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ת הביוגרפיה ו העושים א ת אל ע ד ם ל ל להסכי כ ו א א  ל
ש גדול מחוייבים ת אי ו ד ל ו ם ת ב ת כ  סנגוריה, וחושבים כי ב
א ת ל א ם עין מחסרוניו. ז ו ולהעלי ל פשעי ת על כ ו ס כ  הם ל
ש המורם מעם ל האי י ש ת מ א ציור א . הביוגרפיה הי את  ז
ושא עניין הספר ת נ א א צ מ  ופעולתו בחיים; בציור הזה נ
א ו וחסרוניו. הביוגרפיה הי תי , עם מעלו ת מ א  כמו שהיה ב
ת ורחוקה י ת מ ות א די ההיסטוריה, וזו עריכה להי ד מעמו ח  א

מכל טנדנציה. א פנים ו ש ל מ כ  מ
 שמעון כרנפלד, תולדות שי״ר, ברלין תרנ״ט, עמ׳ 111

דת קו ל פי נ י דרכים, ע ת ש ת מ ח א ת ב ש ל להגדיר ר כ ו  ת
ר שבכה א מכשי י ת ה ש ר ל אפשר לומר ש ל . בדרך כ ך ט ב  מ
ש מ ל מ ן בפגיעה ש כ ת ס ת א ש ל ך גם ב  שנועד לדיג. א
ל פיו ולהגדיר ת הדימוי ע ל להפוך א כ ו ת ההיגיון, ת ד י מ  ב
א כינה תו לכסיקוגרף קונדס: הו ה פעם או ש ע ת בדרך ש ש  ר
א הדין ל חורים הקשורים זה בזה בחוט. הו ה אוסף ש ת ו  א
ל ה הביוגרף ע ת ו , אז הופך א ת א ל מ ת ת מ ש ר  בביוגרפיה. ה
ה בחזרה למים, אוגר, מבין כנ ת תו ך א  פיה, ממיין, משלי
א עלה ר ל ש ל א ל כ ך חשוב ע ת בשר הדגים ומוכרו. א  א
ה שמנה צבת ל י א וגדול פי כמה. הביוגרפיה נ : רב הו  ברשתו
ת חיים בפרוטה ו ד ל ו ל המדף, גאה ושלווה: ת  ומהוגנת ע
רה ת חיים בלי ו ד ל ו א העובדות, ת ו ל ת מ ך א ם ל  מספקי
ב גא ך חשו ת וההשערות. א ת ההנחו ה גם א ל ל א  יוסיפו ע
ל נשימתו ב ה ט ב ל מ ר נ ש ל א ר חמק, על כ ש ל א ל כ  ע
ה סיכוי יש לו, לביוגרף ל נשוא הביוגרפיה. מ ן ש  האחרו
ה אותו א ר ר ש ת עם נושא א ו ד ד ו  המוכשר ביותר, בהתמ

ע מעט? ש ע ת ש ה  קרב לעברו וגמר אומר בנפשו ל
 ג׳וליאן בארנס, התוכי של פלובר, תל־אביב תשמ״ז, עם׳ 39
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 ראש דבר

 לא חסיד ולא בן חסיד אנוכי, אך משביקשתי לעדור בערוגותיה של החברה היהודית
 המסורתית במזרח אירופה נתתי עיני בתנועת החסידות במאה הי״ט. נושא זה, שלכאורה כבר
 נאמר בו הכל, נתגלה לי עד מהרה כחלקת שדה נטושה, שכמעט שלא חרשו בה חורשים.
 תשומת לבי נמשכה לדמותו הייחודית, המורכבת ורבת הסתירות של הצדיק ר׳ ישראל פרידמן
 מרח׳ין(1850-1796). קריאת מאמריהם הנושנים של ההיסטוריון היהח־י־הרוסי שאול גיגזבורג
 (״ר׳ ישראל מרח׳ין ובנו שסרח״), ושל חוקר החסידות שמואל אבא הודודצקי (״ר׳ ישראל
 מרוז׳ין וצאצאיו״ ו״צדיק שיצא לתרבות רעה״), הותירה עלי רושם עמוק ביותר. בקעה ועלתה
 מתוכם פרשה אנושית, טרגית ומסעירה, שסימלה בעיני, כבקליפת אגוז, את ממדיו של
 המשבר שאליו נקלעה החברה היהודית המסורתית במזרח אירופה במפגשה המפותל ורוד
 המתחים עם חזמנים החדשים ועם ״רוח המודרנה״. משהתחלתי להיכנס בעובי הקורה נמשכתי
 אחר האירועים כבחבלי קסם. וכי מה עוד יכול לבקש חוקר ממקורותיו אם מפקידים הם בידיו
^ מעורבות ברצח וישיבה בכלא, ו ת ס מ  סיפור עלילה דרמטי, שיש בו סממנים של מתח ו
 שוחד, בריחה ורדיפה, שיקום והתחדשות, קדושה והתעלות דתית, וכל אלה מהולים בסגנון
 חיים צבעוני ומוחצן, במחלוקת ובפיום, בפולמוס ובהשלמה. השקעתי מאמץ רב בניסיון
 ״לתווך״ בין המחרבות המלאה לכללי המחקר ההיסטורי הביקורתי לבין הרצון לתאר עלילה
 ולספר סיפור. עשיתי כל שביכולתי כדי שההרצאה המדעית ה״יבשה״, על פרטיה ופרטי
 פרטיה, לא תעמוד כחיץ בין הקורא לבין ניחוחותיה של התקופה וטעמיה, ולא תטשטש את

 הצבעים העזים של האישים והאירועים שיתוארו בדפים הבאים. תקוותי שעלה הדבר בידי.

 ומשחיפשתי תיאור קולע, שייטיב לאפיין את גיבור ספרי ואת ״דרך המלכות״ שבה פסע,
 לא מצאתי נאה יותר מן הבלדה המרגשת של שמשון מלצר, ״רבי ישראל מרוז׳ין בורח״:

 הצאר לו הצר. הוא ברח. והנה הוא
 נשא בין גליו של הפרוט.

 בלילה באפל נטש את נחזו -
 ודה לו הדרך;רוט.

 נטש את שלחן הזהב ןה״זהר״,
 כקאו ככסא חך?ס;

,  נטש את בית1 ואת א#ת תער
 את ששת בניו, הוא הש״ס.

ו  T •• י ו

 עזב את אחיו שבסתר שאפו
 לקרן של זהר ?דות,
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 ראש דבר

 עזב וברח - והנה קכתף הוא
 בין רעש גליו $ל הפרוט...

 ןזה היושב בםךכבת הוא מלך
 שליט הוא, קיסר ממשי.

 ושמא ןה הוא, המושל בלי שלח?
 ושמא זה הוא, ה־ט־ש־י־...

 הלילה עוצם את עינו הנוגהת,

 מאפיל המראה, מעלים.

 ברעש המים נקזמע עוד השעם -

 וצעד של איש בין גלים.

 ושוב הוא נשא על גבו של גכריאלו.
 צועד הזקן ןשותק.

 מלמעלה קזמים ?ועף לאפילי•
 צווח הפרוט ןצועק. 1

 מיטב השיר - כזבו. ״הזקן״, ר׳ ישראל מרוז׳ין, היה אז כבן ארבעים וחמש בסך הכל; הנהר
 לא היה נהר הפרוט; ובליל הבריחה, שעה שגנב ר׳ ישראל את הגבול בין רוסיה לאוסטריה,
 היו מימי הנהר קפואים לחלוטין ואף אדוות גל לא ליחכה את גדותיו. גם ״גברילו״, הגר
 שכביכול נשא את הצדיק על שכמו, לא היה אלא איש יהודי, מבריח גבולות מקצועי, שסייע
 לר׳ ישראל בבריחתו. ואף על פי כן, הדימויים הרב־משמעיים - ״מושל בלי שלח״, ״איש
 בין גלים״ - הולמים את קורות חייו של ר׳ ישראל מרח׳ין. כיונה הנביא בשעתו, המתחנן
 לאלוהיו ממעי הדג, יכול היה אף ד^א לקרוא: ״כל משבריך וגליך עלי עברו. ואני אמרתי:

נה ב, ד-ה). ו י גד עיניך, אך אוסיף להביט אל היכל קדשך״(  נגרשתי מנ

 ראשיתו של הספר בחיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה, שהוגש לםינט האוניברסיטה

 העברית בירושלים בשלהי שנת תשנ״ב. זכיתי וחיבורי זה נתקבל בסבר פנים יפות בעיני

י להוציא את הדברים לאור עולם ולהעלותם על מזבח הדפום. ואף נ ו ח  מורי ועמיתי, והם ד

 שבעיקרו שומר הספר על מתכונתו הראשונה, הנה פנים חדשות לגמרי באו לו כאן. מאז

 הוגשה עבודתי ועד היום הגיעו לידי תעודות חשובות ונתגלו לי מקורות רבים, חדשים אף

 ישנים, שלא ידעתים קודם לכן. אמירות רפות נתחח־ו וניסוחים מטושטשים נתבהרו. מקצת

 אבני בניין שהנחתי נתמכו ונוצקו מחדש, אחרות נשמטו ונעקרו. קוראי עבודתי המציאו לי

 הערות ותיקונים והציעו בפני תוספות והשמטות, עד שכמעט שלא נשתייר דף מדפיה של

 מחברתי המקורית שלא נשתנה בו שינוי קטן או גדול.

 1 ש׳ מלצר, אור זחע - מנר השירות והבלדות, תל־אביב תשכ״ז, עמ׳ 129-127
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 ראש דבר

ת ולכולם ו מ י ו תד ת זה לא היה בא לעולם אלמלא עזרתם ותמיכתם של רבים מקרובי, י פ  ס
 מבקש אני להודות, גם אם יקצר המצע מלמנות את שמותם. ועל כולם, ראשונים וחביבים,

 אזעבי לבי - רעייתי שרון, בנותי אבישג ונטע ובני הלל ומישאל.
ת, רחל ומשה קרונה, שחיבבו עלי את מורשתם של יהודי מזרח אירופה,  אסיר תודה אני להו
 ובמיוחד אבי זכרונו לברכה, שידיעותיו הרבות בתולדות החסידות וספרותה היו לי לאחיעזר
 ואחיסמך. ביום ב׳ בםיון תשנ׳׳ג, בן שמונים שנה, נסתלק אבא לבית עולמו, ולא זכה לראות
ם בספר. מעות דדבה יש לי, ואין לי שולחני לפורטן בפניו. איש יהודי ת ר צ  את דפי עבודתי נ
 היה, מלא וגדוש, טוב ומיטיב, סר מרע ועושה טוב. לזכרו המבורך של אבא ולכבודה של

ך ימים ושנים מוקדש ספת. ת א ת  אמא ש
י בכתיבת עבודת חבת פרופסור עמנואל אטקס, שהדתכנ ת ו ו  ועוד יבואו על הברכה: מ
 הדוקטורט, ומתבונתו, מהערותיו ומשיקול דעתו שאבתי מלוא חופניים גם בשעת הכנת הספר.
ת תבו  רבותי ורעי, פרופסור ישראל ברטל ור׳ יהושע מונדשיין, משכיל וחסיד, שחלקו עמי בנ
 את יתעותיהם הרבות, סייעו לי בהבהרת סוגיות מוקשות והפנו את תשומת לבי למקורות
ת וסייע ת דן חרוב טרח עמי הרבה בבירור המקותת בתסי י ד  מעניינים שביקרו על דרכם. י
בתם ת להביאם לדפוס. מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, מנהלו מר צבי יקותיאל וצוות העו י  ב
 ובראשם מר יחזקאל חובב העורך הלשוני והמביא לבית הדפוס, והסדרית גב׳ אלה חכימי,
ות ת - אמרו ועשו. ונעשתה המלאכה במקצועיות, בזתז פ  קיבלו על עצמם להוציא את ס
ת של בית הספר למדעי היהדות תבו  ובאהבה. הוצאת הספר לאור נסתייעה בתרומות נ
 באוניברסיטת תל־אביב, קרן הזיכרון לתרבות יהודית וקרן לואיס ומינה אפשטיין שעל יד

ת לחקר היהדות.  האקדמיה האמתקאי

 לכולם תודה וברכה.

 דוד אסף
 ירושלים, תשנ״ז

13 




