
עגנוןילש"יהראשונים'המתנגדים'על

אודרךמיכל

א

שלוהאידיאיהרוחנילעולמהעגנוןשלוזיקותיויחסיומערכתעלונכתבדו,~.כרבות

עלשנעשהלמחקרמיוחדפרקמקדיש 2בספרו,ורססש.לסיפוריה.גםכמוהחסידות

'בירורכימצייןהואבמאמרוואכן .עגנוןביצירותטקסטואלייםהביןהמגעיםאודות

הסוגיותלאחתבהדרגההופךהפנימייםהספרותייםלמקורותיועגנוןשלזיקתו

בחשיפתשעניינם,לידיו,שהגיעוהמחקריםאתסוקרורסס 3עגנון.'בחקרהמרכזיות

עלהעומדיםהמחקריםבולטיםזובסקירה .עגנוןאתששמשוהספרותייםהמקורות

 4 •עגנוןשלמיצירותיוכמהעלהחסידיתהסיפורתמןמקורותשלהשפעתם

חוקריםשלרוכםאתוסללשעריםשפתחחלמיש,משהפרופ'שללכבורומוקרשזהמאמר

רבים.

בחלקתשל"חירושליםוהעצים,האש :בקובץמופיעהראשונים',המתנגדים'עלהסיפור,

צח-ק.עמ'שםוראוטוב.שםבעלישראלו'שלנאיםסיפורים :שנקרא

עוסקעצמוהוא . 333-329עמ' , 2000ירושליםבכתביו,קריאהכפשוטו,עגנוןש"ירוסס,ש'

 • 212-123עמ'שלישי,שערשםוראומיצירותיובכמהעגנוןשלמקורותיובחשיפתזהבספרו

 . 329עמ'שם,ראו

'מקורותלבראו, 'ל; 520עמ'(תרצ"ר-תרצ"ה),יאספר,קריתביבליוגרפיים','ליקוטיםיערי,א'

 'ש; 103-94עמ' ) 1978 ( 26הספרותעגנון',לש"'למישור"העקובב"והיהמקורות-ופסבדו

העקובב"והיהעגנוןשלהאמנותיהעיבודעםעםכסיפורהייריהמקורביןמשווה'עיוןיהלפרין

עגנוןש"ינגאל, 'ג; 23-13עמ'(תשם),טזהיהדות,למדעיהעולמיהאיגודידיעוןלמישור'",

באחתחסידיים'יסודותהנ"ל, ; 1983גןרמתמסיפוריו,בארבעהעיון-החסידייםרמקוררתיר

במקורות'השימושהנ"ל ; 17-14עמ' ) 1979 (לבר-אילן,אוניברסיטתחדשותעגנון',מיצירות

והללריסהלל(בעריכתעגנוןש"יביצירתומחקריםעיונים :עגנוןחקריעגנון',בכתביחסידיים

ירושליםבחסידות,מחקרים :בספרואףמופיעזהמאמר ; 48-39עמ'תשנ",דגןרמתברזל)

מחקריעגנון',לש"'כלה"ב"הכנסתומעשיותיהםצדיקים'מעשייחולץא' ;ח"בתשנ"ט,

עגנון,ש"יבסיפוריעיוניםשק,דמ' ; 124-103עמ'(תשמ"ו),טיהודיבפולקלורירושלים

לסיפורחסידימסיפור :הנוצצת'המרגליתיקושניר-אררוןמ' ; 62-25עמ'תשל"ה,ירושלים

הנ"ל, *** 207-204עמ'תשנ",דאביבתלהעברית,בספרותמחקרים ,'אכרךסדן,חסידי',

ש"ישלבסיפורועיון ?מסורתשלשימורהאוספרותיתכסיס :החסידיבסיפורכמספרת'האישה

יהודישלובתרבותםבחולדותיהםמחקריםלירושלים,מווילנהצדיק'",אותושל"אתרוגועגנון

הולצמן,אבנרבוטל,ישראלאסף,דוד(בעריכת:ורססשמואללפרופסורמרגשיםאירופהמזרח

 . 529-513עמ'תשס"ב,ירושליםפרידלנדר),יהודהפיינר,שמואלטורניאנסקי,חוה
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ב

סוגים.לשלושההחסידיתהסיפורתאתחילק sהחסידית,הסיפורתבספרודןי'
עלהחסידיםסיפוריג.המשלים.ספרותב.לחסידיו.הצדיקשסיפרסיפוריםא.

מסורותאותןכאשרדווקאהשלישיהסוגהתפתחהללוהסוגיםשלשתמביןהצדיק.
יותרומאוחר 1s1sב-שנדפסהבעש"טשבחימספרהחלונדפסולוקטופהשבעל

השכיחהמחציתמסוףבדפוסלהופיעהחלואשרהסיפוריםובקבציהרביםבילקוטים
זהסוגאדירה.ולתפוצהרבות,למהדורותזכראלוקבציםימינו.רעדהי"טהמאהשל
הצדיקאתשראתההחסידית,הצדיקתורתאתתאםשבחים,סיפוריסיפורים,של

 6העליונים.העולמותלביןחסידיו,קהלעדתו,ביןהמתווךוחברתי,דתיכמנהיג

בעלילתשמרהזכרתעצםאשרהצדיק,שלדמותותמידעמדההסיפוריםשלבמרכזם
סיפוריםשכןכללאהסיפור.שללטיבוחותםאוהיתרנתינתמשרםהייתההסיפור,

ספרותהשבחים.ספרותכמסורתהצדיקאתולשבחלרומםהייתהמטרתםשכל
אחרתתנועהמכליותרשראתההחסידית,בתפיסהיפההשתלבההחסידיתהשבחים
דר,תפיסההעבר.אתוכמהכמהאחתרעלההווהאתלתעדהצורךאתביהדות,
אמירהובכלהצדיקשעשהמעשהבכלנסתרת,אוגלויהדתיתמשמערתהרואה
בכתב.יוהמעשיםהאירועיםשללתיעודםשהובילההיאשאמר,

אנוומרפאים,תיאורגייםכוחותלוהמייחסתהחסידית,בסיפורתהצדיקבתפיסת
במשךשעברוהסיפורים,שלמהימנותםאתהמדגישההמתעדת,הגישהאתמוצאים

שמותציוןכאשרהסיפור,שלהמסירהשלשלתהצגתבאמצעותפה,בעלדורותכמה
אלהכילקורא,אולשומעברורהסיפור.מהימנותועלמהימנותםעלמעידהמוסרים

סיפורםשלהם,השמיםביראתהידועיםאנשיםוהיוהצדיק,שלובקרבתובדמנושחיו
 sאמיתי.סיפורהוא

הסיפוריםמספרישעושיםהשימושאתאציין •החסידילסיפורנוספיםכמאפיינים
אתגםכמוהקדומה,השבחיםמספרותמסורתיותסיפרובתבניותעממיים,במוטיבים

 . 1975ירושליםהחסידי,הסיפורדן,י'

בסיפורהמספרשלתפקידועלהצביע 1995ירושליםברסלב,חסידותבספרו,פייקאז'מ'
החסידית,הנובלהדן,י'גסראו . 107-83עמ'שםוראובחסידות.הסיפורתפיסתועלהחסידי
הרביעיהעולמיהקונגרסדבריחסידים',בסיפוריהמחקרדרכי'לברורהנ"ל,תשכ"ר;ירושלים
 . 57-55עמ'תשכ"טירושליםב,היהדות,למדעי

התפיסהואתבחסידותהסיפורקידושאת ) 52-49(עמ'שםמציין ) 4(הע'החסידיהסיפורדן,י'

לצורךבסיפורלהשתמשהיכולתאתהמציגיםהחסידות,ממנהיגיכמהשלמדבריהםהעולה
העליונים.בעולמותתאורגירתפעולות

 • 6 7-4 7עמ'תשנ"ב,אביבתלהחסידות,בראשיתוסיפורסרפדספר ,גריס ' T :ראו
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לצדהסיפור,שלצורנייםבמבנים(שימושהבינייםמימיסיפוריותבמסורותהשימוש

 9ררעירנרת).מרטיביםכמו-תרכנייםמבנים

ג

סיפורילספרדבר[באחרית 10 •ירוןאמונה •בתרשלעדותהדברילפי •עגנוןש"י

עםהתפללסברמתנגדים.רגםחסידיםגםבהשהיובסביבהגדלהבעש"ט]

סברעםגםהתפללבילדותועצמועגנוןהחסידים.עםהתפללאבירואילוהמתנגדים

עגנוןאתהעסיקוהחסידיםסיפוריהחסידים.אצלאבירעםרגםהישןהמדרשבבית

שנדפסוסיפוריםשלבאיסופםרבותשניםבמשךעסקוהוא •בחרותויבימיכבר

 11לדרר.מדורשנמסרופה,שבעלכמסוררתשנותרוסיפוריםלצדנדחיםבדפוסים

ומספרעצמו,עלהמעידעגנוןשלעדותואתנמצאעגנוןבכתבישוניםבמקומרת

שלהביקורתמדברי •רעודזאת ;ביצירותיועיבודודרכירעלהחסידילסיפוריחסועל

אתעגנוןהערכתעלמשמץיותרלגלותניתןאחרים,ומעבדיםמלקטיםעלעגנון

לכבודונשאאותם •ברברשלמפעלועלעגנוןשלבדבריו .שלועבודתוואתעצמו

עצמי,אלמעצמיבספרונדפסו[הדברים 12תשי"ח,בשבטלגבורות,בהגיעוברברשל

סופריםאותםרעלהחסידית,הסיפורתמלקטיעלסקירהעגנוןעורך ] 268-257עמ'

בסיפוריונגעתי'הואיל :כותבהואוכךלסיפוריהם.נושאהחסידותאתשעשו

הספרותי.העיבודאתוזרוקבמקורקראמקור,לושישכלדבר.בהםאומרמעשיות

סלק-מחברסתםעשאושירה,דבריכדיןדינומשוררעשאואםמקור,לושאיןוכל

 13עם'.בספריאובחסידיםאותותלהסיפורלעשותהמחבריכולתמבלתיממנו.עיניך

האשספרובתוךשנכלל •קטןסיפוריםקובץעגנוןלאורהוציא 1962בשנת

הקדישאותרטוב',שםבעלישראלר'שלנאים'סיפורים :הקובץהואהלואוהעצים

נמצאבהםאשרהתנצלותדבריעגנוןהוסיףוהעציםהאשהכרךבסוףברבר.למרטין

תלמידיושלמעשיהםסיפוריבאיםהבעש"טסיפורי'אחר 14 :הבאיםהדבריםאת

בכמהכשתמשחיענייניםלחברכדי .סטרעטיןצדיקישלובתוכםתלמידיוותלמידי

כנגדדבראומר'כאןכותב:הואבהמשךמידאך ! ! !כךבספריהם'שנרמזודברים

לספרבאכשהואעיניושראוממהלספרלושניתןלמספרהואקשהניסיון .עצמי

 . 437-401עמ'תשנ"דירושליםהעברי,העםסיפוריסיף,ע'ראו:
 . 238עמ' , Tתשמ"אביבתלהבעש"ט,סיפדדי ,עגנוןש"י'אחרית' ,ידוןיהודהוחייםאמונה 10
שם,גםודאו , 503עמ' .-1998תשנ"חאביבתלעגנון,חיי,,לאוד, . 243-238עמ'שם,ידוןדאו: 11

 . 517 , 516 , 377עמ'
 . 268-257עמ'תשל"ו,ותל-אביבירושליםעצמי,אלמעצמיעגנון.ש"ידאו: 12
 . 262עמ'שם, 13

שלו.עמ'והעצים,האש 14
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ביןמהשיראוהיחידיםעלאניסומךאבלכירמא.כלרכןחסידיםשלמעשירתסיפורי
 15 "כותבת'.ידשכללאותםסיפורי

מעבהמעתיקשהואסיפוריםישנםחסידים,סיפוריומספרהחוזרעגנוןאצלואכן
וסיפוריםאנונימי,שמקורםסיפורים 16מקורם.אתבמפורשמצייןכשהוא •ומעבד
עגנון.שלהכותבתידוניכרתהסיפוריםסוגיבשלושת 17שמעם.מימפימצייןשהוא
עלעגנוןנטלגיסא,מחדהמקורי.הסיפורשלבעיצובוכיוצרהתערבותוכלומר
מאידךספרותיות,ומסגרותתכנים, •ז'אנראלאותוהכובלתמדעת,הגבלהעצמו
ולהראותלהוכיחהמספרלעגנוןניתןבו,עצמושכלאהכלאבבית •כאןדווקאגיסא,
להאצילזאתועםהסיפורשלהמקוריתרוחואתלשמרהמצליח •כיוצרכוחואת

הרוחנית.עולמומהשקפתשמץרקולולתוכו
את •הקובץמסיפוריברביםעגנוןאימץהסיפורשלהמקוריתרוחואתלשמרכדי

שלשלתאתהמציינותהחסידיותהפתיחתאותאתובעיקרהחסידיהסיפורתבניות
זורשימההסיפור.שלהמסירהמסורתתולדותאתאומרהויהסיפור.שלהקבלה

מעיןאויושר,תעודתמעיןאמינות,לוומקנההסיפור,בראשכללבדרךבאה
גוררבההנזכרשםשכלכיווןהסיפור,אתמעבהזורשימהלכך,בנוסףאךהסכמה.
ואסוציאציות.זיכרונותהשומע,אצלגםכמרהקורא,אצלאחריו

רקהסיפור)הבאת(שלזהבמקרהמשמשהואכילהודיענו •עגנוןחפץלכאורה,
עצמו,הסיפורואילוהכתבעלהסיפוראתהמעלהאחרון,מספרמתווך,שליח,מעין
המספרבידילהיכתבזמנושהגיעעדרבות,שניםבמשך •הזמןגליפניעלנישא

הכתב.עלאותוהמעלההאחרון

ך

אוסףעםונמנה 18והעציםהאשבקובץמופיעהראשונים'המתנגדים'עלהסיפור
זהו 19טוב'.שםבעלישראלר'עלנאים'סיפורים :בשםאותוכינהשעגנוןהסיפורים
הבעש"טשלדמותועומדתהראשוניםבסיפוריואשר •בקובץהשלישיהסיפור
(כלומרהבעש"טשלותלמידיובחבריועגנוןעוסקאחריהםבבאיםואילו •במרכז
הבעש"ט).בחוג

 ·--לשהמסירהשלשלתבהצגת •החסידילסיפורהאופייניתבפתיחהנפתחהסיפור
אתשמעחרטינר,מאירר'בשמו:נוקבהסופרשעגנוןהמוסר,המספרהסיפור.
מרדכיחייםר'ידיעללוסופרהסיפור :חסידיהאחדהמקורמקורות,משניהסיפור

תה-תמא.עמ'צדיקים'של'סיפוריהםבפרק

lS מ"א.שלי,ההדגשה
ודאותשל"ח,ותל-אביבירושליםוסיפור,סרפדספדבספר,המופיעיםהסיפוריםדובהםכאלה 16

רעוד.שבב,שב,שמח,עמ'שם,דאו 17
צח-ק.עמ'תשל"ח,ותל-אביבירושליםוהעצים,האשעגנון.ש"י 18  • 520עמ' ) 10(הע'עגנוןחיילאוד,ד'דאו:זהקובץהופעתעל 19
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 ,,ממקורביהיהשאףאלאערדולא 20 ;מזלרטשרבמיכליחיאל ,,שלככדרשהיהפיק
מןאחתעלהנמכהמהימןחסידימספרלפנינו •כלומר 21 •מהרסיאטיןישראל

משפחתימקררהואהשניהמקררואילוהחסידי.בעולםביותרהמכובדותהמשפחות

שלכיכרשהיה •רןחויטליבאריה ,,דרדרמפיהסיפוראתשמע •חוטינו- •מתנגדי

מסורתלושישסיפורלפנינו •עגנוןפיעל •כלומר .שמרעלונקרא •הסיפורגיבור

תחושתיצירתלשםכיאפוא,נראה .למהימנותוראיהמשמשתהיאשאףמשפחתית,

 •זמןשלבקשריםלזהזהכולםהמתקשריםידועיםאישיםהמספרמרנההאמינות,
שלסברסבממז'יברש,לייבאריה ,,הרבהואהסיפורגיבורמשפחה.וקשרימקומרת

 22המרסר.המספר

הבעש"טשלתלמידומהררדרנקא,נחמן ,,שלאחיוהיההמתנגד,ליב ·י: rאירד'

 23משפחה.בקשריעמוקשורהיהשאף

שרריבביתויושבליבושאריה ,,הרבכאשרהסרכות,חגבערבמתרחשהסיפור

הגשמיםמחמתחגשלראשוןבלילסרכהמצרתאתלקייםיכולשאינומפני •בצער

גשמיםאיןהבעש"טשלבסרכתוכי •לומספריםלביתושבאראנשיםשיורדים.העזים

ושמחים.שרתיםאוכליםבסרכהיושביםוחסידיורהבעש"טיורדים

ליבושאריה ,,הרב('נטלפעולותשלברצףהסיפורשלהמשכרבולטמכאן

בכלרץ .לוונתנהבמפהאותםוכרכהוסכיןחלותשתיהרבניתונטלהרכוסייןבקבוק

נסיםכסיהפסק.בלאויורדיםמתגבריםוהגשמיםטוב.שםהבעלשללסרכתוכוחו

מתגבריםכשהגשמיםיריבו,שללסרכתוכוחובכלרץאריה ,, 24לשם').שהגיע

בהילותואתהמדגישיםהפעליםרצףמולהמצווה.אתלקייםכדיזאתרכלוהולכים

ושרים.שמחיםכשהםרבםסביבהחסידיםשלישיבתםמודגשתליב, ,,של

הכרס,אתלעצמומוזגהוא,ואילו jמקרםמז'יברש,שללרבלו,מפכיםהחסידים

השמחהאווירתאתומתארחוזרהמספרהפת.אתובוצעידיראתנוטלמברך,מקדש,

ככגדהבידיהם.מטפחיםהםשמחהומרוב jושריםשמחיםיושביםהחסידיםבסרכה,

וללכת.ארוחתולסייםליב ,,שלבהילותואתמתארהוא

מופתיתכדמותונחשבתעגנוןשלמסיפוריובכמהמופיעהמזלוטשוב,מיכליחאל ,,שלדמותו 20
תשס"ב.חיפההחסידות,שלהמשיחיהסודאלטשולד,מ'וראו,החסידי.בעולם

 .מרוז'יןישראלו'שלבנכדיוהצעיר(תרי"ד-תש"ט)מהוסיאטיןישראלו' 21
השל,א"יראו:הבעש"ט.שלבימיוומתאכרבבמז'יבוששימשהסיפור,גיבורליב,אריהו' 22

 . 117עמ' ,) 1954 ( 36-בלעטטעדירואחסידות,'פזןגעשיכטערעדצודאקומענטן'אובעקאנטע

רובינשטיין>א'(מהדורתהבעש"טשבחי :ראוהבעש"טעםוקשריומהורודנקאנחמןו'על 23
תקכ"דבשנתשרה.חייפרשתתק"ם,קארעץיוסף,יעקבתולדות ;לוכג,נא,תשנ"בירושלים

ונקברתקל"דבשנתנפטרהואחסידים.חבורתעםישראללארץמהורדנקאנחמןו'נסע

בתובתהבעש"ט,שלנכדתואתלאישהנשאשמחה,ו'מהורדנקא,נחמןו'שלבנובטבריה.

מברסלב.נחמןו'הוא-הבעש"טשלנינושהיה-זהמקשרונכדואדל.
מ"א.שליהדגשה 24
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למהמעזיברששל'רב :כברדשלכלשרןאליוופוניםברבבכברדנוהגיםהחסידים

עמםמדבראיברחראכלומריד.בנענועמגיבחראואילו ' ...כך?כלמעלתוממהר

'ובמושב :מתחיליםהפסוקעלחוזרתבאמירהעצמו,אלמדברכמראלאישירות

שבחכסיפורכביכול,הסיפור,אתמביאהמוסר,המספרחוטינו, 25ישב.'לאליצים

שלליבוחסידיו.ולקהללבעש"טשהייתההעזהלהתנגדותוכדוגמהסבר,לרב

לשם'.שהגיענסים'נסי :לואירענסמעשהאשר •המתנגדסברעםהזההמספר

מקורר .התבררןלכךלאיעגנון •האחרוןהמספרכיתראה,הסיפורשלאחרתקריאה

 .אליהודנילתנאפירוששהוא 26צרפיםומתיםבספרמצריסיפרוהשלהחסידי

 :כמרהחסידות,מגורליכמהשלתלמידםהיהמשינוח,שמואל ,,הספרשלמחברו

'ש"יבמאמרונגאלגדליה 27מקוצק.מנדלמנחםרד'הקדוש,.היחרדימלדבליןהחרדה

סיפורכלההכנסתבספרוהביאשעגנוןכמאמורימציין 28החסידיים,ומקורותיועגנון

המקרראתהכירובוראיהספראתהכירעגנון :כלומרצופים.ומתיםבספרהמופיע

החסידי.

 :החסידיהמקררלשרןוזו

הרדרריץהלרייצחקמהר'הגאוןחסונתעלשוטףגשםהיההסרכותבחגאחתפעם

(אישכילווסיפרוהסעודה.מצרתלקייםיכולהיהולאהאמבררג,אב"קשהיהז"ל

בסרכה,שלטחבדייאעםיושברדאהיטשער,איציקל ,,הקדושהמוכיחהדייןריבו)

אף •סעודתושםוקייםהסרכהלתוךבעצמוהואוהלךלתוכה.מפריעגשםבאין

לכברדנרגעשהיהבדברזהכלעםוהצדק.האמתלבדראךכיבעיניונגמדשהיה

וסוף .גדולבמרפתדיברלאישחשיבותימצאשמזהאף •בכברדוהשגיחלאשמים

פרקזוטאאליהודניבתנאצופים(ומתיםמשםדירתםלעקודשניהםשהוכרחודבר

קטז.)דאות

ומגמתואנקדוטיתמצומצמת,יריעתו 29אחרות,ומריותעלמספרהחסידי,המקור

המחשבתמלאכתאתברורבאופןמראהעגנוןשלוסיפורוהמקררביןהשוואהשרנה.

א.א'תהילים 25

תדמ"א.וראדשאאליהו,דניתנאעלפירושצופים.ומתיםספדמשינדה,שמואל 26
צביבןבדדביצחקשליקטצדיקים,אמונת :בספראףמופיעיםמשיגרהשמואלר'משלסיפורים 27

תשמ"א,ירושליםונושאיה,תולדותיההחסידיתהסיפורתנגאל,ג' :וראותר"ס.וואדשאחירש,

אתכאןמצייןנגאל . 327עמ'תשנ"ט,ירושליםח"ב,בחסידות,מחקריםבספרר:וכן 39עמ'

אףוביניהםדניםמקורותשלאנתולוגיהשהואהחדש,חסידיםקהלמספר:עגנוןשלהעתקותיו

צופים.ומחיים :הספדנמצא
 . 1983גןרמתמסיפוריו,בארבעה-עירןהחסידייםרמקרדרתירעגנוןש"ינגאל,ג' 28
בקץיבברורי.ראב"דדב 1754משנתהיהמהמבורגאיציקלד'אף.שכונההודביץחלדייצחקד' 29

,,יצחקהואדראהביטשעד,איציקלד'אה"ו.בקהילותואב"דכדבונתמנהלנמבודגבאתקכ"ה

מזלוטשרב.המגיד-מזלוטשובמיכליחיאלר'שלאביוהיהמדדאהביטש,
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דמותשהיהאדם,שלבפירהסיפוראתשםעגנוןראשית,המספר.עגנוןשטורה

 30רכמתרגם.ספררתיכעררךשעבדחוטינו,מאירבירושלים.ידועה

המסורותעללעגנוןשכתבכמי 31 ,עגנוןעלשלובמונוגרפיהמזכירולאורדן

שלסיפורופרסוםובעתערירי,אדםהיהחוטינובברצאץ.נהרגותשהיוהמוזיקליות

היהעגנון'שלהחייםברכתלמרותתש"ך'בשנתשיצאה 145-144חרב'במולדעגנון
הריחוטינושלמפירהסיפוראתעגנוןשמעשאכןנניחאםגםהמתים.ביןכבר

עלהסיפוראתהמעלההרביעי'המספרעגנוןשלהיוצרתתרומתובסיפורברכינרת

הכתב.

היותרתארולצדשרכה.לראיהניתכתליבאריה ,,שלדמותודקדקניתבקריאה

מסתבר'קרנו'לביןשביכרמצררהלקייםהסוחףבגשםבהולהרץ'במצרות,מרקוק
שללרבמקרםש'פיכרולמרות ;לחברואדםשביןמצררהלקייםמתפנההואשאין

איכרהואבחגך''ושמחתמצרותואתללכת.ככערהואבסרכה'עמםליישבמעזיברש

מקיים.

כלעגתתמוכהיוצרפעלים,שלברצףבאכולוכלאשרליב, ,,שלדמותותיאור

וסכיןחלותשתישחיוביתרתחתרכוסייןבקבוקהאחתבידרהנוטלהרב,של
לו.התנגדשכהזהשללסרכההסוחףבגשםנוחר,בכלרץוהואבמפההכרוכים

כסיפורהופיעהחסידי,המקררגרוטסקי.הקרמיהפןאתלסיפורמככיסזהתיאור

שלאבירדררביטצ'אריצחק ,,שללדמותוהמתקשרתאפיזודהעלהמספרשבח,

מזלרטצרב.המגיד

סבשלרוחועוזעללספרהבאשבחסיפורכביכול,הוא,חוטינושלסיפורוגם

חיתהגדולהכמהלידע'רצונך :סיפורואתפותחהואלחסידים.המתנגדסבר

גדולהוכמההראשוניםהמתנגדיםהיועזיםכמהוראה'בראומסיימו: ' ..התנגדותו
זרלמסגרתהסיפוראתעגנוןהכניסמדועכךאםטוב.'שםלבעלהתנגדותםחיתה

המספרידיעלניתכתלכךהתשובה ?טובשםבעלישראל ,,שלנאיםסיפוריםשל

עצמו.עגנוןהרביעי,

בכיושלהבעש"ט,שלשבחםאתהסיפור,שלהשיטיןמביןלקרואניתןלמעשה

גשמיםאיןהבעש"טשלבסרכתועזים,בגשמיםמרצףהעולםכאשרחבורתו:

המופיעיםהמובלעהמספרבדבריזאתמדגישעגנוןואכןהאמיתי.הכסזהריורדים.

היהז"ל,הירושלמייצחקלוישלעדותו(ולפישעדיםכמאההתגודד ) 1972-1880 (חוטינומאיד 30
לתולדותליניתשומתאתשהסבכאר,חייםפרופ'הסופדלידידי,להודותכרצוניכעיקר).כופר

התרגוםאתלמצואניתןתרגומיוכיןומתרגם.עודךסופד,מודה,שהיהחוטינו,שלחייו

קליסט,פרןהינדיךשליצירתותדגוםואתמוצרט,שלליצירתוהדקויאםמילותשלמלטינית

:קדמוניותהספדאתחיבראףכאד,ח'פרופ'שלזיהויולפילעברית.מגרמניתקולהאס,מיכאל

שלמה,כןמאידהספר:מחבר(שםתשל"כ.ירושליםחדשים),מסמכים(לאורוהענתיקהישראל

חוטינו).מאידשלשמומופיעלספרהזכויותכעלכציוןאך
 . 486עמ'עגנון,חיילאוד,ד'ודאו 31
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יכולאדםואיןבגשמיםשטוףכולוהעולםשכלבעיניורואה'אדם :הסיפורבסוף
שםהבעלטובשםהבעלשלובסוכתוקלה,לשעהאפילוסוכהישיבתמצותלקיים
מושבלהםקוראזהומתנגדושמחים,ושותיםואוכליםיושביםחסידיווקהלטוב

טוב:יוםשמחתמתוןבידיהםשטיפחומשרםליצים

שלהתצפיתעמדתאתלקוראמציגההמספר,בדבריהמופיעההדקה,האירוניה
עגנוןשלעמדתו .המוסרהמספרחוטינושלמזויותרגבוההאשר •המספרעגנון
אשרהאירועים,עלואובייקטיביתמאוזנתהסתכלותמציגההסיפורשלבסופו
והאהבה.הסלחנותבהניכרתהזמןממרחק
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