
עגנוןשלבפיסיקהואירוניהפילוסופיהקבלה,

א.

כעלהואתשי"ג)במהדורתז-יב(עמ'לעגב~וןכל,ה"ב"הכבסתהראשוןהפרק
הספרלסיוםסמוךועדבו,בקבעהעלילהשלעיקרה :הסיפורבמבנהרבהחשיבות

עםיחדורציפה.מהירהכהעלילתיתהתפתחותהמכילקצרכהקטעעודלצמואאןי
מצומצמיםובאמצעיםגיבורו,יוד~לר'אלהמספרשליחסרבק.נעזהבפרקזאת,

כןמשוםהסיפ·ור.מוהלןככלבאמןה~ואבשארלהאשרדמות,הואמעמידניותר
רבמקור·ותזודמותשלבעיצובהאחדיםפרטיםשילמקרובבבידקהענייןיש

הספרשלמבנהועלחותמםאתמטביעיםהדבריםשכןכ,ןלשםעגנוןאתששימשו
מ,וטיבים,בשלושהעגנ·וןשלשימושודוןאתז·ונשרימ,הלבררברצוניכולו.
הפילוסופיהשלמעולמה-ואחדהקבלה,שלמעולמהלקוחיםמהםשניים

היהודית.

באימההשםאתעובד"חויה :עגנןואומריוזיל'רשלהתיאורבפתחמיד
חלקלושיהאכדיאושם,ולקנותלהתגדרמתכריךהיהולאובאהבה,וביראה
לשכינה".כסאלעשרתכדיאלאהנא,לעולם

שכבהשבוהמקדשלביתתחליףשהואהכבדו,כסאכמובןהואהשכיבlד""כסא
המלכות,לספירתכלומר , 1אדנ"י"לשםהוהיכלהכסא"שהואהגלות,קודםהשכיביה
המרכבהמןחלקהואהכבדוכסאהשכינה.שהיאכקבלה,העשיריתהספירה

הנבראתה.מציאותעולםנידהקשרנקודתוזהוישכה,כיותרהעלי·וזהחלקהעליונה,
הקבלה,בספרותרביםבמקומרתמפורשזfזעניין • 2הנאצלת·האלוהיתהמציאותלבין

לענייננוכיותרהקרובוהטכסט , 3המרכבה"הםהם"האבותהמדרשבמאמרויסודו
המקובליםמגרוליאחדגבאי,אבןמאירל'דהקודש""עבודתב.ספרמצוילפנישהיה

שבית"ולפי :כותבהואלהם.שקדמווהמקובליםהזהורתורתאתהמסכמים
השלום,עליואביבורא.ברחם ...השכינהשהד·אהעליוןלכבדוכסאהואהמקדש
הייחדומפרסםוהיהליושנהעטרהולהחזירלתקןהתחילהדב:ריםעיקרידועשהיה

 , 65עמ'תשל"א,ירושליםשלמח,בןי.מחדוותג'יקסיליח,יוסףלו'אורחשעריספו . 1
שז,עמ'תשכ"א,ירושליםב,חלקתשבי,לי.חזדחו"ד"משבתע"ב,נסח"בזרחווהשווה

שמז-שמח.עמ'שם,חזדחוומשבתע"ב,סבתיקונים,חדש,זרחווכן

דהשדחדכ,פרקחכיבדיים),עובי(שעוכ"גשעוקוודדביוד,משחלו'רימוניםפורסעיין . 2

 '.גפרקאבי"ע),(שערס"זשערשם,

 983עמ'תיאודדו-אלבקמחדוותפ"ב,פושחונחבבראשיתלקישבןשמעוןו'דברי , 3
יג).(סימן
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באדנותשהודועדמלמדםוהיהכרהי,כלבפיהואברוןהקדוששלשמוומקרא
מעשירידיעלבתחתוניםושרתהלשכינה,כברדכסאהואונעשה ....יחדיאדון

דברים , 4ולתיקונן,;לישונןהדבריםוחזרולמעלה,גםתיקןלמטו,ובתיקונוהטובים,

יוזיל,ר'שללמעשירעגנוןשקבעלמסגרתמתאימיםגבאיאבןמאירר'שלאלה
 :פרסלקבלמנתעלשלאבעבודההואהמדוברכידמגישמאירר'גםשכן

עלולהתפללולבקשוצעםרצרכיהםלהניחמעשהואנשיחסידיםשל"ודרכם
אחרמתפלליםהיוולפיכך ...למ.עלהמלמטההשםיחרדסדוזה ...גבוהצרכי
 • 5מהחסידים"המבוקשהתכליתחראשזהגברה,צורךכולהשהיאתפילהכך

התפילה,רבכודנדתהא,לעבודתבכוונות-אלחבענייניםמאידד'שלבדבריו
במושגגםהואמ.שתמשלעתיםכיאםעליןו,כערןבקביעות"חסידים"ה·מרשגחוזר

אתחת.ראמים Lגבאיאבןמאידד'שלאלהמעיןדבריםכינקבלאם"דציקים",
לנגדהיו-אחריםרביםומקובליםקורדובידומשה'יחבריואתד mהזדביר
יוזיל ,,כינמצאהדייוזיל,ד'שללדמותואלהקוויםשציידבשעהעגנוןעיני

העליון,בע,ולםלייחודמביאיםשמ~ם,שםהמקדשיםעליוניםלחסדייםמדוהמ
העליונה.מעלתווזולשכינה,כסא,שנעשהאבהרם,-לכלוםדווגמה

עתיקתקבלית.מסורתעלומסתמכתהיא,ונשגבהנעלהייזולר'שלשאיפתו
 :חשלםה.קטעמןמ.סתבדהדברןזהקבליביטויעגנוןהביאמהלשםאןיומין.

ולח,צדאפלבמרתףלמטהההידירתוומקוםלשכינה.כסאלעשרתכדיאלא •• ·"
עליהלשכבמסהולאעליולסעדושולחןולאעליוליש,בספלסלאשם ,,,ולא
ואנשיהקרקעעלשטוחהקניםשלמחצלתאלאבחם,להשתמשכליםשארולא

ביןח.ריףאירוניניגדוליצורמיבקששהמספרכדרר ,)ז(עמ'עלהי"שרכביםביתר
מעוררהקבליהביטויואשרידויל,'רשואףאליהםוהנשגביםהעליוניםהעולמות

במרףתייזול'רשלחייולבידהכבוד,דכסאה.מקדשביתאסרסיאצי,ה.ש·להקוראבלב
שעגנוןלהדגישישאךגלריית,האירוניתהמשמעות,שולחן.ול·לאספסלללאאפל,
רכסאהמקדשלביתהאסדסיאציהמןאמנם :חמידהעלית.רגסהלעשותהלאניסה

כידחוצץזהמרתףאךולח,אפ,ללמרתףישריוזילר'אתהואמ•ודידהכבוד
מידאומדחראאיד ;ר"ספסל""כסא"-הניגודעיקראתהמייצגותהמליםשתי

בכיתר,ספסלהיהלא,כילשכינהכסאלעשרתידוילר'שלרצונואתשתיארלאחר
ובכלהדברים,אתלהחריףשלאכדי ,בכללביתועלאחדות.מליםהקדיםאלא
הקשרישתכחשלאמנתעלומיטה,שולחןלהעדרהספסלהעדראתהקדיםזאת

לאכעג.נוןשאמןגםמובןיוזיל.'רש·לספסלולבידהשכינהכסאשבידהאירוני
חסרתסאטידיתמטרתוחיתהאי·לרעשרהשהיהדברל"כסא","כסא"יקביל

ר'בביתכיהשכינה,כסאהזכרתלאחרמדימודיע,היהזהבמקרה ;מעצורים
האירוניתהמשמעותכאשרב"ספסל","כסא"מלתהחליףזאת.תחת ;כסאאידיוזיל
מעצורים.חסדלסארקאזםהופכתאינהאךוקיימת,יציבה

ב.פרקהעבודהחלקהקודש,עבודת , 4

ח.פרקשם,שם, , 5
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-המקובליםכללאתהאירוביתב,מסכתרעגנוןכללזהבתיאורכילהעירשי
 ,) 6שבהםהמובהקיםעםבמנהאיבריוזילשר'הבעש"ט,מחסדיי(להבדילהחסדיים

הממשיהעולםבעדרעליוניםבעולמותהמשתקעיםהמקובליםאליחסואתרגילה
זותהיהשטעותהיא,ככללו,הספרלגבימ.כן,המסקנהושברר.מעורערשמביבם
אתמייצגנטעשר'בעדרבנשגב,ההשתקעותאתבס,פרמייצגיזוילר'כילהניח

המקובלים-החסידים,כלפיה,.מספרשלהכוללת,האירוניההריאלית.במציאותהדביקות
שלבעמדהעצמוהמספראתמעמיהד ,לעילשהוצגהב,הנגהד.ביטוייה,אתהמוצאת
 .יוזילר'אתהמאפיינתהזההעולםמןקרתההנתכ'לפיריאליסטיתביקורת

ב.

משתמטשבההדרןתיאורשעיקרהפיסקה,אותהבהמשךגםנמצאדרמהתופעה

הצהירםארוחתלגביערב.וארוחתצהירםארוחתבוקר,ארוחתמאכילתיזוילר'
ישרא.ל,כלעםתפילתושיכלולכדיהתפילהאריכותשלבנימוקהואמשתמש

דווקא,הבעש"טחסיידכלפיאירוניעוקץכאןיש(.וארלישוניםבזמניםה·מ.תפללים
ומארוחתגמרא",בדף"מ.נצחו-ער,בת:וקפרראםתפילתם),לאחרשבהגרמהםשהיו
תחילה.ל,למודעליולכןבשר,לא,כולאסורהארץשעםבנימוקהואמשתמטערב

מסייםההלניים,הנימוקיםסמןעליזויל,ר'שלהכוללצומואתשתיארלאחר
אותרנצטערזהדבר"עול :אירוניהמאשרסארקאזםיותרכהשישבקביעההוא

 .>ח<עמ'בחייו" lהבא lעולמוואוכלבהלחפורקרדוםתורתוחראעושהשמאחסדי,
היאשהריבר,לחפורקרדםותורתועושהיוזילר'שבאמתבכן,נעוץהסארקאזם

דב:רשכןנלכד,הפלפולבדרןאן-אותו,המפרנסתהויאומשתהו,מאכלוהיא
יאכל,שלאכדילוש'יתורהשלתירוציםכולו.היוםכלפיואלבאלאממששל
הבא.לערלםחלקואתהואמאכדשמאהואמיצרכןועל

 :הבוקרבהשכמתהכנסת.לביתיוזילר'שלדרכולראשיתלבלשיםישואולם
במידתי;וםמידתומ.קשרהמדרשלביתשרץעדמגעתהגב'רקיראתחיתה"ולא
בעלוםנפשושנמצאהעדנאה,ובניגוןערביםבקולותותפילהת.ורהמתוןלילה

ר'שלה.תרחקרתוראשיתזהוי .)ז(עמ'המוחשיות"מןנסתרתהיאכאילוהשבלים
א,לאאותר,משמשיםהלנייםנימוקיםלאוכאןרתא,ררתיו,הזההעולםמןיזויל

קבליים,בי·מרקים

האופיאתלטשטשכדיקבליים,מושגיםשלמערכותב.שתיכאןמסתיעיעגנון
כמושגהזוהר,ספרכדרךהוא,משתמשראשית,הדברים.שלהמובהקהקבלי
הנאצלים.האלוהייםהנוחרתלגבי"ספירה",-יותרהשכיחהמושגבמקרם"מידה"

התקשרותהשללעתים,מיות,ר(באספקטתפארתספירתהיאיום""מידתשכן

מקיףלכיורוואדייםזהדבירים , 194עמ' , 1971גןרמתושרשו,סיפוררוסס,ש. :עיין , 6

מיוח.ד
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השכינה,מלכות,ספירתקישור , Bמלכןתספירתהיאלילה"ן"מדית ) 7חסןבספירת

"בלילה, :בזוהרעודהמצויציוויהואביום,השלטתתפארת,לספירתבלילה,השלטת
שיעורעדבעבדותו,לעסוקלילהבכללקוםהוא,ברוןלקדושמאהבהאדם,שצויד
ברוךהקדושאתהאהוביםאמתצידקי,וא,ותם ...חסדשלחוסעליוויימשךהבוקר

כבוקר,ה.תפיל-המעלת.אתגםמדגישהזוהר , 9בגללם"מתקייםהעולם-כןהוא
במושגעגנוןמשת-משוכאן , 10שנאלחותהרחמיםיסדועםהאדםאתהמקשרת
ה"נזוחשיות".מןנסתרשהואהשבלים","עולם-אחרמתחוםלכאורה,הלקוח,
ה.עצמיםלתחום,ומתייחסtבמקררר,פילוסופימושגכמובןהואהשכ·לים""עולם

פי·לוסופייםכמושגיםלעצמם,זה.מושגאימצוהמקובליםואולםזן,בספרותהרוחניים
הספירות","עולםאוהאצי•לות""עולםאלא,השבלים""עולםואידא.חרים,רכים

הקבלית.כתפיסההעליוןהרוחניהתחוםכלומר
אכי·להעסקימכליוזיל'רשללהתנערותוהחיצונייםשה.נימוקיםכעדוכלומר,

בעולמההשתקעותוהואהדבריםשורשהריהלניים-לכאורה,נימוקיםהםושתייה
לעיל.שהבאנוגבאיאבןמאירר'בדברישנזכרהקבליתחסידותכאותההקבלה,של

 :ברוריםדבריםמאיר ,,או·מרזהבענייןגםוא,מנם
רצונו.עושיםוהםפעולת.םלפעולעווזרםבעליוניםחילעשוההואכזהכי ... "

הקדוששלשבחולסדרהעובדשצריךהשלוםעלוב,רבינוממשהראייההוביאו
לולקחהשלוםעליוהנביאיםאד.רןוהנה , 11צכריוישאלכןואחרהואברון

הלילדתימחדויילמע·לה,מ-מסההתחילכי,והואהזה,הדרןבתפילתו
עדלמעלהממסה,הכלייחדכי , 12 'יהו"האדנ"יבתפילת.והזכירולפיכןם,וכי

רדתלהמשיךחזרהדרןוהנידבראשהסוףשיחדואחר •.•הסדרכןכיל,ה nהה.ת

הנשמהולכלולהלילב.יוםדוחיוהואהסוף,אילמהראשושפעואורהקודש
 , 13המדרגות~'כלסוףעדלמדרגהממדרגהוליתדהולהביאההקן.ושה

רמזילכיןאבהרםעלשנאמרודבריםביןקרבה.מצא.נוהקדומיםבקטעיםאם
לכלללהביאהצליחאשררבנו,למשההואהדימיוכאןהיריזויל, ,,לגביעגנון

ביןהקשראתמדגישרמ"ק 1"יזם"ערן ,'יפרקכ"גשערלרמ"ק,רימוניםפרדסעיין.ך

דבריםחיואמנםאםתפארת.לספירתנוסףלנדקר,חסדספירתביןרכןל"בקר","אברהם"

אב.רחם.שחראהשכינה""כסאלביןזהביטויביןקשרישעגנון,לפניאלה

 .'בפרקהאצילות,סדרשער ,'השערזהשזזה"לילה",ערןי"ב,פרקשם,שם,עיין , 8

בח"גהזוהרלמאמרשבט,עמ'תשכ"א,ירושליםב,הזדהומשנתתשבי,י.שלתוגזמו , 9

שחראהאדר,מצדבאיזם :תשביי·שלבתרגומוע"א,לאח"אזרחוגםזהשזזהע"א.סח
חיתהוההבדלהביניהם,הבדילכאחזוכשיצאושמאל,שחראהחושן,מצדזלילההימין,

ירולשיםח"א,הזדהו(משנתאזח"הכללחידתבזהזהלהזבקבפניםפניםלהסתכלמגביהם,
רח-רט).עמ'תש"ט,

ע"ב.רכטח"אהזדהודבריע"פ • 10

האדם.צרכילבקשתהאלשבחימקדימיםבהעשרה,שמזנהלתפילתהנדונה . 11

שלסמלהחראהזי"הדשםהקבלית,בטרמינזלזגיהמלכות,לשכינה,כינויחראאזנ"י . 12

אחוזת.ספירותבצירוףראםלב.זהאםתפארת,ספירת
 .'טפרקהעבזזה,חלקהקודש,עבודת , 13
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מלמטה,,ל nהכאשרסופו,ועדמראשוכולו,ה,ספירותבעולםשלי,מה,ואחדותייחדו
התיאורגיתהפרקטיקהפרטיוקשרם.וחזריום,למידתלמעלה,ועלהלילה,מ,מידת
בטרמי-ביעדויןהשתמשעגנוןכיהוא,,החשובהדברכאן'מענייננואינםהקבלית
שלבצ,למעמידהוא :כפול-תפניםאירוניהלדבריםייחסכאשרקבלית,נלורגיח
השת.קערתוהואהעיקריהנימוקשכןיזויל,ר'שלההלנייםנימוקיואתגיחוך
מהעולםלהתרחקותוהעיקריהמניעתהוהעליונות,הספירותבעולםהקבל,ה,בעולם

הסבוריוזיל,ר'שלפשטנותואתקמעהמגוחןבאורהואמעמדיעתובאותה ;הזה
תחלשת.פילתוכןיידעללהתבצעצוידתפארתבספירתמלכותספירתקישורכי

היאהולילההיוםשלהממשיתהמציאותכ.אילו,ולילה,יוםשבידבשעת-המעבר
בגללשנפרדורב.עלההשכינהזיווג-התפילהש,להמיסטיתהת,כליתולאהעיקר,
דרמהישראל.שלהמצרות.ומעשילתפילתםהדורתאחדותל•כללובאיםהגלות
חרסךהסופרואיןעגנון,שלזואירוניתבפיסקהנגערלאהקוראשלחלקושגם
ממהריזוילר'כיוסבורה.פשט,דרךעלהדבריםאתשק.וראמי :שבטואתממנו
שלהמשמעותמרביתאתמאבדכפשוטם,לוילהיוםביןלקשרכידהמדרשלבית

השתמשלאכךמשוםאוליבחסר.לקרייהיוזילר'שלבמנעייווהבנתוזו,פיסקה
גםלהתפשרהניתניםבביטדייםאלאומפורסמת,ידעוהקבליתבטרמינלווגיהעגנון
הקבלה.דרךעלשלא

לא :הקדומתבפיסקהשנתבקשההמסקנהאלירנו mמיזופיסקהשניתוחדומה
החסידרת-:ה.ק.בליתכלפיאלאהעגנרנית,האירוניהמכוונתבלבדיזוילרכלפי

המציאותמןומת.עלמתנסתרים,בעולמותומיסטיתיאורגיעיסוקהמעידפ,הבכללה,
1 

משמ,רירםממשלילהכגרךמוחשית,במצאיותפוגשתשהאיבשעהואף ;המוחשית
לנצלםשישעליונים,לתהליכיםכסמליםאלאכמציאיוות,אותןמ.פשרתהיאאיד

הנשגבות.המיסטיותלמטרות

 .ג.

 .אירוניתמש,מעותהקנייתעלכחלקומיוסדיוזילר'תיאורשלראשיתואם
נדוניהלבקשלדרכויוזילר'שיוצאבשעהז,ה,פרקשלסופרהריקבלה.,למושגי
פעמיםהנזכרטכסטלגמרי,שרנהלטכסטאירוניתהתייחסותמכיללבנותיו,וחתנים
יצאן u :מ.ספרעגנון , 14פקןךאאבןבחיילרוהלבבות""חוברתוהואבספר,אחדות

הכנסייזול,:רבייוזיללד'נטעלואמרבאבנים,אותםמדגמיםוהתחילוקטניםגויים
שכברמהםמתייראאיניירדי·ל,רבילואמריסקלון.שלאהעגלהלתוךראשךאת

בלאממששהערלםבזעתרהורהרסוסיואת.נטעדפק .הדרךתפיילתהתפללתי
מרומיגפיעלשטיזוילורביזה.שוטהבשבילונרוצהמשכניאתשמ.טריחיםש.כל,

וגרףמנפשמחיוב.ושהאדםה!לבבותחובותבספ.ררהחסידכתבואמר,המושכלות
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 177עגנוןשלבפיסקהואירוניהפילוסופיהקבלה,

איבריו,עלמגינה.היאודאימזדיינתש.הנפשע·כשיועלינו,הבוראמ.טוב,תושניהם
יב).(עמ'צרה"בעתאותםשתעזוביתכןלאשהיר

כמקרידברלקב.לואיןיתרים,דקדוקיםזובפיסק,המדקדקשה,מספרספקאין

ובציטאטהלבבות","חובותשמובעדוהלבבות","חובתהספראתמכנההואכלב.ד

המשכיליםכדרךהבורא","מטובותשכתובבעדוהבורא"'מtטובתכותבהואממנו
איןאחרםישכמקומותכעדויידו"ן,שתיאו.ווי"זשתיאחתכמייל,הלכתובשלא
שלשההר:וריהםבכןמק,הר.איןכודואימקרה"א,ינרזהאם .כללב•כ.ןמקפידהוא
כלאממ.ש"העולםכימתאונןזה ;"שכל" :מילהאותהעלנסכריזוילר'ושלנטע

שרנההמילהשמשמ.ערתמאליומובןהמשוכלות".מרומיגפיעל"שטתהשכל",
מרחףיזוליר'ואילו"שטות",לרמרמתכווןנטעשכןההקשרים,בשניכתכלית
נקבילכאשריתבררענייןשלעיקרוואלוםשכליים.דווקאלארעלי·ונים,נערלמ·ות

יזויל,ר'מתייחסשאלייךהל.בכותחובותמספרהמלאלציטאטהמספרדביראת
 :בוהעיקריהדיוןאתופותחהספרכהקדמתמצירהואשכןומפורסםידועציטאט
ושניהםוגוףמנפשמחוכרהאדםכילנונתבררכיברכישאמרתי,ה.שכל,"מן
אותולעבדוחייביםואנחנונראה.אינוהושנינראה,האדח :עלינוהבוראמטובות
התפילהכמרהאיברים,חרבות-הגלריהצפונה.ועבודהגלרהיבעבדוהזהבעבור
חשריידיעל,מעשהושייגמרממהלהם,הרדומ,ה ...תדרהולימודוהצדקהוהצום
בלבותינו,האלשנייחדכגוןהלבבות,חוברתהאיהצפונההעבודהאןהנראים.האדם

במחשבתשירגמוממהלזהוהדומה ...עבודתוושנקבלובתורתו,ברשונאמין
 , 1 ~ממנו"הנראיםהגוףאיברימ,כליובמצפןוחלב

למדי.מורכביחסהואעגנוןבדברישימשוולבידהמקוריהציטאטבידהיחס
הדרןתפילת,-שתפילתוסבוריזוילשר'בעדו :מידבולטאחדאירוניניגדו

פקהדו.אכןבחיי'רהריהקטנים",,ה"גויםש·לאב.ביתםמפניעליותגןשהתפלל,
העבוהדשהיאהאיברים,חובותאלחים,עבודתשלהנחותבתחוםהתפילהאתכולל

שאיברימבליבלבה,בלבאלחיםעבדותשהואהעלי,ון,בתחוםולאהחיצ,ונית,
לאדםנתןשהבוראמאחרכיבחייר'מדברימסיקיוזילר'לכן.שותפיםיהיוהגוף
ב.עוד ;הדרןבתפילת.מזדיינת.שהיאלאחרהגוףעללהגןהנפ,שחייבתוגוף,נפש

שלהזרקההיאואיןהגוף,מזוןאלאאינהשהתפילההוא,בחייר'דבירשפשט
הי"אהמאה.בןהמוסרובעלהפי·לוסוףדבריאתמפרשיוזילר'משמע,הנפש.
ראשוןייזולר'איןהדברים.שלהמקוריתלמשמעותלחלוטיןמנוגדתבצ,והר

שחיבורהעובהדעצם ;חשדפירושלהםונתןמפשוטםבחייר'דבריאתשהוציא
היהדותשלבעולמהבכיפהשלטוכהןבתקופותגםונפוץפ,ופולאריהיהזהפילוספי
מקצתלפחותפירושחייכההפילוסופית,לתפיסההמ,נוגדות.הר.חסידו,ת,הקבלה
המספר,ואולםנכבהד.מסורתיודי·לר'מ,משידוככןמפשוטם,רהוצאת.םדבריו

מסרלףפירושי·דוילילר'ייחסךא,םדרשם,ואתפשטםאתהספר,דבריאתהיטבעדי
רשליניתוק.ועלנוספתאיר,וניתהשלכה :עמוהיהנימוקוהריכחיי,ר'לדביר
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שלמאבניהםכלומר,-בלבדהצמיאותעמולםלאדווקאוהפעםהעולם,מןיוזיל
מייחסוהוא,ידועאינ.ופשטםשאתהמושכלות",מרומימ"גפיאלא-הרוגמים
שלשבייחסוהאירוניהרובדשבכןדומהבהם.שאיןמשמ.ע.רתהדע,ות,הרגילדברי
ה.םשמשתקעיםבכןידלא, :יותרע,מוקנעשהלוהו.דומיםיוזילרלאעגנון

מרבןאינוזהדמיוניעולםאפילואלא:ה,מציא·רת,מן,ומתנתקיםהדמיוניענ.ולמס
יויזלר'שיבשידועהשב.מיהד,(כשםמשמעחת,ואתמסילפיםהוםכהלכתו,להם
 .ילילה")במידתיום"מידתקישורמשמעותאת

בספרותרווחזהכינוי ;לעגנון,מיוחדאינו"חסדי"בשםבחיירשלכינויו
יחסרובגללכחייר'שלהמ,פיליגותהמוסריותדריש,רתירבגללהמא,רחרת,המ,וסר

עבדותםשעיקרחסידיםיזויל,'רשלמסוגרחסדייםהזה.העולםמענינילפריש·רת
מצטרפתכןמשרםעולמם.לתפיסתנ·רחבכרברמ.צארה.זה,העלוםמןפירשות
איננההאירוניתההתייחסות :הקדומותבציםאםרתעגנוןשרקםלמסכתזרציםאטה

ברירה-בליתהסגפן-לעתיםהחסדימייצג,הואאותרלטיפוסאלאבלב,דיוזיללו'
עליו.הנכפיתפריש•רתלדרךמיסטית,ארעיוניתהל·כתית,דתית,אסמכת,אהמוצא

ר'-יויזלר' :האירוניהמ:שולששלקיומואתלהדגישישכאןשגםדרמה
מלגלגכאשריותר,נמרןבימשורלדבריםאירונימדמנותןנטע ,,והמספר.נטע
אתהרוגמיםגוייםשלמאבניהםמציילההדרןתפליתכיהמאמיןיויזלר'עלהוא

כאשריותר,וכוללנייותרעמוקאיר,וניממדלדבריםנותןהמספרואיל,והעגלה,
עלקיצונית.בצרחההמיוצגתשלימה,עולם.ותפיסתשלימהחייםזרןה~אמבקר

בכליםגםכיסוייהאת.מ,רצאתהאירוניהחמרתשתיבידההבדלייזול.רידי
למתוחכדיישר'ב"שכלמשתמששנסעבעדו :המבקירםבהםשמשתמשים

ורמחיםמפורשיםבציםאםיםב''השכלה",ה,מספרמשתמ.ש/,דוייל,ר'ע·לביקורת
הממדיםאתלביקורת,ולהעניקכיד,הוהלכתית,המ:רסריתהמיסטית,הספרותמרחבי

מבקש.הואאותםהמקיפים




