רבי

יודיל

לשחיטו למען יהיה כרה למחיתן .אלא שהתרנו ברח,
האט ושלש בנותיה המיואשות רצות אחרי
הגבר
"
י
במתנה טובה ,במתנו! אשר ^יוצא בת טומן ועדן רחמנא ליצלן והיה יושב על התורה יעל העבודה -והיה אשר  .ררכו נסתרה" ,ובתיו ריצת! גבנ&ות -הן אחריו
זכינו ,ב מ ת ג ה ל ד ו ר ו ת נזבר הפעם הקורא רחוק מהויות העולם ולא היה לו שום מסחר ומשא־ אל תוך מערה ובה נוצצת אש — שאינה אלא זוהר־
__
ל'א
ומתן בשאר כל אדם רק בתורת הי חפצו בנגלה 1-ב -חדינרי! והאבנים הטובות של אוצר קדום ,מטון כאן,
העכרי ,בכל םפיריו של שטיאל" יוםף יעגנין .כבר יחצו־
ניסתר יי .ולאיש גי בינות בוגרות ,ואשתו פרומייט נותנת בזה נגמר ?הפטור ,אך לא הספר ,כי אל תוך תיאור-רוח< —'שעליה יש להודית גם לרורו הנריבה ולטעם הנבון
עליו קול מפני שהוא יושב כגולם ואינו נוקף אצבע החופה משולב המשחק השובב של שיר האותיות",
"
את
ש} המו"ל —^היא ,דוגטח־ לתוכן .כי הרי מציגה היא
? אין לך חביב גוי רבי יץדיל כטי רה \ז\ג\ז
להש יאן .נכנסו -הדברים בלבו של אותו חסיד ונת־
"
במסעותין כסדר השתלשלותם 18גו\ז\ך
המסורת הטובה ביותר של הספר העבחי הישן כשהיא עוררו בו רחמי אב .נאנח אנחה טרה ,וחזר על הגי:
השתלשלות הדברים הי ה הכיר ו&לא ב( /
מזוככה ע"י החיש האסתיטי המודרני .אותיות פכחוח ,טייא ,ובחי שם בטחונו ,שהכל ינהיה ברצונו" .פרוטי'ט
דבר לבטלה !
בהירות ורצינות ,העדר סימני השאלה וקריאת יכו 1הולכת לצעוק לפני הרב הקדוש מאפטא והלה מצות
?לכאורה .אי 1מעשה רבי יורי? א£א ,מבוגרת £כל
מעט פסקות יםיטני הפסק ,עמוד די קטן לבע^ה לחזר בעיירות ולאסף נדבות לשם הכנסת כלה.
הצעקניים,
הוא כיתב ילו כתב .המלצה ישוכר לו עגלה עט שני סו. -הספורים ,הפגישות והדרושים -תנקבעיט נו" .ספירי־
ל
ש
דבר
להקיף
גדול
ודי
עממי
.
לםטר
מתאימ
לחיות
סים ,ובמצותו שואלת .פרומיט בגדי כבוד לבעלה כדי -טםנרת" נמצאים בכל הספריות ,חביבות בעתן הן
גם.
•ממש$ .טנם כל טםוריו גוזמה היא ,טכיון שיש
מה שיתנו בו רואיו עיניהם לטובה- .ם3ור מםעיו ,פגישו -במזרח ,דוגמה מפורסמת ובמובן אחר קרוב לעניננו
שלא נכנם עליין ,והבטחה היא ותקוה טובת קכרכים תיו ,פגעיו יונםיוניתיו ,השיחות ספורי המעשיות הם אקף לילה ילילה ומסעות יסינרבאר הכלילים בהם,,
עתיריב! לבוא ,אך מה שיש לפנינו מכנס כל הדברים ודברי התורה ששמע רבי יודיל מלא את הברך הרא. -אך איז בין אלה ו"הכניםת יכלה" ולא כלוט ,סינדבאד
בהוצאות קטנות או שון .פעטןם הרבה נתמאםו עליו -נטיעותיו ,לא כ"ב ניצל מכלי אבנטורה רק — כדי שיוכל להיות ער ל8בנ־
החשובים שהיו מפחדים עד עתה
משום ההרפתקאות הקשורות בהן ,אלא מפני שהן טורה ה באה .ובאלף לילה -ולילה היא -המסגרת הרקה
ככתבי עת יקרי המציאות .אי ייקרי המחיר* ולא זו אף
גוררות בטול תורה יותפלה בצבור ומצד אחר תפנוקי ? .טפלה לגמרי .אך חפנסת בל-ה" אינה באמת ספור
"
זו .יצירותיו של עגנון אינם; כידוע ,יבאותמ ילדי הריח אכילה ,שתי.ה ולינה — הלא הוא משום בגדיו ותורתו מסגרת כלל ,כי יש כאן ארט שאין אנו שוכחים ואת
האיטרים ליולדם לא ידענוך ,ברשות עצמנו אנו עומ -אורח נכבד בכל מקום .פעם אחת הוא ממשמש במקרה .מציאותו אף רגע אחד ,יגמ אט שטו לא נזכר על כמה
דים ,א£א נשארות הן איברים מן הגוף החי של ה מח -בכיסו ומוצא שיש לו מאתים זהובים; ומכיון שמי עטורים ,ארם שכל מה שהוא רואה ושומע ־ומנסה
שבה -הפיוטית היוצרת ,חוזרות ה! כביכול אל רחמם שיש לו מאתים זוז אמור ליהנות מן הצדקה ,הוא מח -בגופו אין לו אלא -תיירו! אחת ,אמנם לא תורה חדשה
ליט פתאום להפסיק את נסיעתו ,הוא שוכח לגמרי שהוא בא לגלותה ,אלא תורה ישנה ותקועה בלבו
ושבות משט אחרי לידה שניה ושלישית .דיינו לה צי^
את מטרתה ,ומפטר את נ-טע בעל העגלה שלו אף על -שהולכת ומתגשמת לפניו בהדרגה נפלאה .ואיו רבי
כ נכעת החי?'. /אוחו מדרש תל־אביכ המסמל היטב
פי שזה מזכירו ומזהירו במה שיש עליו לעשיות ,ויו -יודיל לבדו .על ירו עוזר ניטע בעל העגלה ,הםוכו
"
כל כך את האוידה של החיים העירוניים בא;־ץ )אט שב -במלון בעיר שהגיע לשם ולומד תורה כיום ובחלק בכמה דברי ם—באיזו אמנות נהדרה מתוארת יהגגתס
כי אינו מגיע יאולי לאותה השליטות הנפלאה ש" בדטי גדול של הלילה .ואולם דוקא בשעה שהוא יושב ומסיח תשונה לעומת הפגעים  -המשותפים -הבאים עליהם!
ימ יה" או בנעורינו ובזקנינו" שמקומם ~ בגל יציה( ,מלבו את כל עני[ שדוך בנותיו ,נזדמן לו .רבי יודיל )ע' למשל /א ,םא( .את תפקידי בני הסוג אפשר לציין
"
כינוס ,אלא חידוש גט שיושב במלון בבגדים יפים 1ומשלם ביד רחבה ,עושה כך :רבי יודיל נוסע -למטרת י קיבועה ,אך ,במעט תמיד
ונבין ,שאין לפנינו בלבד
רושם של .גביר .השדכן צץ ופרח" ,ומכיון שיש דעתו מוסתת-ממנה ינ-פנית לע-צם-הנטיעה ,לפגישית
־ספורי-
,
בשני הכרכים חאחרוניט ,,טאו ומעתה" "
עירו של "רבי יוריל רבי יוריל נתן זרן .אחר הנפלאות שיחיא פוגש בה; נטע בבעל יע-נלה ,אין ענינו
 1המכילים ספורים ישנים .מחקר או מחקרים בבראד,
אהבים /
שהוא עשיר טופ^ג ,חושב השדכן יאח"ג גט המחותן אלא לנטוע ,אך הוא ש נוטל את -מקלו של רבי יודיל
"
ואין
האלה
החידושים
מיוחדים דרושים להסביר .את
שהבטלן הוא העשיר הנ"ל ,וגם־רבי יוריל אינו צריך וניתנו לידו של רבי יודיל ואומר לו רבי יידיל בוא
עליו שהוא יפיסק ?ונתעסק במצות הכנס ת גלה" .קופ'! הזכרון ומגשר גש-
כאן אפשר אפילי לרמז להם.
לשקר- .בי הרב הקדוש מאפטא ציה
גם הכנסת בלה" ,הספור החדש הגדול המכיל ! לבתו כמה -שיפסק אבי החתן .ועל כן כשהוא פוסק רים בי־ן ךן־זו-ג הזח ובין זיגות אחרים כאלה ,דון־קישוט
"
עשר אלף* ז-הו-בים כמו מחותנו ,אינו אלא מקיים ובן דרכו ס-נשי אצל םרואנטט ,ואחריהט בנימין הש־
בשני כרכים יותר מחמש מאות עטור ,יסודו בםפוי שנים
?
מצות הרבי .בינתיים .כלו מעותיו והוא צריך לשו ב ; ץ שי ו םנדר'ל — האש! ",בעל העגלה אצל מנדלי
"
ישן בעל אותו השם )הופיע ב טקליט" .בשנית תרייפ את
"
הפעם בלי עגלה יגנו בבגדים של  ,כי אינו טובי ספרים ,וכבר -נאמרו דברים חשובים של השואה
—
לבראר
י
והכיל אז  44ע'( .כמה יקר היה לי אז הספור ההוא,
את עצמו למותר בבגדים שאולים 1אחרי ש־זייא ע"י י אברהם יערי }במאזנים ש .ז .בי—כ"א(:וד"ר ט.
חישב
מה התלהבתי בו — ובכל זאת ,אם 'אקראהו הייט —
ונתב התנאים בכיסו .רבי ,יו'ריל אינו מאיר .ואולם נראות  ,לי ,שאין מקומו  .של נטע
?את שליחותו
אחרי קריאת גלגולו החרש — יש שהנפ'גו שומעת בו ?מדקדק ואינו מבין -לשוב הביתה בדרך ישרה ,אם לגבי רבי יודיל במקו&ם של ם נשי או יסנדריל לגבייוריל >א שא לי את ה סו -אדוניהם ,לא לחנם משלח המשורר את נטע עיר ל&ני
קול לא שלם אי לא ;£טרי טהור .בטי שנתפעל־ ייתר מוצא עגלה עולה עליה" .רבי
.והסוחר לא שאל את דבי יורי? ..גמר הכרך הראשון ,לאמור לך :יכול רבי ייריל להת־
כששמע סימפוניה בניצוחו של אמן גדול ,וכיון חר להיכן הוא נוסע
להיבן מבקש" ,ואס אינו מוצא ,הולך כרגל .באופן זה י קיים בעצמו ,בוליטת דמותו >גם בלי צלו של בן לייתו
ששמע -אותה על-ידי אמן גדול מטנו ,שו-ב אינו יבול
באופנים שונים :כמעט לכל .אותם! המקי) -ושים לכ גם לעובדה ,שבנוסח -הראשון של הספור -א ין
גם באותם החלקים שנכנסו הוא מגיע
לחזור אל הראשון .כי ,
בהם גמ'סעו הראשון ופוגש .לפי הרוב שוב עדיין לבעל העגלה שם!( .אין נטע .אלא אחר — אפי
י מות שהיה
?אל הספר החדש של-טה בהםי היד של היגול-ת הבשלח
האנשים .לב&י ף מגיע לביתו ואין בידו בלוט—  .כי החשוב ביותר — טנםיינותיו של רבי יודיל .אידם
כאותם
^
והיא ל.א חוםי&ח בלבד ,א לא אף גרעה ,הגל ה'טתתף חוץ מכתב התנאים ,-מ0םב1ות שונות ,ביהוד טפ'ני  :מגושם זה שאיופל .כנגד מנין -של יהודים ,שאמנם א יני
העשיר שמביאים לו אח מתנות־ ריק מתורה — הלא הוא גן גליציה הקרימה לתות:
?נו;לגול יקבל מתכונת הדשה .וכאן נשאלת השאלה :שרבי יוריל ג.ח 1זין
ואת ההזמנה לחופה — הלא אי! יודיל נתך ולתעודה — אך דורש אותה .לפי רוחו הגיפה )אשרי
למה בחר עגנון דוקא ב הכנםת כלה" 0די־ ולהפכה ו יהפורים
"
משחק את תפקידו כאבי יושבי ביתך •— .הלואי שהייתי בבית( ,שאינו נזהר
לאותו החבור הגדול שכבר מפאת היקפו יהיה דינטתי  .זון עשיר בבראר זולתו —
שהוא השיך ב נים ,יא טתגלל; שכל .ממיר ברכושט של יאחרים ,קרוב לני ביותר מחמת
העקוב למישור" ;,הכלה אע-פ"י
לבל יציךתו? למה י למשל לא ב והיה
שבא המחותן לעיר וטת"א אחרי  :עממיותו העסיסית ,שיחותיו ו&שליו ההולמים וגם-
"
המקח טעות הוא ,עד
שהל א גם הוא היה מכמה בחינות מתאים לכך? אינני
רגי יידיל מחותנו האמיתי בבית־ ־ אהבתו אל סוסיו )לא כבעל עגלה שמקיש על סוסיו
הפושים רבים את י
בגדיי קרועיםו וכובעו 'ק-רוע 1כרי לזדזםי על הנסיעה אלא כ ^דט שטטפו* על בתפיו
יודע ,אם המשורר בעצמו יוכל לתת תשיבה לשאלה הכנסת- -אחורי התנור
י
" עשרה מתענים" .על הבזויים של חברו ושואל כעצתו ייכיי וגוי( ,רבי י1.ךי £שם לב
זו .יבודאי פעל לאן המגיד מישרים הנעלם הקוףא את :וכרסו נוטלת ופניו כפני
במנוחת נפשי; לנטע -בראשונה ר?-מתוך מצות אהבת הכרייה )והת-
הגניוס אל מסילתי הנכונה .אף על פי גן הוצת אני :של המחותן המרימה עונה רבי יוריל
עלי הקדוש ברוך היא לקייט את הב־ ־ וו יל מתקרב לבעל העגלה והוריד עצמו ללשון פשוטה
לנסות יתשיבה .נראה לי ,ש ב ר ב י י ו ד י ל גבור הרגילה :נאמן
ומזמין .את מחותנו לסעודת — ידבר עטי מעניני העולט> :הזה כדי לתכנים בו חיות^
טחתי )ביוד -בסיף!(,
הספור ,היו כבר ביסודות שנמצאו בספור הישן הסגו-
שהיתה .נפלתף אטל צר ילה ולא היו לו ושמחה ? ושאלו על עיסקי .פרנסתו ושאר חעניינימי יחגך
"
אל דירתו.
ספסל ל-ישב" עליו ולא שולחן ליםב לפניו  .ולא :דומים -כדרך גומלי חסדים בשקה שאינם ? . .יכו.לי0
לות ,-שאפשר חיה לפתחן לטיפוס נעלה נצח יי  .ויחיד
שם
ל־א
ולאי -שאר כלים להשתמש י בהם ,אלא; לגמול >,חםד בממונם ,גומלים :ח&ד בדבריהם .אך.מהר
במיני1?'..:וש בכוחי לשאת יצירה דוגמתיח .בל ספור חי מטח לשגב עליה
כמו שמ־י מאר מרגיש' הוא  .יכשםי&ר לו נטע  -איה קורות שרובו
מהיות האישים הפועלימ בו ,ספור גדול זקוק ליכתף מחצלת של ^ני ם שטיחיה על הקרקע" יכו/.
י
אהד מן מסגלים הגדו -תואר בתחילת הספור ,עד כאן היה הכל בדרך הטבע. ,ב מעשה קדרה" )ע' מוסף ,,רבר" ,י תרצ"או( .כמח
חזקה .הבטלן הנפלןא שלנו הוא
"
ועכשיו באיהנם ,יפה  .מעיד ד"-ר ט .מאיר,־ שקל חיה חביבים עליי דברי העגלי[ ,מה  .רב הלקח הצפון בהט.
לים והאלה ,יעל פן הזמין ואת המשורר לאמור:
למחבר למצוא כאן ..פתרון שיהיה יותר לפי  ,טעמנו ,ואף נטע איני נשאר בלתי מושפע ממסע ז ה במחיצת
:
 .י ?;
 ,טעון עלי!
 \ ^,: . : , ,למשל ,שהמוזות! ייכנע .בפני וגודל בטחונו המופלג של :החסיד .כשמגיעים ,כמעט בסוף נטיעתם ,,1אל יזקן  ..אחד
י
אם אני אוהד יתיל נטל! גטגזי מיז החסיד ויוותר.על הגידוניא וכיוצא באלה .אלא שעגנון ט שות י .מים' /מן הל"י ,יגטע'־טתעטף בטליתו של זה
"
פורחים פתאים כ־ל :־בנדיו־ — של.א היו נקייט מאיבק-
יץרגויבו מי אני וקוראים לי חסיד אבל אם נאמן לאיטי'' הפנימי של ־ ספור המעשה העממי —
; '>-
הפרש אט המציא הוא .את כל המעשה הזח ?גזל — מעל גופו .והנה כששב נטע הביתה; הואי מניה
יאי!
חי
.משפחתי
.
שם
על
עצהי
!/רא
־
אר 7
בעצמו או לקחיה מאיזה ספר .^.הקיצור ,הנים שאליו את -אומנותו ,יעושה תשיבה גמורה; -יאפילו ממנים
אותי".
־ י  / .־ גזכיו
רומזים ,דךך אגב ,כבר כמה רמזיט מקודם דיה כף ,אוחו משגיח על המשקלית והמדות ,והיא ממלא את
י
המעשה של רבי יוריל הוא פשוט ביותר .היא מכיון שלא היגו י בבית רבי יודיל שום ־ דבך ראוי לסעודת ?תפקידו -.החדש ג"ב באמונה עד שאפיילי הנוכריות היו
הצדיק" .זולתי רבי זרה התדנגיל שלו יה מעיר מדי יום ביימו טומנות את המדית עד שעבר ,נטע היא י הססל של
טיוםד .על *דה על־הכוח הפלאי .של
"
־ טעשח .בהסי 1אחד שהיה עני גדול .ומדוכא בעניות את בעלי-ו לעבודת .הגורא .־נשל דגלה יעם התרנגול ייטור ההומור והבדיחה שתוא -כ"כ ־בולט• :נ -הכגסתיי
ח*
"
י
"

בלה  ,ושגג! הוא אינו אלא חלין מעולמו של רבי היהו-רית .רבי אפריט ממשפחת בני הכט צבי חקגדנים
יורי? ,מזינת .יאותו האמורא שתקדיט נחושתו וברי היא טפיס מציין של 'גביר רגזן זורק מרה — ורחב־
בריחות כדי שיפתח לב הדומעים לתוהה מחמת לב וטוב נפש .במה ימיט סמוך רבי יוחל על שילחנו,
ה'65כ^5ה .ועל כ[ מצעו שנכרך -השני כשנטע איננו עוד ,במה שיחות וספירים נשמעיט שם ,יפה נקבע באן
טתדבק אותו יסוד ' 515צחוק עליז בקורות רבי יורי? ,,טחמת 'המציק" ,הלא טצל גם על הספיר המציין הזה
נעצמו ,בגון מעשה המוכס שהוריד ביארצייט שלן אישיות של-פרנס וגביר )ישראל שלטה( ,ועצם תבנו
את קורת המכס כדי שיתאים!* מנין יהירים ויוכל ישועת הבהיר הגולה הדל הולם יפה את כל האוירה—
לאמור קדיש ,או מעשה העגלה '8היתה תקועה בבוץ שלא להזכיר את התבלין של אמנות שבהם
ורבי יוריל רואה ובא לעזר להוציאה,
ומיד קופץ עליו יו-דע המחבר לצר!* את ה'םפו-ר היגדול אל תוך 'הספר
*
בעל ה עגלה ודורש ממנו שכר
גאלה.
נטיעה
זיבות
בלי
להכביד עליו .דוקא החייט חטובים בבית -הגביר
באו-
במו
ההוא
ליסוד
גמ בשיחות רעים 1יש מקיום רב
מעוררים
ברבי יודיל מיד אחרי צאתו מחשבות מרות
תה הבריחה חמצו-יינה של שני סוחרי בראי )א ,קנד( ,על בטול תורה ,והרהירי החלטה -ל הפט יק ולשוב מבצ-
שתיאור שיחת והטפש ,בה  .הו-א מעשה אטנית שאין בצים ועולים ביתר שאח .עוד פגישה אחת ממונח לו:
למעלות טמנה.
הכרנו
עם אותו הזקן מן הל"ו שאת פעולת טליתו כבר
ישבתי כמס יבת יעים ,משכילים רוסיים והשיחו?
י
הלא זה הו-א שרמזנו לעיל; העולמי המלא ועשיר־ אצל רבי נטע ,דמיתי היא אי אפשר לצמצם יותר
נסבה על עגנון .מה אתו? .רוצה מע'גנון .כיוצא 03ע־
"
הגוונים הפרוש לפנינו ב" ח כנםת' -כלה" אינו אלא לתארו -משעשה המחבר בעצמו .בנוסח הראשון של
השטחה של רבי יודיל ,בבני־ הספיר היתה הפגישה העילאית .הזאת בתחנה אהדת שיותיו 'קראנו כשהיינו צעיריט על ניר צביע ב'או0י>ת
מצע י לאישיותו הזכה
האדם המרובים שהיא פושט ג^הם התלבשו באופן חיו -של המסע )ע' מקלט בי ,עי  .(264מה יפת עשה המ -מחוקות" — .אלא ,אמרתי אני ,שעכשיו המעשיות
בי או שלילי )לפי חרוב באופן חיובי( טרותיו יחיא .או שורר שהעתיקה לכאן .אין למעלה הימנו .אנו מתקר -על ניר משובח ובאותיות בהירות ,כל'ומר ,גם כשנוקט
מרות יהרצייות לו ,חרישי -התורה ומעשי הישרים בים עכשיו באמה לםו' *1המסע .רבי יוריל משלח את עגנון את צורת הספיר החסידי ,הרי היא יוצר טמנו
שנשמעים לפ'ניו אינם נ!!גלים
 .לו אלא טח שהיה בלבו .נטע ,יושב לו לעבודת הבורא ,זוכה .בחתן לבתו כמ -בריאה חדשה לגמרי .לא שהיא מסלו* במה שה1א את
אך
כנינו.
את
לבנות
המחבר
באמנות גדולה יורע כאן
בתיאור
בואר
היא
גדולה
הספר.
אמנות
מסגרת"
ההעולם שחו-א מתאר " אותו ,אלא שהיא מעלו לחשיבות
"
יצא־ מבראד והיא מתאכסן בבית המוזג שמספר לו במלאכת חט פיר  .של חזירת החסיד לא פחות מביצי־
'סמלית .רק אדם שהיא לגמרי מעבר לע'ילם יהחיא
1
תולדות אדם" תולדותיו שאביו ואבי אשתיו ניחתו אתו .אנשים שכבר שטענו עליהם וי-ורעים את תולדו־
"שניהם במסכות י שונות ,והיתומים הדחוקים .גםו בצרות תיהמ כמו יעקוב שמשון ,אחיו של 'נטע מופיעים עתה )ואילם גם מעבר ל'תקיפ-ת ההשכלה שלא היתר .אלא
פרנםה נפגשים ,,מזרונים ובונים ביחד חיים חרשים— בגו-פם ,והפגישות עם אותם האנשיט שביר הכיר רבי חביבה עליו( יבול היה לתארו באותה הבהירות -המנופח
הישועה באה נהרו* עין ,אחרי ימיט נתג־ל-גל רבי יודיל במסעו הראשון ,מעמיקות איו מבארות באופן שתחייה קנין לדורות .אין איש יודע את נתיב-יהרוח
יוריל ילבית חולב ,ריבת מטורפת לו' לאכםנאי  -הלז ורבי מפתיע את הרושם .שעשו אז .בניגון נאה פדה רבי ומי יבין להנבא ,אך איני מאמין שימצא )כלומר,
יודיל מרפאה שלא בכוונתו ע"י נגונו ,נגון הדבקות יוריל את המטורפת מבבלי טירו-פ-ח ,אך
נגין נאה יכול יטצא באופן אידיאלי בדמיון /איזה טשורר( בעולמנו
לשכינה י שגיאתה .הזמן עובר "שרות ואילנות עמדו להכשיל רבים כשהיא אינ-גו לשם שמים! כמו שמראה
המבילבל של עכשיו טיםו-ט שלם ונותו חייג! -ג&ו דבי
חשיפים ורוחות חיו מנשבות בלא הפסק .-בבר יצא ם&ו-רו של שמשון יעקוב .חלומות מקדימים ומביאים
רוב כסלו ועדיין לא ירד שלג" )מה נפלאים הט פר קי את רבי יודיל אל ביתו ,אך נעלה ביותר היא התיאור יודיל של הכנסת כלה  .בודאי יש בינינו סוג של
"
הטבע הקצרים האלה ,גם היטבע כאילו הו-א מקופל שבו יעשח חשבון נפש בשיחת חלום עם אמו כשהיא טשכילים שקשה להם לקבל טיפים כזה ,ועדיין -ווסוג
רבי יודיל ,עי למשל א ,קימט( .קרונות קרונות שיל רב־ לומד משניות לעלית נשמתה .בספר זה שהיא אינו ?ההיא ידו רמת בספרותנו .אך הנער הנדל עכשיו בבר
ניט ודרשניים נוטעים מן הכפרים ורבי יודין לומד אלא  .שיר השירים של מדת הכנסת אורחים ,גולת תכו־ חו-א מעבר לרםנטימנטים הללו )אם גי היא ט6גם
י
את המעשה של יהררשן בעל עין אחת — רע הלב הזה תרת היא מעשה תוטב בעצים )ב  ,יםט( ,ואחריו במ־ במקצת בבית הספר( .אין -בי דעה כל יכך ש'ליליח בנו-
שאינו רואה אלא .את עצמו דיו בעין אחת .כבר אני קום מעשה הרב ואורחו שנודעים 1לחסיד סמוך לנמר
גע לצעירינו .בוראי הם מאד מאד חסרי ידיעות ,הם
סבורים ,ש&וףי גםייעית( 1הגיעו י ,בי רבי יודיל ינזחטן אל נסיעתו .וכך אינו פוסק מללמד ער שהיא יושב שוב
קרובים עשירים ,אך הם דוחים אותו שוב אל חשכת בבית מדרשו והוגה על-מסעותיו וחתועליות המרובות טעונים הדרכה ,הדרכה מאהבה ולא מתוך -מרה שחו־
יה מיואשת )במות שהיא נוטפת שביע שבוע מעל
?הנדודים ,נטע בועט ,אך רבי יוריל נו'הג ככיור בקרוביו שנמשכו לו ממנו.
ןת
קושי
1אל
מלא
שיהא
לאדם
1) ,,ח
ל!
ואינו מתרעם .חיות רעות מפחידות — אך רבי יודיל
הפי עת'ו ן .הסופרים( — ודוקא כאן אני רואת ת06יד
3,,עטר
היה
חרגה
ס
ם".
באחרי
יחשד
מצטער באותה שעה רק שלבו פנוי מיראת שימיט ויש
גדול כשביל רבי יודיל .יודע אני ירביט מצעירינו
פגטנז שתי ידיו וא/מר איל! מצאתי
בו מקו£"-6התייר-א מחיות רעות .צרה קוראת לחברתה,
שמבקשים דרך אל ירושת רוחנו הגדולה ומתקשיפ
י הוזי חייתי מניח ידי נול ראש! לברכ!".
אך מימיו לא היה רבי יודיל סתם טקשן ,אותו הי-ום;
יכול לתת איזו מושוג למצאה ,טח ניתן בידם? -ספר האגדה?־ -בודאי אוצר
יאט ברור שכיל טיבט אינו
אפילו דברי-ם שהם בגדי -קו-שיא היה מקבל באהבה.
השתלשלות הדברים'' נפלא ,אך -הוא קטעים קטעים וטי שאין בית למפרע
אותת
של
השפע
מן
שהיא
פרק ששי ה'ו-א נקודת מרגוע ומרכז ראשון .חח משני
"
היסודות של היהדות הגליצאית — התורה והחסידות שבטסעותיו שהיתה ב"ב 'חביבה על רבי יידיל ,הרי  -איגד המקשר קשה יעליו -שיקשרנו הוא. .או טסר מעין
י— טופיע כאן אלמנט שלישי; ה עשיל המשכיל .הוי־ נפשו הפשיטה ,אך רבת האיס&ק לריות וודאי שנסגרת חובות הלבבות ,מסילת ישרים 1וביו" ב? מ2הד אני
ביח התמינ £של החסיר עם המשכיל הו-א לעיג דק אך יפני ניתו-ח .אם תרצ-ו ,אפשר לצמצם אותה על טדה שהלשון של הטפה שנהם ההםרה כל הומור וספקנות
טוב לב לגם שניהם ,והספור ,,תוי'ה וגדיליה" שגבות אחה; א 'ה ב ה ,יאהבה מתוך שמחה .אהבת התורה-
שבלי קורטוב משניהם אין האדםו המודרני יכול לח־
הו-א אותו העשיל ,אינו חסר 'לגלי-ג על התורה' /חפל־ שהו-א מק-יימה מתוך עוני ורחק נורא ,היא עיקר מהותו.
"
טמנה נמשכת אהבת -בריותיו של הבורא שאיננה פוס -יות ,תרחיק את הקורא יה-צעיר " .הכנסת כלו!" *1וא
פיל הפולני-המפואר )גם שמעון יפנתס ועדיין לא היד.
באנוש ,אך לפי חת ;ם על בלתי נימולים — גם כי הוא רוקק בעלינו ספר אנדה ,אוצר מלא ירושת אבות ,לא של קטעים
יודע על טי יחלוק יכו'( .רוח היא
טעמי לא היה צריך להכניס כאן את הפנינה היקרה עד כדי להטביע את נטע .אין בו שמץ גאוה של תלמיד ניתקים ו'לעתיט קרובות סותרים זח את זה ,אלא של
,,טטתו של שלמיה יעקב'' .כשהיא לברה היתה מאירה חכם .הו-א ע;יו ותלמיד לגבי בל ארם .עניו אך לא עולם שלם שהתגשם בקורותיו של אדט אחד" .הכנסת
יותר . .וכאילו להוכיח שיגרולת החסידות היא במרות משפיל את כבודי .אין אחריה יכוליני לבזות אותו ,נל-ה" .היא מכלול של חובות הלבבות מוחשות מפני
"
ולא בעי-ון הויכוח מוזמן כאן רבי יוריל אל אדם עני מפני שדברי הבזיון אינם נכנסים באבניו ,תמיד היא
שהן מקוננות בלבו של בשר ודם ,מעוטרות עליזות
ומיוסר -ולומד מטנו את והמור של מעידה שאינהי נוטה לדון לכן! זכית ,לא מפני שמצוה -היא כך ,אלא
וטזוככות בלגלוג דק' .איני מתכוון ,חליללו ,לאמור,
מספקת לבעליו; שלפי דברי החכמים 1אסור לאכול מפני שלא יעלה על דעתו אחרה .את הסרחון היא
מסתפקים בטח תולה כעצמו ולא באחרים .1ח'יא מצטער עם אןתו .אורי שאתם צריכים -לשבת ו ל ל מ ו ד את "הכנסת.כלה"
וממנה .מהו? אותט בני ־ ארם שאינם
שא&ור ליהנות ט םעורתםי ,אך .מי לא שהיא איננו באברהם ,יצחק ויעקב או כאחר משאר כדרך שהיו לומדים את הטפרים הנ"ל .ל'א ו'לא ,־ -אן>־
שיש י להם בודאי
אך
להיות.
יכול
שיודיל
,כטו
שמכיר טובה  .על בל פרוסה ופרוסיה ,אין אצלו לעולם הצדיקים ,אלא שאיננו
על פי שתורה היא אינה צריכה למוד .תשכנו על הס6ח
י
מעובדה שאינה מם&קיה' .א >1פעם לא ברך רבי י'ודיל ליאוש איננו נותן את עצמו ,ו" אבד מברי בטל ותקראו בח.י הישפה קלה ,כי כבר הגיע בעל דו6לאכח
ב^מחל .כזאת 'כעל תפוחי האדמה הדלים חללו)-דרוש סכויי"  .אינו עול'ה על שפת-יו ,הוא מתגבר מכוח
לאותה תכלית השליטות ,שאי! מדגישים עוד בכלי
האדמה ע"ע ב ,פז( .ושוב אנו סבורים שרבי ?השמחה התקיעה בלבו .מתפלאיט א'נו קצת' שיח־
ת&יחי
אומנותי .ואל נא תטעו בזה שבהרבה ד&יט .תמצאו
יודיל כבר הגיע לחפצו .בזאלוויץ הוא מתאכ&ן בבית איש הזח שהיא כ"כ מלא אהבה ,אין לבו נתין לכאורה
למשפחתו .ביותר ,ומה תמהיט אנו על אותה השעה מראי מקומות למסכת שב'ת'למוד או ..לספר  .מומי .אז
רע נעוריו יואל ,שבאותו הזמן מתה אשתו ושמציע את
בלי -נדוניא .מה ק-ל הפתרון— הגדולה שבה טתישב רבי יודיל במלון בטרור יפה לחבור חסידי ,מראי מקומית אלה אינמ בשני! 5הקור־
עצמו חתן לבתו הבכורה
קשה הנסיון .הכיר רבי יודיל שהשרוך אינו מן ובמאכלים טובים ולומד ת1-רה — אך שוכח את אשתו אים ,הם בשביל -בן השיחה .הם סימן לכך שכ^ן מנענע
ומה
חרבי -טאפטא.. ,הלא הרבי ובנותיו המתטקקות ברעב .אכן ,זה הוא -הרגע שהאי־ כן השיחה למדבר בר^שו לאמור :הוסף! ,כבד  .הבנתי
לפי
מצות.
אינו
השמים,
כי
.
נעכר בחריפות לטח שאתה רומז .בני 'טיח-ה זום וגט אנחנו הקוראים1
צוה לפ&יוק ילכליה במו שיפסוק אבי החתן ,וכאן לא פוס 'נהפך לדרמה והשקט האיד ילי
נדוניא נדרשת — בטחון ,טראגית :אנו תמהים ,א ך  .פרימיט אשתו.מה ה י א לינבי המחנר .א *1פעם אין -צורך שנפתח  .ספר כשנמצא
חיה אב לחתן ולא היתה
המרחיקה ראות וחמק־ אומרת? אחרי ששמעה מנטע את מצב הדבר ים' ,הת־ מגא'ה מקוט .הכל טיבן מתוכו .יש^ו־רך  .רגן; שנפתח
הצירה החסידית של
הסבלנית
למטריה רחוקה וראית .אחרי חילו! מתאנחת —לא מן תטעמי שנטע יינם $נו פבי -לבנו ונתן לעצמנו י ליהנות מחביר גדול ,זח -ש^נמ
>:י0ה יהצלחה קירובה
אחרות חוזרת בפרק העשירי ריט .,אלא מכירה פרימיט בכעלה שקשה ל\ לשנות אינו מן הסחורה וורגיל-ח היוםייומית ,אך^עטקו?.*,
אינטרמצו של אננטור-ות .
י
"
שניה? :השולחן העגול" .של רבי -ממנהגו.ואפילו '.להחליט  .חלוקיו ,גורם לו צער ,בל שבן דבר .י?! לו אהיזח נהיינו-
^וט-־יוט .י • ־ • ?'" •־ 1 ::? -, - ?.
נקודת מרגוע ומרבי
י
־
 . . . : : . / .ש^ גויטייז
אפרי ם ? הגניר -יכאן &ר^ח "ח^כגה ' הגנות של ההכרח לדור באכסניה גדול-ה- ,וכ> זח עשה -בשביל  .בנותיו"!!
"איה פיך פרימיט שחיית אומרת שאינו נוק'ו'י אצגעו
בשביל אשתו ובנותיו ואפילו בחלים את :מראה כעסן
לפניו .עכשיו היא קובלת ו'מתנוררת על .כל דיבור
מעוקם שנפ£ח מפיח כנגדו"' .כאן צדוק דינו של רני
יודיל ,מפי אשתו נוכל לשמעו ,לא ט&יו .לא מדרבי
הטעם יהיה שח'סיד טגלח לנו )או לעצמו( מח שיש
בלבו -על אשתו .ובשעה שקרוב וידבר להעשוית -יכסח
עליו  .ב לגליג שטח,, :טודה אני על האמת שאילו היה
הרב שולח אותי לא י הייתי הולך אלא אשתי שלחזו
אותי ,לבך ' חלבתי — .וכלים לשט -מצור .נתכוונתי,
א?א יראתי טק'ולה וברחתי".
!;? ,,נל אני עליך ר1י נטע 0אהח קורץ
לרברי יהורה ס13ר ד מעשי 1ת".

