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  ת קודששב

  

  ב"ע, ה"ל יֹוָמא ֶּסֶכתמַ , ַּבְבִלי ַּתְלמּוד ְלִפי / ּתֹוָרה לֹוֵמד ִהֵּלל

  

 ְלַהְרִויחַ  ָקֶׁשה ְוֶׁשָעַמל ָּפׁשּוט ָאָדם ָהָיה ַּדְרּכֹו אִׁשיתֶׁשְּבֵר  ַהָּזֵקן ֵּללִה  ַעל ָאְמרּו

; ִּדיָנר ֲחִצי ֶׁשל ֶאָחד ַמְטֵּבעַ  ּוַמְרִויחַ  ַלֲעבֹוָדתֹו יֹוֵצא ָהָיה יֹוםוָ  יֹום ְּבָכל. מֹוְח לַ  ֶאת

, ִויָלָדיו ִאְׁשּתֹו ָחִליָלה ְרֲעבּויִ  ֶׁשּלֹא, ּוְלִמְׁשַּפְחּתֹו ְלַעְצמֹו גָּדאַ  ַמֲחִציתֹוּבְ 

  .ַהּתֹוָרה ְלִׁשעּור ְּכִניָסה ְּדֵמי ַהִּמְדָרׁש ֵּבית ְלׁשֹוֵמר ִׁשֵּלם ַמֲחִציתֹובְ ּו

 ִהִּגיעַ . תַאחַ  ֲעבֹוָדה ֲאִפּלּו ָמָצא ְולֹא ֻּכּלֹו ַהּיֹום ָּכל ֵּללִה  ִהְסּתֹוֵבב ַאַחת ַּפַעם

 ּוָבא, ּתֹוָרה ִּדְבֵרי ִלְׁשֹמעַ  ַנְפׁשֹו ָצְמָאה ֵכן-ִּפי-ַעל-ַאף. ָּדָבר ְּבָידֹו ְוֵאין ,ָהֶעֶרב

 ֶאל ֵּללִה  ָּפָנה," יֲאֹדנִ , ִמְּמ ְּבַבָּקָׁשה. "ַהִּמְדָרׁש ֵּבית ׁשֹוֵמר ֵאֶצל ַמָּזלֹו ֶאת ְלַנּסֹות

 ֵּתן, ָאָּנא. ֶאָחד ַמְטֵּבעַ  ֲאִפּלּו ַהּיֹום ְלַהְרִויחַ  ִהְצַלְחִּתי לֹא, "ַּבֶּפַתח ָהעֹוֵמד ַהּׁשֹוֵמר

, ְלַׁשֵּלם ֲאִני ַמְקִּפיד יֹוםוָ  יֹום ֶׁשְּבָכל יֹוֵדעַ  ַאָּתה. ְלַׁשֵּלם ְּבִלי ַהַּפַעם ְלִהָּכֵנס ִלי

  . יובָ ֵק עֲ  ַעל ָלׁשּוב ֱאַלץנֶ  ֵּללְוִה , ְלִהָּכֵנס לֹו ִהִּניחַ  לֹא ַהּׁשֹוֵמר." ְּבָיִדי ֵאין ְוַהּיֹום

 ִּדְבֵרי ִלְׁשֹמעַ  ָּכ-ָּכל ָרָצה הּוא. ְלִהְתַרֵחק לֹו ִהִּניחַ  לֹא ִלּבֹו אּוָלם ,ָלֶלֶכת ֵּללִה  ָּפָנה

 ַהִּמְדָרׁש ְּבֵבית ַלְּמִדיםַהְּמ  ַהֲחָכִמים ,ְוַאְבַטְליֹון ְׁשַמְעָיה ֶׁשל ִמִּפיֶהם ָחְכָמה

 ֶלֶחם ְּבָידֹו ֵאין ִאם. ָלֶהם ְלַהֲאִזין ֶּדֶר ִלְמצֹא ֻמְכָרח ֶׁשהּוא יׁשִהְרּגִ  ֵּללִה . ְּפִניָמה

  . ּתֹוָרה ֶׁשל אֹוָרּהּבְ  ַנְפׁשֹו םּמֵ חַ ְת ִּת  ְלָפחֹות –

 ויֶׁשֵאלָ  ַהֶּפַתח ֶזה. ַהִּמְדָרׁש ֵּבית ֶׁשל ְּבַגּגֹו ַחּלֹון ְוִהֵּנה, ַמְעָלה ֵעיָניו ֶאת ֵּללִה  ָנָׂשא

 ֶאת ְוִהְצִמיד ִהְׁשַּתַּטח ַהַחּלֹון ֶאל ְּכֶׁשִהִּגיעַ . ְלַטֵּפס ְוֵהֵחל, ֵּללִה  ָחַׁשב, ְלִּתיִהְתַּפּלַ 

  . ִּבְׁשִקיָקה ַמְקִׁשיב, ַהֶּפַתח ֶאל ָאְזנֹו

 ֵּללִה  ְּבעֹוד. ַהֹחֶרף ֶׁשל ְּבִעּצּומֹו, ֵטֵבת ְּבֹחֶדׁש ַׁשָּבת ֶעֶרב, ָהָיה ַׁשָּבת ֶעֶרב יֹום אֹותֹו

 ֶׁשֵהֵחל ַעד ְוָגַבר ַהֹּקר ָּגַבר, ַהּתֹוָרה ְלִדְבֵרי ּוַמֲאִזין ַהַחּלֹון ַתחּפֶ  ַעל ָּכ ֵכבׁשֹו

 ֵּללְוִה , ְוַהֶּׁשֶלג ַהִּצָּנה ֵמֲחַמת ִמְצַטְּנִפים, ְּבָבֵּתיֶהם יםִס ּנְ ִמְתּכַ  ַהֹּכל. ֶׁשֶלג ָלֶרֶדת

 זֹוֵרחַ  הּוא, ֵּללִה לְ  לֹו ַחם. ַּבֹּקר ְּכָלל ַמְרִּגיׁש ְוֵאינֹו ַהִּלּמּוד ְּבסֹודֹות ֻּכּלֹו-ָּכל קּועַ ׁשָ 

  . ּתֹוָרה ֶׁשל ּהיוָ ּזִ ִּמ  ִמִּבְפִנים
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, ָלָבן ְּבַמְרָבד ִמְתַּכָּסה ָהֲאָדָמה. ָועֹוד עֹוד ְוֶנֱעָרם ַהֶּׁשֶלג צֹוֵנחַ  ְּבֶׁשֶקט- ְּבֶׁשֶקט

 ַּגּגֹו ַּגם ִמְתַּכֶּסה. ַהָּבִּתים ַּגּגֹות ְתַּכִּסיםִמ , יִחיםַהִּׂש  ַוֲעֵלי ָהֵעִצים ַעְנֵפי ִמְתַּכִּסים

, ְוקֹוֵפא ֵּללִה  הֹוֵל. ְלַהְרִּגיׁש ְּבִלי ִמְתַּכֶּסה ֵּללִה  ַאף ְוִאּתֹו, ַהִּמְדָרׁש ֵּבית ֶׁשל

 ֹוָרהַּבּת ַמֲעִמיִקים, םדָ ּוּמלִ ּבְ  ְוַאְבַטְליֹון ְׁשַמְעָיה ַמְמִׁשיִכים ַהִּמְדָרׁש ֵּבית ּוְבתֹו

  .ֻּכּלֹו ַהַּלְיָלה ָּכל

 ְּבָכל? ַהַּׁשַחר אֹור ָעָלה לֹא ֶזה ֵּכיַצד: ְּתֵמִהים ְוַאְבַטְליֹון ְׁשַמְעָיהּו, עֹוֵבר ַרב ְזַמן

 ָּכל ַמְסִּתיִרים ֶׁשָהֲעָנִנים, ָּכ-ָּכל ְמֻעָּנן ַהּיֹום אּוַלי. ָאֵפל ְוַהּיֹום, ֵמִאיר ַהַּבִית יֹום

 ְׁשַמְעָיה ָיְצאּו ִמָּיד. ָאָדם ְּדמּות ַהַחּלֹון ְּבֶפַתח ְוָראּו ַמְעָלה ִציצּוהֵ ? אֹור ֶקֶרן

 ַהַּגג ַעל ֶנֱעַרם ַהֶּׁשֶלג. ַהִּמְדָרׁש ֵּבית ַּגג ַעל ִּבְמִהירּות ְוִטְּפסּו הצָ ַהחּו ְוַאְבַטְליֹון

 הּוא ֵהיָכן. ָנהָא וָ  הנֶ ָא  ָנעּו, ְוִחְּפׂשּו ַהְּׁשַנִים ִהְתרֹוְצצּו. ַאּמֹות ׁשֹוָׁשל ֶׁשל ֹגַבּהּבְ 

  ? ָראּו ָּפָניו ֶׁשֶאת ָאָדם אֹותֹו

. ַהַחּלֹון ָקבּועַ  ֶׁשּבֹו ַּבָּמקֹום ָנָחה ֲעצּוָמה ֲעֵרָמה, ִלְפֵניֶהם ֶׁשֶלג ֶׁשל ַהר ְוִהֵּנה

 ּגּופֹו, ֵּללִה  ףְחׂשַ נֶ  טאַ לְ -ְלַאט. ַהֶּׁשֶלג ֶאת ּוְלַפּנֹות ַלֲחֹפר ֵהֵחּלּו ֲעצּוָמה ְּבֶבָהָלה

  . ִחּיּו ָּפָניו ְוַעל ָקפּוא

 ַהִּמְדָרׁש ְלֵבית ְוִהְכִניסּוהּו ֵּללִה  ֶאת ְוַאְבַטְליֹון ְׁשַמְעָיה ֵהִרימּו ִמֻּׁשָּתִפים ְּבֹכחֹות

 לׁשֶ  ַסָּכָנהּבְ  ַחָּייו ִיְהיּו ,ָהֶאְפֶׁשר ְּכָכל ַמֵהר הּומּוְּמ חַ יְ  לֹא ֶׁשִאם ָיְדעּו ֵהם. ְּפִניָמה

 ְׁשַמְעָיה. ַהַּתּנּור ְּכֶנֶגד ְוהֹוִׁשיבּוהּו הּוצּוחָ ְר , ַהֶּׁשֶלג ֶאת ֵמָעָליו ֵהִסירּו ֵהם. ַמָּמׁש

 ַרק. ֵאׁש ְלַהְבִהיר ֶהְחִליטּו ֶאָחד ּוֶפה, ְׁשַמְעָיהּבִ  ִהִּביט ןיֹולְ טַ בְ ַא , ןיֹולְ טַ בְ ַא ּבְ  ִהִּביט

 ֲהֵרי, ָּבתׁשַ ּבְ  ֲאסּוָרה ּהָת ָק לָ ְד הַ  ִאם ְוַגם ,ַהֶּזה ָהָאָדם ֶאת ְלַהִּציל ּתּוַכל ָהֵאׁש

 ָאָדם ּוְלַהִּציל ַהַּׁשָּבת ֶאת ְלַחֵּלל ֻמָּתר ְוִאם. ַהַּׁשָּבת ֶאת ּדֹוֶחה ֶנֶפׁש ֶׁשִּפּקּוחַ 

 ֶאת ֵחֵרף ֲאֶׁשר, ֵּללִה  ִּבְׁשִביל ַהַּׁשָּבת ֶאת ְלַחֵּלל ָראּוי ְוַאף ֻמָּתר, ָמֶות ִמַּסָּכַנת

  . ַהּתֹוָרה ֶאל ְלִהְתָקֵרב ְּכֵדי ְפׁשֹונַ 

, ֵעיָניו ֶאת ֶׁשָּפַקח ַעד ַהּבֹוֶעֶרת ָהֵאׁש מּול ֵּללִה  ֶאת ְוַאְבַטְליֹון ְׁשַמְעָיה הֹוִׁשיבּו

  . ַהִּמְדָרׁש ְּבֵבית ַהֶּקַבע ִמּיֹוְׁשֵבי ֵּללִה  ָהָיה ַהּיֹום ּוֵמאֹותֹו

  .ַהּדֹורֹות ְּבָכל ִיְׂשָרֵאל ַחְכֵמי ֵלידֹוִמּגְ  ְלֶאָחד ָהָיה ְוהּוא, ַהָּׁשִנים ָעְברּו
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