מני אדלר

לבלתי ידח ממנו נִ דח -
מבחר סאיכומים ל"הנִ דח" של עגנון
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סיפור על שלג
שלג רב ירד כל אותו השבוע מנתיב עליון כלפי העולם השפל.
האדמה השחורה הלבינה והשמים עמדו בכהיונם ובני אדם נתכנסו
לבתיהם בין התנור ולכירים ובעיר אין יוצא ואין בא .אבל בחמישי
בשבת נתגברה ִמדת החסד .השמש זרחה על הארץ והשלג התחיל
מתמסה .נשים יצאו לשוק לקנות בשר ודגים ומן הכפרים אשר
מסביב באו בקרונות ובסוסים .ושוב שופעים צִ נורות החיים כאילו לא
נפסק השפע מעולם.
יצא רבי אוריאל מן העיר ויצאו ﬠִ מו קהל חסידיו .השלג מתמסה
והולך וגשמים יורדים בזעף והאדמה מקצתה חלקה ומקצתה שוקעת.
היו מתלבטים והולכים מתלבטים והולכים ואומרים שיר השירים .רבי
אוריאל מהלך וקורא אל תראוני שאני שחרחֹרת ששזפתני השמש,
בני אמי נחרו בי .וקהל חסידיו קוראים אחריו ִהנָך יפה דודי אף
נעים .רבי אוריאל מהלך וקורא סמכוני באשישות ,רפדוני בתפוחים
כי חולת אהבה אני .וקהל חסידיו מהלכים וקוראים קול דודי הנה
זה בא ,מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות .רבי אוריאל קורא קומי
הסתו עבר ,הגשם חלף הלך לו,
ָ
לך רעיָ תי יפתי ולכי לך ,כי הנה
הנִ צנים נראו בארץ ,עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו .וקהל
חסידיו קוראים אחריו אני לדודי ודודי לי .רבי אוריאל קורא מצאוני
השומרים הסֹבבים בעיר ִהכּוני פצעוני ,נשאו את רדידי מעלי שומרי
החֹמות .וקהל חסידיו קוראים אחריו לכה דודי נצא השדה נלינה
בכפרים ,שם אתן את דודי לך .רבי אוריאל קורא מים רבים לא יוכלו
לכבות את האהבה .וקהל חסידיו עונים אחריו ונהרות לא ישטפוה.
וכך היו קוראים והולכים עד שהגיעו לכפר וקדש עליהם היום .הלכו
לאכסניא לשבות שם.
אין שלג נאה כשלג של מוצאי שבתות .לְ מה שלג זה דומה?
לנוצותיהם של כנפי מלאכים .חביבים ישראל שאפילו מלאכי השרת
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מפּתח בית הכנסת
משמטים כנפיהם לכבודם ומציעין להם טפטיות ֶ
עד פתח ביתם בשעה שהם יוצאים ליסב בסעודתו של דוד המלך
עליו השלום.
שלג יורד משמי מרום ,מאיר לילה ומאפילו .עולמות נעלמים נחשפים
ונתיבות נעלמים בדממה .והאכסניא עומדת בשלג ומבהיקה מאורו
של שלג .האש מתרוננת בתנור והבית מתמלא חמימות .נר דולק על
השולחן והנלבבים משוטטים בחדר ומתפללים תפילת ערבית.
הם אוכלים ושותים והנה נשמע קול עגלת חורף על השלג .נזדעזעו
ואמרו אוי לנו כי נגזרנו ,כי באו המתנגדים לגרשנו מזה ואנה מפניהם
נִ ָס ֵתר? עמד הזקן מן הכפר וצעק בכל כֹּחו ,כאדם שצועק בזמן
ששונאים באים עליו ,רֹאשי ראש אריה וראשך ראש חזיר ,אני רואה
אותך ככלבִ ,שליא של אמך בפיך .לא הספיק לגמור עד שנפתחה הדלת
וראו שאנשי שלומם הם ,שנתרפו מלֵ ילֵ ך עם הרב בערב שבת .וכיוָ ן
שראו אלה את אלה קראו ואמרו שלום עליכם ,עליכם שלום ,והרב
האיר להם פנים לכל אחד ואחד .שתו לחיים עד שנתלקחו איבריהם
ונתמזמז השלג על בגדיהם וישבו עם כל אחיהם ועטרו את שולחנו של
הרב ביראה ובשמחה .והרב יושב ומבהיק מזיו של מעלה.
שלג רב ירד כל אותו השבוע .האכסניא נתכסתה בבהירות העליונה
והנלבבים ישבו בצל השלוָ ה הנמתקת .אין יוצא ואין בא .אבל האיש
הנלבב ,אשר יראת ה' טהורה נגעה בלבו ,התגבר ושבר כל המניעות
והתגנב בחשאי מעין העיר לעלות אל משכן הצדיק.
השלג כיסה ארץ והבית מתעטף תכריכים .אור המנורה מתמעט
ואיידילי נופחת נפשה .רבי משולם בעלה עומד אצלה מצד זה ואביה
עומד אצלה מצד זה .גביניו מתבלבלים ועיניו מצטמקות והן בולעות
דמעה ופולטות דמעה .אור המנורה מתמעט וכבה והאש דועכת
בתנור.
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רבי אביגדור התהלך ארוכות וקצרות אגור בדברי תורה ,הוא טורד
אותם משום אבלות והם טורדים אותו מאבלותו .רבי משולם עמד
בחלון ִורפרף עיניו האדומות כלפי השלג הלבן .יצא המשמש והגיף
את התריסין ונִ ענע ראשו באנחה ואמר ,אין אשה מתה אלא לבעלה.
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ולכיר יִ ם
ַ
בין התנור
שלג רב ירד כל אותו השבוע מנתיב עליון כלפי העולם השפל.
האדמה השחורה הלבינה והשמים עמדו בכהיונם ובני אדם נתכנסו
לבתיהם בין התנור ולכירים ובעיר אין יוצא ואין בא .אבל בחמישי
בשבת נתגברה ִמדת החסד .השמש זרחה על הארץ והשלג התחיל
מתמסה .נשים יצאו לשוק לקנות בשר ודגים ומן הכפרים אשר
מסביב באו בקרונות ובסוסים .ושוב שופעים צִ נורות החיים כאילו לא
נפסק השפע מעולם.
ברחוב הזהב ששם ישבו לפנים רבנים גאונים מצאו מקום נאה לרב.
בעל בית מישראל עצור על בנים אשר לא דרך עוד על סף החסידות
פינה לו ביתו ,כדי להתבשם מברכתו של אותו צדיק .ובעלת הבית
טחה את הקרקע לכבודו ,אבל את התנור לא הסיקה שלא להקדיח
על האורחים המרובים .הביאו את הרב לבית והפשיטו אותו את
אדרתו .ואף על פי שנתמלא הבית אנשים לא היה יכול לעמוד מפני
הצִ נה .ביקשו להכניסו למדור אחר קטן וכל הבאים אליו להסתופף
בזיו קדשו ילכו להם .לא היו הם יכולים לפרוש ממנו ולא הוא מהם.
ישב עמהם ונתחמם כנגד אור אהבתם.
לאחר שבירכו ברכת המזון נשתטחו על הספסלים הארוכים ועל
הארגזים הצבועים ובעל הבית עלה עם אשתו על גב התנור ,והבית היה
תפוס שתיקה .הנרות שוקעים וצלליהם מכסים את השולחן ,את שיירי
החלה ,את העצמות ואת פתותי הלחם .שלהבותיהם מזדקפות משהו
כלפי כלי השעות ,החלודה מציצה מן המשקולות ,שעה יוצאת ושעה
נכנסת ועדיין רבי אוריאל עומד על הנרות בלי שום תנועה .ידיו נתונות
בתוך בתי זרועותיו וזקנו נוטפת עד ציציותיו וציציותיו מתנענעות
מאליהן ,מחמת חיוּת ונפש שהיתה בהן .הנרות דועכים ועמוד עשן
ִמתמר ועולה ,והרב אינו נעתק ממקומו ושותה עשן נרות השבת.
ככה שכבו הנלבבים וסיפרו סיפורי מעשיות והמשיכו אור האמונה
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כל אותו הלילה עד שהאיר היום .עמדה הפונדקית ופתחה את התנור
והוציאה קיתון של חמין .קמו הנלבבים ובירכו ברכת התורה ,שתו
חמין וכיוונו דעתם להתפלל.
שלג יורד משמי מרום ,מאיר לילה ומאפילו .עולמות נעלמים נחשפים
ונתיבות נעלמים בדממה .והאכסניא עומדת בשלג ומבהיקה מאורו
של שלג .האש מתרוננת בתנור והבית מתמלא חמימות .נר דולק על
השולחן והנלבבים משוטטים בחדר ומתפללים תפילת ערבית.
השלג כיסה ארץ והבית מתעטף תכריכים .אור המנורה מתמעט
ואיידילי נופחת נפשה .רבי משולם בעלה עומד אצלה מצד זה ואביה
עומד אצלה מצד זה .גביניו מתבלבלים ועיניו מצטמקות והן בולעות
דמעה ופולטות דמעה .אור המנורה מתמעט וכבה והאש דועכת
בתנור.
ואשה אחת מנשי הבית שמה עצים בתנור והגדילה המדורה .ולבה
כחלחלת ואדומה עולה מן התנור ומאירה את פני שני בני איידילי
היקרים שיושבים חבוקים על שרפרפים נמוכים ואוחזים בספר נושן
וקוראים בנעימה .דמעותיהם יורדות ונופלות על הספר והדפים
הישנים מתכרכמים כתחבושת שרויה מוגלא .והם מסיימים סיפור
המעשה.
עמדו בניה של איידילי והלכו אצל מטתו של זקנם ונטלו את השמיכה
ופרשוה לפני התנור להעריב שנתו בשמיכה חמה .הגדולים שבהם
הגביהו אותה למעלה והקטנים שבהם זקפו עצמם על בהונות רגליהם
והרימוה עד שידיהם מגיעות והיו מתקנאים בקומתם של אחיהם שיש
בידם להרימה כל כך ,ואפשר שיהנה זקנם דוקא ממקום זה.
בית המדרש ,התנור הוצן וכהיון לח חותל את כלי הבית ורוח צִ נה
לחה מנשבת מן הספרים ומפעפעת לתוך איבריו של אדם ונוטלת
חשק הלימוד ,כאילו בטלה חס ושלום אהבת התורה מן העולם.
השמש הסיק את התנור והדליק את הנרות .העצים הלחים תוססים
ַ
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בתנור ועש כוסס את העצים .כלי השעות פולטים כמה אנחות
והאיברים משתקעים בשינה .גרשום סיים פרק משניות ואמר קדיש
דרבנן והתפלל עם הצבור מנחה ומעריב וחזר לתלמודו.
אור התנור טרם כבה ומנורה קטנה מאירה את המפה הפרוסה על
חצי השולחן ואת ביצת המשרת ואת רקיקי השמן ואת כוס החלב
שהכינה לו בעלת הבית לסעודת הלילה .אבל הואיל והגיע חצות
לילה שכל העולם מתאבל ומקונן על בית אֹלקינו שנחרב נתבייש
לישב ולאכול .עמד ופשט את בגדיו באנחה והניחם לפני התנור
שיתייבשו וקרא קריאת שמע ועלה על מטתו .התריסין הומים מפּחד
בלילות וכִ ֵתּי צללים פורחים אילך ואילך כמיני רוחין ולילין ושדין.
אחז גרשום את ציציותיו בכל כֹּחו ועצם עיניו וקרא ,בידך אפקיד
רוחי ,ונשמתו התחילה עולה למעלה על ידי דמעות.
והתשוקה מלהטת את לבו והוא מפשר את לבו בתורה ואף על פי כן
התשוקה חוזרת ובוערת בו כתנור .ואפילו הוא נותן כל נפשו בתורה
אינו יכול לכבות את האהבה .אם יספר לקרוביו יתבזה עליהם ויתאבלו
עליו כעל מת ואם לא יספר היאך יעמוד .תלה עיניו לשמים ואמר ,רבונו
של עולם אין לי להתלוות אלא על רחמיך .ונשא נפשו ויצא בחשאי.
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גֵ ר הייתי בארץ נכריה
גרשום גָ ַבר ושנה.
זהו גרשום שהיה לומד תורה ומתאבל על אמו.
אשמורה ראשונה עברה ועדיין גרשום לא מש מאהלה של תורה.
יודע הוא גרשום בעצמו אפילו הוא הולך לדירתו ושוכב על ִמטתו אין
מנוחתו מנוחה.
התחיל גרשום מהרהר אחרי מדותיו ית' למה בראוֹ.
כיון שראה גרשום שהרהורי לבו מסיעים אותו מן התורה עמד והלך
לביתו לישון.
גשמי חורף יורדים ִטפּין ִטפּין וגרשום הולך ובודק את מעשיו.
אחז גרשום את ציציותיו בכל כחו ועצם עיניו וקרא ,בידך אפקיד
רוחי ,ונשמתו התחילה עולה למעלה על ידי דמעות.
גרשום לא התגבר כארי לקום לעבודת בוראו.
ותזנח משלום נפשי היה גרשום קורא מלבו.
וגרשום טרם ידע מאור אמתת הצדיקים.
נסתכל גרשום בהם ולבו נמשך אחרי הדרושים ,שדימו את האצילי
לחומר ועבירת הלב לחמץ בפסח.
סמוך לשריפת החמץ חזר גרשום לעירו.
ביקש גרשום להחזיר פניו שלא יראוהו בוכה.
הרגיש גרשום באביו ופנה לכאן ולכאן ,כדי שלא יפגעו עיניו בעיניו.
גרשום בא לישון בחדרו של זקנו.
יצא גרשום ועמד על סף בית המדרש לשאוף רוח צח להשיב נפשו
לתורה.
סמוך למנחה נתגלגל גרשום למבוי אחד ,סמוי מרשות הרבים.
עמד גרשום לפני השולחן ונטל ספר בידו וכיסה פניו ,שלא יראה
יהודים עושים מעשה נערות.
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לא היו רגעים מרובים עד שהניח גרשום ספרו מידו ונתעצם בכל כח
ראייתו במחול.
יצא גרשום מן השטיבל ומין לחלוחית חיונית היתה מפעפעת באיבריו.
שהה גרשום וקם וגשש בין האולם ולחדר המשכב כאדם שתועה
בעולמו ופשט את בגדיו וקרא קריאת שמע.
גרשום שהיה רגיל לישון בבית המדרש שנרות הנשמה דולקים שם
ביום ובלילה שמח על אור הנר שלא לישון בחשיכה מפחד בלילות.
שכב גרשום בין הכרים ,זיעתו שנקרשה על מצחו ועל פאותיו
דמה לתינוק
ודמעותיו שהיו קשורות בעיניו עיקמו את צורתו עד שנִ ָ
שמתחטא לפני אביו.
נטל גרשום ידיו ובירך ברכות התעורה.
וגרשום רץ כאחד הצבאים אל מערכת השלימות ומרחיב כֹּח נפשו
כל כמה שהוא יכול להתרחב.
וכיון שנפתח לבו של גרשום ונגלה לו סוד ה' שמרומז בדברים
הפשוטים וכיון שהגיע גרשום למדריגה גדולה בדרכי השם וקנה לו
בחינה והסתכלות בשני העולמות מסר לו רבו החוזר דבריו הקדושים
של הזקן נשמתו בגנזי מרומים.
הקדוש ברוך הוא משנה עתים ומחליף את הזמנים ואין לך עת וזמן
שאין גרשום מוסיף עליהם קישוטין ועיטורין.
וכבר הניח גרשום את כל הספרים ואינו קורא בהם אלא מתייחד בתוך
הבית ויושב בצלו של הקדוש ברוך הוא ויונק מן המחשבה הקדושה.
וכשיוצא החוזר יושב גרשום על הארץ ונותן ראשו בין ברכיו כאחד
מיורדי המרכבה.
עמד גרשום ועמד וחזר על כל מה ששמעו אזניו ומרוב התפעלות
הנפש ביקש לבכות.
נטל לו גרשום סידור והלך למקומו אצל הבימה.
וכיון שהגיע לפסוּק משכני אחריך נרוצה יצתה נשמתו בטהרה .ועדיין
שפתיו מרחשות הביאני המלך חדריו .נפשו יצאה בדברו.
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על ערש דוי
על ערש דוי איידילי שוכבת ורפאות אין למחלתה.
מדי פעם בפעם פוקחת איידילי עיניה ומציצה לתוך חלל הבית
שהועם מקרובים וקרובות.
השלג כיסה ארץ והבית מתעטף תכריכים .אור המנורה מתמעט
ואיידילי נופחת נפשה.
רבי משולם בעלה עומד אצלה מצד זה ואביה עומד אצלה מצד זה.
ולבה כחלחלת ואדומה עולה מן התנור ומאירה את פני שני בני
איידילי היקרים שיושבים חבוקים על שרפרפים נמוכים ואוחזים
בספר נושן וקוראים בנעימה.
הקצים ,אי אפשר כן,
פרשׂ רבי משולם שתי ידיו וצעק מלבו ,כלו כל ִ
אי אפשר.
רבי משולם ירד לכפר אצל רבי אוריאל ,שיבקש רחמים על איידילי
אשתו שלא תמות.
רבי משולם עמד בחלון ִורפרף עיניו האדומות כלפי השלג הלבן.
שעשׂאוּה
ָ
על כל השולחנות פרוסות מפות לבנות ופרוכת משי חדשה
משמלת חופתה של איידילי עליה השלום תלויה על ארון הקודש.
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ַה ְקּ לָ לָ ה
ֶשׁלֶ ג ַרב יָ ַרד
חוֹרה ִהלְ ִבּינָ ה
ָה ֲא ָד ָמה ַה ְשּׁ ָ
ַה ָשּׁ ַמיִ ם ﬠָ ְמדוּ
ְבּנֵ י ָא ָדם נִ ְתכַּ נְּ סוּ
נִ ְתגַּ ְבּ ָרה ִמ ַדּת ַה ֶח ֶסד
ַה ֶשּׁ ֶמשׁ זָ ְר ָחה
תּמ ֶסּה
ַה ֶשּׁלֶ ג ִה ְת ִחיל ִמ ַ
נָ ִשׁים יָ צְ אוּ
שׁוֹפﬠִ ים צִ נּוֹרוֹת ַה ַחיִּ ים
ְ
ַהיּוֹם ַרד
יוֹדﬠֵ י ֵס ֶפר ָסגְ רוּ
ְ
חוּרים ָשׁ ְבתוּ
ַבּ ִ
ַה ַשּׁ ָמּשׁ ִה ְדלִ יק
ַה ִמּ ְת ַפּלְּ לִ ים ִה ְת ַפּלְּ לוּ
זְ ֵקנוֹת ִה ְת ָפּ ְרצוּ
ָפּ ְתחוּ
גִּ ְפּפוּ
ָבּכוּ
נָ גְ עוּ
נִ ְתﬠָ ְרבוּ
נִ ְשׁ ְמﬠָ ה ְשׁמוּﬠָ ה
ֵהכִ ינוּ לִ ָבּם
יָ צְ אוּ ַה ֲח ִס ִידים
נִ ְת ַמלֵּ א ַה ָמּקוֹם ִשׂ ְמ ָחה
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נִ זְ ָדּ ְרזוּ
נִ ְת ָק ְרבוּ
נָ ְתנוּ ָשׁלוֹם
יָ ַרד ָה ַרב
נִ ְתﬠָ ֵרב
ﬠָ ַמד ַה ְמ ַשׁ ֵמּשׁ
טוֹפפוּ
נִ צְ ְ
נָ ַתן לוֹ ָשׁלוֹם
ֵהגִ יסוּ לִ ָבּן
ﬠָ ְמדוּ ﬠַ ל ַרגְ לֵ ֶיהן
ָמצְ אוּ ָמקוֹם
יָ ַשׁב ﬠִ ָמּ ֶהם
נִ ְת ַח ֵמּם
יָ צָ א ַר ִבּי ֲא ִביגְ דוֹר
קוֹלוֹת ֶיהם
ֵ
ָשׁ ַמע
נִ זְ ַדּﬠְ זַ ע
נִ ְתﬠַ ַטּף
ָח ַפף
ִסלְ ֵסל
ֵה ִיטיב
ִתּ ֵקּן
ִה ְס ַתּכֵּ ל
אוּר ֵיאל
ﬠָ ַמד ַר ִבּי ִ
ְמﬠֻ ָטּף
ְמﬠֻ ָטּר
ָפּנָ יו ְמ ִא ִירים
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נִ כְ נַ ס ַס ְר ְדיוֹט
ִה ְמ ִתּין
ָר ָאה
ﬠָ ַמד
ָא ַמר
ﬠָ ְמדוּ
צָ ﬠֲ קוּ
ִבּ ְקּשׁוּ
ֵשׁם ָשׁ ַמיִ ם נִ ְת ַחלֵּ ל
עֹנֶ ג ַשׁ ָבּת נִ ְשׁ ַבּת
נִ ְתגַּ ְבּ ָרה ַה ִטּ ְבﬠִ יּוּת
ִקלֵּ ל

התהלים .וכל
ִ
מה תשתוחחי נפשי ומה תהמי ,בוכה גרשום בלשון
מי שעינַ ים לו ורואה מנענע ראשו עליו בצער .וההדיוטות ממללים
בפיהם ומרמזים בעיניהם ומורים באצבעותיהם ואומרים עונש מן
השמים .נתגרה רבי אביגדור באותו צדיק ונענש בזרעוִ .קללת צדיק
עושה רושם.
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סּוּר יןְ ,בּ ִד ְק דּוּק ֲח ֵב ִר ים
ְבּ ַק ָבּלַ ת ַה יִּ ִ
גֵּ ְרשֹׁם גָּ ַבר וְ ָשׁנָ ה
יוֹשׁב
ָהיָ ה ֵ
קוֹרא
וְ ֵ
וְ שׁוֹנֶ ה
עוֹסק
וְ ֵ
גּוֹﬠֶ ה ְבּ ִבכְ יָ ה
וּמ ַח ֵמּד
ְ
וּמ ְת ַאוֶּ ה
ִ
וּמ ְת ַא ֵבּל ﬠַ ל ִאמּוֹ
תּוֹרה ִ
לוֹמד ָ
זֶ הוּ גֵּ ְרשֹׁם ֶשׁ ָהיָ ה ֵ
ִסיֵּ ם
וְ ָא ַמר
וְ ִה ְת ַפּלֵּ ל
וְ ָחזַ ר
ל ֹא ָמשׁ
ל ֹא ַשׂח
ל ֹא יָ ָשׁן
יָ ַשׁב וְ ָשׁנָ ה
ִה ְת ִחיל ְמ ַה ְר ֵהר
ﬠָ ַמד וְ ָהלַ ְך
וּבוֹדק
הוֹלֵ ְך ֵ
תּוֹרה נִ ְשׁ ָמע וְ הוֹלֵ ְך
וְ קוֹל ַה ָ
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ָשׁכַ ב
ָק ַפץ וְ נָ ַטל
וְ לָ ַבשׁ ֵוּב ֵרְך
נִ ְתﬠַ ֵטּף וְ ִה ְדלִ יק
ִמ ְתﬠַ ֵדּן וְ הוֹלֵ ְך
עוֹסק
ֵ
עוֹמד
ֵ
קוֹרא
וְ ֵ
וְ עוֹלֶ ה
ְמ ַר ְפ ֵרף
בּוֹכֶ ה
...
יוֹשׁב ִבּכְ לוּב ַהיָּ גוֹן ְוּב ַמ ֲא ַסר ַה ִתּ ְקוָ ה
ָהיָ ה ַהחוֹזֵ ר ֵ
תּוֹרה כְּ ֵדי ֶשׁיִּ כָּ נֵ ס ﬠִ מּוֹ לַ ְטּ ַר ְקלִ ין
וּמ ְת ִקין ֶאת גֵּ ְרשֹׁם ִבּ ְפרוֹזְ דּוֹר ַה ָ
ַ
לָ ְמדוּ
ִוּפלְ ְפּלוֹ
וְ ִה ְפלִ יאוּ
שׁוֹאל וְ זֶ ה ֵמ ִשׁיב
זֶ ה ֵ
עוֹשׂים ָתּגִ ים וּכְ ָת ִרים
וְ ֵהם ִ
וּמ ַק ְדּ ִשׁים
וּמגַ ְדּלִ ים ְ
וּמ ַשׁ ְבּ ִחים ְ
וּמ ָב ְרכִ ים ְ
ְ
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