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.רנה'עמ,צגאיגרת,ב,סורסקילעומת

איגרת')צבי-כןבידילראשונהנתפרסמדהאיגרת19
,ומקורותמחקרים,'לצפתשעלהמרוסיהחסיד

-במהשובונדפסה,49-55'עמ,ו"תשכירושלים

לבחוןהציעאכןחסדאי.(78-83'עמ.ברגאידורת
ושמא,הסידאינוכללזהיצחק'שד,האפשרותאת

סורסקייכולולכאורה,מתנגדיםלחבורתשייךאף
,(11הערה,לעיל)חסדאי!ראה,17דעהעללהישען

דברי',מונדשיץ'י:גםראהאך;69הערה.244'עמ

עיון:ד"חבכרם)'החסידיםודרכיההסירותימי

ישראל-בארץהחסידות:הספרעם

'לרק"ראשלהחשובהאיגרתובונדפסהלא

איגרתממנונשמטהוכן20;מברסלבנחמן

-החסיכוללימנהיגיבחתימת,ף"תקאבמחודשו

וולףזאב'רוביניהם-ובטבריהבצפתדים

ובו-יארקערצבי'וראוסטרהא-מטשרני

היישובקשייאירופה-מערביהודיבפניתוארו
איןן3.מרוסיההמגיעותהתרומותוהתמעטות

רבערךובעלותחדשנותשאיגרות,לומדצריך

כמובןובזה-הספרהוצאתמאןנדפסוביותר

-לקורלצרפןויש-המחבראתלהאשיםאין

=.החסידיםאיגרותפוס
אתתפסכי.לצייןישסורסקישללשבחו

וכלל.מרחיבהבתפיסד'חסידיםאיגרות'המונח

-מארץשנכתבואיגרותרקלאבמהדורתו

.תקופהבאותה.שנכתבוכאלהגםאלא,ישראל
כאלהאו.ישראל-לארץונשלחולארץ-בחוץ

תלשנות.למשל,כך.ישראל-ארץבעניינישעסקו

רים"לשדידועיםצדיקיםשנתנואיגרותצירף

'עמ.ב"תשגד"חבכפר,(4,ד'חבךבמשנתוחקר

.גס3
היי'הספרשלהשונותבמהדורותנדפסההאיגרת20

היא.'ישראללארץנסיעתו'הפרקבסוף.'ן"מוהר
,ס-חקבשנת,כנראה,נכתבדאךמתוארכתאיזה

רשלחייופרשה:היסוריםבעל,גדין'א:ראה
-וההע,102'עמ.א"תשמאביב-תל,מברסלכנחמן

.392-393'בעמרות
אוהב'האגרות:בתוךלאחרונהנדפסההאיגרת21

מהמשוט.עד-מז'עמ,א"תשמירושלים.'ישראל

'ברהקשורותאחרותאיגרתגססורסקיכלללא

לוקטואלה,ברבויהוהתיישבח'כתקרשעלה,זאם
.ישראלדארעאתקיפא,גיצר,ויזמ"מכידיתדפסו

,א,סורסקי:זרחה:קיא-קו'עמ,ו"תשמברק-ברק-בני .רכס'עמ

'עמ,(4בערה,לעיל)2יק,מונדשלמאמרובסוף22
ככרםחדשיםמסמכיםא"נעודפרסםמונדשיין:94

ארץאגדות')267-315'עמ,(19הערה,לעיל)ד"חב
-לאיגמיוהרתמעלה.('ותלמידיהוןמרבנןישראל

(וסגאלאאיק,מהדירןלדברי.הןשאף-אלהרות

שהן-במלואונתפרסםשטרםגדולמאוצרחלק
כיוכתאוחינההעתקותולאאות1טייסאוטונרפים



אסף-רה

קופותבייסודכרוכותשהיולפעולותועדויות

'עמ,ב)ופוליןרוסיהברחביהקודשארץמעות

'בוז=ממלברוך'רששיגראיגרתוכן.(רלג-רל

אלא.(עד-עג'עמ.שט)ס"לרמ(ין'כטולצאז)

-המפורסמן.השלמותמןהספררחוקכאןשגם

קופתגבאישלהמינוייםשמערכתהואמות

-מזרחברתבירברתבקהילותישראל-ארץ

ייתמווהללו.צדיקיםבידינתונההיתהאירופה

כמו.הקופותגבאילמינוי.רבמשקלזולסמכות

.הצדיקיםבידישהיוהקהילתייםהמינרייםליתר
בוודאיהיה,ושוחטיםחזנים.דייניםמינוייכגון

שלטונובחיזוק.החסידותבהפצתנכבדתפקיד

-מנהיסביבהחברתיתובהתלכדותהצדיקשל

תושבילמעןהכספיםתרומתרקלאאך:'.גותו

העיסוקעצםאףאלאנכבדהמצווההיתההארץ

.למצווהנחשבוישראל-ארץבכספיוהשליטה

-החיללאומיותאורתודוקסיתכהגובה,השנייה

רווחתאופנהלמעיןהזההעיסוקהיה-לונית

סמןגםוהפך,הצדיקיתהעיליתבניבקרב

שרדוממילא:'.הצדיקשלוליוקרתולמעמדו

יחדשאיסופן.זהבתחוםרבותאיגרותבידינו

היסטורייםהיבטיםוכמהכמהלהאירהיהיכול

ולאמהןמזערמעטרקהביאסורכקי.וחברתיים

יחסיתשקלאדעל.בשיטתיותזהחומראסף

:'.לאתרו
השתמשסורסקי.הפילולוגילעמודאשר

קבצים15-לקרובלדבריו-רביםיד-בכתבי

.יד-כתביאותםמהםמודיענוהואאיןאך-
הקוראיכולוהיכן.ומתיכתבםמי.מוצאםמה

-כתבי4בציוןמסתפקהוא.בהםלעייןהחשדן
רקמהםאחד)הלאומיתבספרייההכמצאיםיך

כתית"קונטרס',רובינשטין'א:לדוגמהראהי2)

'עמ,(ז"תשל)ג,ספרעלי,'פערליוסףשל"למאור

-וגלגוליה"פהמקע"ה',שטמפפר'ש:40-157ן

21,קתדרה.'הכרתיתכתופעהישראל-ארץקופות

מינויישרשתמובן.89-102'עמ.(ב-תשםתשרי)

-הסיהשפעיוכאזוריכקהילותרקנפרסההצדיקים

הסידתן-א"לב'נ'מנהאורבניםקניאל

,ישראל-ארץכספילגבייתחסידית-חלאהמערכת

הפרושיםלכולליכספיםהעכרתהיתהשתכליתה

!::בן::י:::ג:יצג
:מך

ך::רון::::ג:;:י
תלמידיעלייתראשיתל;מסויות'לת.שטל
בדרך.(209-214'עמ,[ב"תשג]ו,שלס.,א"הגר
אך,כהסכמההשוניםהגבייךאזוריחולקוכלל

-במלפעלוהמערנית'הסת.ס'סנסוכאירעוס"לע

חסרולא.הגאוגרפיתההשפעהגבולותאתהיטב
-בחלןהכולליםשגיכיןפעולה-שיתוףגילוייגם ,.

פים:ך::'נית::'ץ:::שייבן:,יאי"

שלהמענייןבירורואתוראה;1852למברג,ישראל

כספיםבאיסוףואף.(שנא,שיא-שז'עמ,כ,סורסקי
זהו)לפרושיםחסידיםבץהיפלהשלא,משותף

גם.כן-על-יתר.('וארשהכולל'שלהמקרה
ולא,סגוריםהיולאהארצישראלייםהכוללים

לכוללינסתפחופרושיםשעולים,המקריםנדירים

בקשהמכתבי',ן"רכיגובד:למשלראה.החסידים

באמצעליטאחסידיר"ארמואלליטאגאונימאת

'עמ,(ח"תשכ)לג,ציון,'עשרה-התשעהמאה

'רשלדיוקנו;לצפתמוולין',אסף'ד;180-189

ו.בשמלסן::ב:'::י:ו:ב::

.267'עמ.(ב"תשנ)
יצחק'רביןהגדולהסכסוךהואלכךדוגמא24

תייס'רלבין.ין'מרוזהאראל'רשלנכדו,מבראן

מיהשאלהעל,מאפטאה"אי'רשלנכדו.מזיגקל
.'ישראל-ארץנשיא'כתוארלדתכנותרשאימהם
.כ"תרנירחמליס,עולםחק:ראה

כ'מכרדיציבהקלוי'ושלא"מתקסאיגרת,למשל25
י"א)מצילובכקהילתישראל-ארץגבאימעויעל

אומכ',העשל

~

ק

~

דערצודאקומענטןנטע

געשיכטע
~

,[9521]36,כלעטער-יןווא,'חסידותזן

מכתםממנווהביאזהמאמרהכירי,סודס;130'עמ
ד"מתקעאיגרת;(שכו-שכה,לח'עמ.ב:ראה,אחר
גבאימינויעלמאפטרהשליהושעאבוהל'דשל

.(21הערהלעיל)'נראל"אוהכ'האגרות,ביאפי
צבימשהףשלו"מתקעאיגרת;מט-מח'עמ

(גג'עמ,שם)בקראטיהגכאימינויעלמסאווראן

.ועוד



ראינולא':מעירהואהאחריםולגבי.(בצילום

נ,.(שכא'עמ,ב)'לאהדאהדלפורטםצורך
איגרתלכלהמפורטותבהערותיו.בזהכיוצא

הםאתסורסקימציין

-

שבהםהשוניםומות

,המקורמהוכותבאינואך,האיגרתנדפסה

נוסדאדניםאיזהועל.מתבססהואשעליו

הוא.במהדורתולהדפיסבהרשהוא.הטקסט

הוגההכאן':נוסהכלליותבאמירותמסתפק

י"כתפ"עהוגהה'או.'י"כתפ"עוהושלמה
הדרךאתסורסקילובהרהצערלמרבית.'נוסך

נוסחיםכמהישכאשר-הקלההאקלקטית

הטובהנוסהאתלובוררהואאיןאיגרתלאותה

מכלכלאייםמעשהמרכיבאלא,אליוונצמד

וכך.שוניםיד-כתביפי-עלומגיה.לידיוהבא

דרךעל:י.'משופר'1הדשנוסהלעולםבא

כלבנקליעמודסורסקישלהמרושלתהעתקתו

-למהההסכמהשלהמקוריהנוסהאתהמשווה

לבוב)'ירושליםשבחי'ספרשלהשנייהדורה

,אהריסוחכמיםק"ראהתוכיםשעליה,(ט"תקנ

.'המעלהסוד"בעלשהביאהרצוץהנוסחעם
ממהדורהובפועל.מהדורהאותהמתוךכביכול

:ן.הספרשלמאוחרת

שיטתועללהתפלאשלאנוכללא.לסיום

שבספרותהואגלויסוד.בהפניותהמהברשל

אםרקאומרובשםדברלהביאנהוגההרדית

וכבר.ישראלאמונישלומיעםנמנההאומר

.התעלמותשל'מתוהכמות'לשיטותהורגלנו
.תיבות-בראשישימושידי-עלוטשטושהסתרה
.וכדומההספרלשםאוהעת-לכתברקהפניה

הוהסורסקימגלההיד-מכתבילאהדבקשךלפחותמ2

קצתכ"גונראיתמשובשתהעתקה'וכותבביקורתי

זהיד-כתבשללהיאררןוהשווה;(שם)'"משופצת" -על
,66'עמ,(4הערה,לעיל)מונדשייןידי

הנוסה':(שכה'עמ,כ)יגלאיגרתהערתוהשווה27

'להבאוהדשותופניםיד'נהבכמה
פ"עהיגהר,

הנוסחלעומת,שו'עמ.ם,שםהנוסה:השוה28

הערה,לעיל)מונדשייןלאחרונהשהדפיסהמקורי

ישראל-בארץההסידות:הספרעם

מחד.עקביתמערכתזהבענייןגיבשלאסורסקי

אברהםכמךחוקריםשלשמותמזכירהואגימא

.גיסאומאידך,וילנסקיומרדכיהשליהושע
,כהנאאברהם.דובנוכשמעוןשלשמותיהם

,דינוך.היילפרין,צבי-בן.בראווריעקבאברהם

חיה.ברנאייעקבולאחרתה.יעריאברהם
נאמניהלקם.חשוביםחוקרים-כץ-שטימן

מהקריםאותעודותשפרסמו,מובהקיםמסורת

שבלהמץבחזקתהם-המחברשלבתהומו

שנתחדשו,חידושיםגם.יימצאובלייראה

בספרמצוטטים.חוקריםשלמדרשם-בבתי

ובומרקיעאפתקאנפלכביכול.משיםכמבלי

עלבדבריו,לדוגמה.כך.מעצמםהדבריםנתגלו

ספרא)ד"סושכונה,יצחקבןזוממןאליעזר'ר

מציין.(דמתאסופר.סורסקיכהצעת,או.ודיינא

ישראל'וראליעזר'רשלפעילותםכי.המהבר

פנקס'בה"תקלבשנתנרשמהמפולוצקפרץבן

בליווארדןהיהודיתהקהילהשל'הקהל

,זומעניינתדיעה,נ~.(קג'עמ.1אשבהולנד

נתחדשה)ן.יערישלקודםזיהוינסיוןשהפריכה

עםליווארדןקשרי'במאמרובים'הידי-על

.זכרלכךאיןסורסקיאצלאך)י.'ישראלארץ

בנוסחיםמקורותיואתלצייןהיאשיטתו,בכלל

'אהרממסמך'או'ידועשוניםממקורות':כמו

במידעלהשתמשהמחברכשמבקש.וכדומה

מדינתשלהשנינשיאהלראשונהשהביא

קורותהזקרי':כותבהוא.צבי-בןיצחק.ישראל

פקיעיןבכפרשביקרוהארצישראליהישוב

הואאיןכן-כמו.'וכו'מצאו,ז"תרפבשנת

.314.עם.(19
מסתפקהואשם.קצו-קצו'עמ.שם:והשווה29

.'עולהשוגיםממסמכים':בהערה
,עמ,ז2"תשלירושלים.ישראלארץשלוחי,יערי'א30

610.155

יוושלים,כ,הולנדיהדותתולדותעלמחקרים31

,אליאב'הערתושלמוראה:Ido-159'עמ,ט"תשל

.165'עמ,שם



אסףדוד

וכמהכמהשלהראשוןכמהדירשמואתמזכיר

ט"מתקמהמענייןרות"השדכתבובהן,איגרות

בהפניהומסתפק,הכהןזלמןשלמה'לרשניתן

.התעודהפורסמהשבו.העת-לכתבסתמית
כשמשתמש2י.העמודולמספרהכרךלמספר

שלוחי'.יערישלהמונומנטליבמחקרוהוא

שאנוכפי':בהודעהמסתפקהוא,'שראל'ארץ

.(שלז'עמ.ב)'רות"השדממסמכיבחלקרואים
שהתיישבוהחסידיםשכינוי,נוסיףאגבכהערת

אףנראהינ(רו'עמ,א)'מתנחלים'כבפקיעין

.במקומושלאהוא
אישיםשלבעיקר-מפתחותשלחסרונם

:מקשהמאורעלהשימושבחיבור-ומקומות

יחסיתמועטהטירחההיאמפתחותהתקנת

בספרהמעייןשלשכרוזאתולעומת.למחבר

החסידיהיישובתולדותחוקר.לוערוךאין

-חידוסורסקישלבספרוימצאישראל-בארץ

נודעושלא,מקורותוכמהכמדואףרביםשים

שלבצניעות.לההדירםהראשךוהוא,כהעד

חידושיושלמיוחדתהדגשהוללא.אגבדרך

תרומהסורסקימרים,קודמיוטעויותלעומת

למיונן.באיגרותהנזכריםאישיםלזיהוינכבדה

-השוהנוסחיםולבירורהאיגרותשלהכרונולוגי

.זאתעם.מקהואתלשבחישכךועל-נים
-היס-והבלחיהנאיביתההגיוגרפיתהפרשנות

והצנזורההסלקציה,לחומרהמוענקתטורית

-אידאומשיקוליםהנובעת,המכתביםבקורפוס

.מקומותמראישלהלקויוהמנגנון,לוגיים
-החילו'המחקרלספרותוהתייחסויותהפניות

יותראף,מדגישיםאלהכל-הקודמת'נית

שלנחיצותהאת.הספרלהופעתקודםמאשר
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