלר'שלקלפיושנטרפואלא-עמוגנוזה
ידיעתבלאזכת,חתונתועתהגיעהוטרםאבמת,תורהללמודוהחלרבהבחורלו
שהסבהדרשהנשאתתרבתויוכשעתרבבים,מכמ,ההסמכהלכתבשלמה,ישראלר'

שםעצמו.בונופלכפחתכירואתלהפילשזמםמיחנמצאהכלת,לאבירבה , mגא•ר
כאילושלמהישרא•לר'שהפיץשמערהס,מךעלניתן-המציק""מחמת-הסיפ.ור

דיירעלת"ח,בשבתהחרבמןשנמלטוישראלכגדוליהפורענותמפניהבחורברח
בסוףמסתייםהסיפ,ורייתמיותר.אתשהסבירעםבככדה,יוחסיןשלשלתלוייחסכך

-בתן.שמ,עוןיריבועםחץר,כלפילפחותמש·לים,שלמהישראלר'שכןלכאוהר,טוב,
אדרך"אינומילכדבאותשםלומצאלאשהמספרמוזר,פרקבאזהסיפורלאחר

בפירושהחבורהבבידניםוברקנא),(עמ'שלאחריו"הפרקמןוקצרשלפניוכפרק
גבאיאלאאינובכיירורכולוהסיפורשגוףשב.עודהדברומפתיעשש.מער,הסיפ,ור

בפיביטוילידיבאיםהדבריםאידהרישל,מה,ישראלר'שלוקטבוביתולנקמ;נ.ותו
מצרילענייננוהחשובהקטעואולםהאל.שלהנסתרותדרכיואת.המשבחתהבתררה,

 :כפשוטוזהקטעשלפירושושאיולהציעוברצוניזה,פרקשלבסופר
ישראלרביעללנוישבלבדזהרכיאפרים,רבישלחתנוזכריתרבי"אמר

שמואלאמרלשבח,אלאהמתיםאתמזכיריךשאידאששתוק,מוטבאלאןשלמה
רוצהואתהבפיךישמעשהסיפורזכירה,רביש·לאשתואחותפירלישלבעלה
אמרוש.היה.מההיהולאולראי :זכריהרביאמר ?המעשההי,המהממנו,לאבדו

מלתיכבר :זכריהרביאמרזכריה.רבידבריאתרנש,מערבותיהסו :המסוכים
קנכ).(עמ'ושתק"וישבאמורה,

הומשיכוהמסוכיםש·לדעתםנחהלאזאתב.כללספ,ר,בפירושסרבפעמיםשילש
בו:להפציר
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אשתואחותפר·דמטשישלבעל.הזיידאצחקונצטערו.המסוכיםכל"וישבו
נזכרכשהואגיסי,זכריהאתאני·מכירלשתיקתו,ו 1תחושאל :ואמרזכריהרבישל

בירמולק"הזכריהרבינפנףומספר.מפסיקלת.פילהגאולהביןאפילומ.עשה
אספר,אניטעמיםשנימחמתאלאאספר,שלאהיהשראויואמר,ראשועלהמרובעת

(עמ'מחניף"·אינישלמהישראלכרבילאדםושאפילולספרמצרהאמתשדברי
קנב).

מגדוליצדרמיר,אבליבר'שלמהישראלר'שלקנאתוסיפורבאאוילןמכאן
בדאז,מגדוליבאדחהגוןשידוןלונזדמןוכיצדמייסדיה,ומ.צאצישברשהעיר
בתו,כשםששמהלענייה,כתו,מבדרניתעשיריתנדוניה,פסקהתנאיםשנחתמוולאחר

עשיר,אינוה.עשירכיילכדאזר·נילדםריהגיעושלמהישאר·לרשלובאמצעותו
וניתןהשידוךנתבטל.דברשלובסופומרוהד,ענייהוכתרהעיר,מליצניליצןהואכי
הכלליתבמסכתארוגזה,סיפורוקצף.בזיוןדרילחופה,ה,כנסתהעםמידלכל.הגט
לתוצאותמביאלעשירקבצןביןהשםשיתוףענייןבושכןכלה~'"הכנסתשל

לאסןר.הדברמביאזה.במקרהואילוברוכות,
קדוםזכריהרלדבירלעילשהוצעה.החלוקהכי,הקורא·לפנילהצעיאנימבקש

המחב.רשחילקחלוקהאלא,מלאכותית,חלוקהאינהדהנג,לות""הנסתרותא,תשסיפר
הסיפורהואזכהיר,רשלבעדתושעל,הסיפוראותולא :אחרותכמילים· Iמבתכוןו
.ה,מצטייריםה.תנאיםאחרממלאהנדןוהסיפורשגםספ,קאידניאםשלפינינו,
ר'שללדמותוגנותשלמשמץיותרהרבהבויששנןזכריה,ר'שלמהיסוסיו
וכמה.כמהפיחריפיםגנותלדברימקרםשיכיעמדיהעיוןואולםשלמה.שיראל

בחתולתומעשה"לסונקה",לצון,שלסיפורבאריכותמובאהזההסיפורלאחר
מאירה.סיפוראלאבאדםפוגעשלמהישראלראיןה.פעםשלמה.ישראלרשל
מתון-וב,ידעבדלחתולתו,יח.סומצדחצהמןכביכולענייניו,ואתדמותואת

הסיפורים,לשלושתהמשותףהיסודאדם.לכנייחסולכידלחתולהיחסרכידהקבלה
עלאמרןשהיהעגנון,שלפתיחתובעקבותמהרי"ש""שבחיהכיניואתלהםשהצעתי

אירונהי.שלגדושהמדיהברישזהכינויוב.וודאיצדיקים,שלשבחיםספרי
הסיפוירםמשלרשתאחדבכלשררהבכלנמעטעיוןמתוןמתחזקתזדאירוניה

רוחו,גסותאתוחושףאנזראירוניתיאורמת.אותשאינהאחתגםבהןשאידחלילו,
טובותמידרתויתרשררתובו1רדתו,זוללנותר,קמצנותו,ערמומיתו,נקמנותו,
שלי-כה.דמותניל•ה,"כ"הננסתלמצואשקשהדומהשלמה.ישראלר'בהםשנתברך

ככיכולאלאבולטים,שלילייםכצבעיםמצייהראינושעגנוןשלמה,ישראלכר'לית
אלאשבחיו,ומספרשלמה,ישרא.לרשלולעשר.ולקיסמוהנכנעלציבורהואשותף

מגיעים.הדבירםה,ינןעדלהביןחייבשהקורא.

הסיפורשלבראשיתולנדישלכןרמזבאמתןהדבריםמגיעיםהיכןעדיואולם
 :מקרובהדבריםאתלבדוקוישהמציק","מ.חמת

החמ,הב.עטיפתונתעטףשחרית.תפילתהפרנסשלמהישראלרכישסיים'ל'אחר
שהקרישהורא,ה,,ה.ציץלביתו.לחזורעומדותפיליוטליתוואתמקלואתונטל

בכיתאינ,דלביתווערביתשחירתמוליכושהיהש,השמשקרח,הועלתההאדמה
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פניםשהחציףאחדלחצוףהו 1כפתהיוםשאותוהיה,נחרץהיה,רהי·כזהמדרש.
ריתירוהר.חבריוינוארשלאומשמרועליועומדהשמשרחהישלמהשיראלרביכנגד

דין,בררעשהפניםמעזשנפרעלשמוחשלמהישראלרביהיהיכוללכאורה
יזtשהול·אשיתעכבגרםומיחמין,כרסלשתותשעהאות.המבקשהיהלאאלמלא
שיוליכנולשמ.שצדיועצמושהואבשעה,לשמרוהשמשש,הוצרןזהחצוףהמין,

ראשנתןשמעוןעדייושבעיר,פניםעזימכלנפרעאפילואלאעודולאל·ביתו.
 .קכו-קכז)(עמ'קיים"כולם

ואינובאדרתועטוףשלמהישראלר'בחץו,כפורקרח,העלו,הדרכים :מ.ש,מע
שעהובאותהבדרן,שיעזרנומיאיןשכןח,מיזכוסלשתותלביתוללכת'יכרל
שלמה.ישראלר'כלפיפניםש,ה.חציףנער-ה.שמשדייעל.ונשמר-בחוץכפות
אותושלעזרתואתמבקשישראלר'שכןלהתגלגל,העלילהמתחילהואילןמכאן
נתן.שמעוןלאויבו,חתןלהיותמייעור,הואמבזשלאחרבחור
בשלושתשלמ,הישראללד'עגנוןשחלוקארוכה"שבחים"כמ.סכתאיפראדילא

המקיפיםשבחיםר"לסונקה",נגלות" m"הבסתריותהמציק","מחמתהלל·ו,הסיפורים
אלהיםנלווהקרובותלעתיםואשרהשררה,עםלהפרנסשלהתנהגותותתחמיכלאת

שמתרגשתבשעהועצת.ועזרתואתמבקשיםוהכלישראל",של"מ·ושיעםהתואר
הואמוסיףאלאבצדיו,עצמושתערלתזהאלאדברעושהאינוהואבערדפורענות,

שיראלר'שלבכוחוואיןאבלי, ,,ארנתןשעמוןכר•עשירשאינומיכיידיעהלנו
ישראלרכעודכשלג,בח,ץו,אסורלה~ותדינואחתבמישרין,ע·מולהתמודדשלמה
חמין.כוסלשתותלביתוהולןשלמה

חוזרבוטשא.טש,היאשבוש,איששלמהישראלר'בושנשתבחזהשכחרהבה
הוא.ישראלשלשמושיעםהשבחכלומרומלואה",ב"עירבולטתבצורהרערל·ה
אורחיםהכנסתתורה,תלמודצדקה,חברותש·לארוכהשורהעג,נוןמונהזהכספר

ואילה ;שבויים"-"פדיוןשבחברותבחשובההואדןוביניהןבעיר,שהיווכדומה .
דבריו:

שבוייםפדיוןשבפוליןהקהילותברובסמובעירחיתהאחתחכרה"לשעב,ר
עלשאףהחכרה,כטלהפוליןמלכותמשכטלהחיתה.החברותשבכלוגדולהשמה,

משליכיםהפריציםהיולאשרבישראלעלקשהחיתהאוסטרידמלכותשלשידהפי
שבויים.לפדותהוצכרולאושובכעונתה,ה,דאט"עאתשילמושלאהמוכסיםאת

הכפירםליהדויטובמליץהיההאוימותכעיניחשובשהיהשל,מהישרא.לר'רעדו
שריואףרצונו.אתעושיםוהםהשריםלפנימשתזילהיהתבואשלאצרהכל·ערל

בפנילמליץלה.םלהיותלוהוצרכו,הרב.השפעמיםרצונו,לעשותהיובהוליםפרלין
כדךרכדרכםנהוגיםוהיואושטירןמחוקיעדתםהסעיושפעמיםארשטריך,שיר

ישראלר'אצלבאיםוהיואושטדיןשרישלקפידתםעליהםו.העלולמרדיםשהם
 , 4בידם"המ.משלהשניתנהאושטדידשרילפניזכרתעליהםמל,מדשהיהשלמ:ה

בארניברעגנון"ב"ידהרצאהבעקבותזהבענייומ"שרעייד , 513-512עמ'ומלואה,עיר • 4
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שקיימותוצדקהתור,החברותשלתריסריםכשניזהבקטעמונהעגנוןמשמע,
היהשלאשבויים,פדיוןחבורת-קיימתחיתהשלאאחתוחכורהבבוטשאטש,היו
אינושיהדוידקלאקיים,שהואומשעהקיים,שלמהישראלש'דמ.שרם ,צררןנח

מליזלדמשמששל.מ.הישראל'דשכןה.פולנים,מביןגויאפיילואלאלפדיון,זקוק
שמעוךל'דיושרמ:ליץשימשמי :לפנינוגדולתימהאלהדבירנופיעלכברישור.
להלב,יןזמםשלמ·הישראל'דאושרמהוגן,שאיברחת.ןשלבפחנפלשכמעטנתן,
רמיעמוזהשמוריםצבישבתיכתשלהכתביםבסיעובתרחתונתנירםברביםפניו

לביטז·לגרםפיני,שלמה,ישראל'דשלששליחואבלילד'ישורמליץשימש
לאותוישורמליץשימשמי-וביותר· 1ישראלכתשלפניםל.הלבנת,הו.בדאנישואיו

מייםריזזשל,מ,הישראלר'שלושמשרבשלגה,יה.שקשורפנים""עז
שמעורר-התשובהאז-השאלהלערמתה.ןוכאפםכאידאלהשאלותאן
הואלעיל,שהובאשבויםיפדיוןחברתבדברהקטעמשולבשבתוכוהסיפור
זהסיפור , sומלןאה""עירבקובץנכללוממנונוסחאותששתי"יעקי·לי",הסיפור
-היחידהוכמעט-העיקריתשתכונתומיהוא,גיבורושכןלענייננו,קשור

כלה".ב",הכנםתהסיפוריםגיבורישעשוכפישלמה,ישראלר'כלפייפניםשהחציף
שב"הכנםתשלמהישראלר'הואה.רארמלזאה"שב"עי·רשלמהישראל'דהאם
 o"פרנבדבריםפותחהמאוחרבסיפורהמספרשכןכאן,יששאלהלכאדרהזכלה~'
המדינה,מנהיגיביןולאהראשוניםהפרנסיםביןההילאכמותרבעירנוהיהגדול
אפילומוותרראינועדתועלועומדפנים,הדרתובעלונדבךיוחסןעשירהיההוא

זכרוה.רא,שןןשלמהישראלר'קרובוכשםשלמ,ה,ישרא,ליר'וכש.מרהשעהר,כח,וט
מעשיר'אתהזכרנוהרבהשפ,עמיםאבותיו,ביתמשפחתשלתפארתהלכרכה,

508(עמ שקיבץואפשרכמדתו,אדםשלצאצאיוכילומרהמחברשביקשאפשר .) 1
אותרשבאמתואפשר ;אחדקו·אדפילעצבכדידורותכמ.הבנישלתכונותהיםיחד
במופשטשלמה,',ש"ישראלברורכן,ראםהדברכןאםהוא.שילמהיש,ראלר'

בדטשאטשנצטייהרשכהםהקודיםמןהואעיקריקובדורו,החד-פעמיתמאישיותו

הדבריםבמקצתאילאעוסקיםאנואיךכאךעיון.צירכיםהודבריםעגנ,ןן,שלבעיניו
וכהנה.כהנהכןעלשיוסיףמייימצאובדדואיעגנון,כת.ב.י,ניכללעליושנאמ.רו
הוא-ומלואה"שב"עיר"יעקילי"סיפורילאור-העיקרית,הדמות.מקום,מ.םל·

שהעיז,היאהעיקריתתכונתויעקיליגםכלה".שב"הכנסתמזכהפנים~'"עזאותו
כנגדפניםמעיזהוא/'התח.יל :אחדות.פעמיםא,ומרחארשכךשלמה,ביש·ראלפנים

לואמכםלאמתייראאיני·להםאמררכךשלמהישרא.לעבידאותםוקריאהדיינים
לשמשה,סעדוהבאותהלוצריכיזשהיוסבור,היה"רמה ; ) 515 '.מ,ע(שלמה"מישראל

קראלכןלהענישו,שלמהישראלר'מבקששםהיהשלאומאחדהאלופיםלפני
כשאנישלמהלישראללואיז"אמר; :ובהמשך ,)םש(של,מה,"ישראלעבידלידינים

ודאושלמ•ה.ישראלר'אצלה,דבריםהגיעוחי.מידייצאשלאאנינשבעחפ,שי,אצא
שופטילפניהענייןאתוהבאישלמהשיראלר'נזדרזפח.דעליושנפלוהכירו

שם.ב"הארץ"מ"שרעייז . 517-508 , 507-501עמ' . 5
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לטשרנדשלמהישראלר'שלחלתלייה.דינרשהרציא:רעדשקטולאנחולאהמחוז
בכלמפורסםוהיהקיסיריוסףמטעםשנתמנ,ההתלייןשלבינוהתלייןאצלביץ

משמגיע .) 516-515 (תלוי"שלצרארירעלשכרכרהחבלניתקלאשמימיוהמדינה
דירתו.מקרםאתלדשקובע,חראשלמ,ה,ישראלר'כמרב,ןלעירהתליין

איןאןיעקילי,מעשהשליותר,המפורטה.שני,הנוסחמןלקרחיםאלהד.ם.רים
 :הראשוןשבנוסחהדבריםמןשדניםהם

לררחכמעצורידעלאתינוק.יצריצורבידי,כלומרעצ,מו,כידייעקיילי"נמסר
הקברניםקיבלחרוה,מתיםדמןהחייםמןנתייראשלאכשביללכר.לזדוןוגנרל

ש,מעחוטמו.אתועיקםהעירפרנסשלמהישראלר'שמעקברן.ערשאהרובחברתם
עזרתודיברפנםיהעיזממנו.ברחהשלמהישראלר'שלזעתרשאיןוהביןיעקילי
חשובשאיניפיעלאףואמר,ה.תלוצץלסוףשל·מ,ה.ישראלר'אתוגידףוחירף
הגעיואםמדי.ואפילולקברואניומרבןבעיניהואחשובשלמה,שיראלבעיני
אדםהיהשלאנותנתהד,עתהגיע,ו,לאאםשל,מהישראל'ראצליעקילישלדבריו

ברור .) 502-501(עמ'שלמה"ישראלר'בפניאלדשכגרןדבריםשיביאבברטשאטש
כלנחפזהמידכילומרהמחברכוונתרכיה,ןיא,נהדרסגילשרןהאחרוןש,המשפט

יעקילי.דבריאתשלמהישרלאלו'לספר,העיר
שדרבמעשהבכפרעוול·לאעליעקילישכשנשאםה,יתה,הדב,ריםתוצאת

שלמהישראלר'מצאחחניקה.ומעשהה iהגזיילמ.עשה"לאחרכביכלו,לרצחובסידן
ראם ,) 503 '.מע(האסוירם"לביתבריוןשסוףדעת,לל,מדריעקילישלשעתרשהגיעה,

מכןלאחרהאסורים,בביתלחבשואלאשלמ,הישראלר'נתכווןלאמלכתחילה
עזרתמל.בד-עשיהשלאמעשהעללתלייהיעקילישנידוןכןהדבריםאתסיבב
 .) 504בעמ'מפורטים(הודבריםשלמהישארלר'כלפיפניו

יריבואתלהביאש,מנסהמימישלמהישארל'רשלתיא,ררועכרארוכהדרך
אתשמעדיףרמיכשרה,החתונה,לביטולשמביארמיהגון,שאינולחתןבתרלהשיא
פניםשהעיזהיההיחידשחטאושנערלכןשגרםעדשעבירו,דםכניעלחתלותו

"מחמ.תשבראשיתפנים""עזאותראףהמלכדת.כידילתלייהנידוןהפ,רנסכנגד
לתלייהשנידוןע,דארוב.הדךרעברכשלג,אסדרלהי,ות,ההיהראש.רןשדינוהמציק"

ואולםכמחזה.צדפיםישראל,מבנירביםלרבותשכסביבה,הגדייםכשכלכהמעל
עגנון,בעיניכרטשאטששלבשהבזמרתהוא,אחדויעקיליהוא,אחדשלמהישרא,ל

כלה"ב'Jד'כנסתלספרםשהקדיםמ,הםסיפורים,סיפוריםהדבירםאתפציליאםאף
ומלואה".כ"עירפטירתולאחראלאלא,וריצארולאלספרםשאחרומהם

פעמים,שלשסירבאשרילעיל,שהובאזכריהר'שלהיסוסוכילשערניתןהאם
היהבזעתרשעלהשהסיפורמ,כןנבעשלמה,ישראלבמעשילספרכדכרו,שלא

גניזה,יאהזיהלסיפורכיסברועגנון,יוסףשמואלכר'זכריה,'רוכיעיקילי,מעשה
הדבריםאיד l'חמדיתעליתרישראלשלבגנותםלספרשלאכדיעשה,לפילפחות
הדבראתלהוציאשאיןלינראהאןדא,בכגרןלהזהראברוצריכיםבפירשו,כתובים
אפשרות.מכלל

שיקבצם,למיומצפיםעגנון,בכתביפזוירםשלמהישראלר'למעשיהדים
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שביןהניגדו-שלכאוהרמאחריהמסתתראתלגלותה.חוקריםאחדיצליחואולי
פניםכשתיכשלמה,גסולבו-העשירישראללביןהוטהור,הפניםיעקב-עז

היה,יכוללאבידו,עטורטטאםאףהאמן,שהמ.םפרחברה,ארתחעיר,אותהשל
זה.ניגודשלאימתומלואאתקוראיומעינילהסתיר




