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יוֹמא ל"ה ,ע"ב
תּוֹרה  /לְפִ י ַתּלְ מוּד בַּ בְ לִי ,מַ סֶּ כֶת ָ
ָ

אשׁית דַּ ְרכּוֹ הָ יָה ָאדָ ם פָּשׁוּט וְ ֶשׁעָ מַ ל ָקשֶׁ ה לְהַ ְרוִ יחַ
ָא ְמרוּ עַ ל ִהלֵּל הַ זּ ֵָקן ֶשׁבְּ ֵר ִ
ֲבוֹדתוֹ וּמַ ְרוִ יחַ מַ ְטבֵּ עַ ֶאחָ ד שֶׁ ל חֲ ִצי ִדּי ָר;
ֶאת לַ ְחמוֹ .בְּ כָל יוֹם וָ יוֹם הָ יָה יוֹצֵ א ַלע ָ
בְּ ַמחֲ צִ יתוֹ דָּ ַאג לְעַ ְצמוֹ וּל ְִמ ְשׁפּ ְַחתּוֶֹ ,שׁלּ ֹא יִ ְרעֲבוּ חָ לִילָה ִא ְשׁתּוֹ וִ יל ָָדיו,
תּוֹרה.
לְשׁעוּר הַ ָ
ְשׁוֹמר בֵּ ית הַ ִמּ ְד ָרשׁ ְדּ ֵמי כְּ ִיסָ ה ִ
וּבְ ַמחֲ צִ יתוֹ ִשׁלֵּם ל ֵ
פַּעַ ם ַאחַ ת ִה ְסתּוֹבֵ ב ִהלֵּל כָּל הַ יּוֹם כֻּלּוֹ וְ ל ֹא מָ צָ א אֲ פִ לּוּ עֲבוֹדָ ה ַאחַ תִ .הגִּ יעַ
תּוֹרה ,וּבָ א
ָ
ָהעֶ ֶרב ,וְ ֵאין בְּ יָדוֹ דָּ בָ רַ .אף-עַ ל-פִּ י-כֵן צָ ְמ ָאה ַפְ שׁוֹ לִ ְשׁמֹעַ ִדּבְ ֵרי
לְ ַסּוֹת אֶ ת מַ זָּלוֹ ֵאצֶ ל שׁוֹמֵ ר בֵּ ית הַ ִמּ ְד ָרשׁ" .בְּ בַ ָקּשָׁ ה ִמ ְמּ  ,אֲ ֹד ִ י ",פָּ ָה ִהלֵּל ֶאל
לַח ִתּי לְהַ ְרוִ יחַ הַ יּוֹם אֲ פִ לּוּ ַמ ְטבֵּ עַ ֶא ָחדָ .אנָּאֵ ,תּן
ַהשּׁוֹמֵ ר הָ עוֹמֵ ד בַּ פּ ֶַתח" ,ל ֹא ִהצְ ְ
לִי ל ְִהכָּ ֵס הַ פַּעַ ם ְבּלִי לְשַׁ לֵּםַ .א ָתּה יוֹדֵ עַ שֶׁ בְּ כָל יוֹם וָ יוֹם מַ ְקפִּ יד אֲ ִי לְשַׁ לֵּם,
וְ הַ יּוֹם ֵאין בְּ י ִָדי ".הַ שּׁוֹמֵ ר ל ֹא ִהנִּיחַ לוֹ ל ְִהכָּ ֵס ,וְ ִהלֵּל ֶ אֱ לַץ לָשׁוּב עַ ל ֲע ֵקבָ יו.
לְה ְת ַרחֵ ק .הוּא ָרצָ ה כָּל-כָּ לִ ְשׁמֹעַ ִדּבְ ֵרי
פָּ ָה ִהלֵּל לָ ֶלכֶת ,אוּלָם לִבּוֹ ל ֹא ִהנִּיחַ לוֹ ִ
חָ כְ מָ ה ִמפִּ יהֶ ם שֶׁ ל ְשׁמַ עְ יָה וְ ַאבְ ַטלְיוֹן ,הַ חֲ כ ִָמים ַה ְמּל ְַמּ ִדים בְּ בֵ ית הַ ִמּ ְד ָרשׁ
פְּ ִימָ הִ .הלֵּל ִה ְרגִּ ישׁ שֶׁ הוּא מֻ כְ ָרח ל ְִמצ ֹא דֶּ ֶר לְהַ אֲ זִ ין לָהֶ םִ .אם ֵאין בְּ יָדוֹ לֶחֶ ם
תּוֹרה.
אוֹרהּ שֶׁ ל ָ
– ְלפָחוֹת ִתּ ְתחַ מֵּ ם ַפְ שׁוֹ בְּ ָ
ָשָׂ א ִהלֵּל ֶאת עֵ י ָיו מַ עְ לָה ,וְ ִהנֵּה ַחלּוֹן בְּ גַגּוֹ שֶׁ ל בֵּ ית הַ ִמּ ְד ָרשׁ .זֶה הַ פּ ֶַתח ֶשׁ ֵאלָ יו
ִה ְתפַּ לַּ ל ְִתּי ,חָ שַׁ ב ִהלֵּל ,וְ הֵ חֵ ל ל ְַטפֵּס .כְּ שֶׁ ִהגִּ יעַ ֶאל הַ חַ לּוֹן ִה ְשׁ ַתּטַּ ח וְ ִהצְ ִמיד ֶאת
יקה.
ָאזְ וֹ ֶאל הַ פּ ֶַתח ,מַ ְק ִשׁיב בִּ ְשׁ ִק ָ
אוֹתוֹ יוֹם עֶ ֶרב שַׁ בָּ ת הָ יָה ,עֶ ֶרב שַׁ בָּ ת ְבּחֹדֶ שׁ טֵ בֵ ת ,בְּ עִ צּוּמוֹ שֶׁ ל הַ ח ֶֹרף .בְּ עוֹד ִהלֵּל
תּוֹרה ,גָּבַ ר הַ קֹּר וְ גָבַ ר עַ ד שֶׁ הֵ חֵ ל
שׁוֹכֵב כָּ עַ ל פֶּ ַתח הַ ַחלּוֹן וּמַ אֲ זִ ין לְ ִדבְ ֵרי הַ ָ
ל ֶָרדֶ ת שֶׁ לֶג .הַ כֹּל ִמ ְתכַּ ְנּ ִסים בְּ בָ ֵתּיהֶ םִ ,מצְ טַ נְּפִ ים מֵ חֲ מַ ת הַ צִּ נָּה וְ הַ ֶשּׁלֶ ג ,וְ ִהלֵּל
זוֹרחַ
שָׁ קוּעַ כָּל-כֻּלּוֹ בְּ סוֹדוֹת הַ לִּמּוּד וְ ֵאי וֹ ַמ ְרגִּ ישׁ כְּ לָל בַּ קֹּר .חַ ם לוֹ לְ ִהלֵּל ,הוּא ֵ
תּוֹרה.
ִמבִּ פְ ִים ִמּזִּ יוָ הּ שֶׁ ל ָ
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בְּ שֶׁ ֶקט-בְּ שֶׁ ֶקט צוֹ ֵחַ הַ שֶּׁ לֶג וְ ֶ ע ֱָרם עוֹד וָעוֹד .הָ אֲ דָ ָמה ִמ ְתכַּסָּ ה בְּ מַ ְרבָ ד ָלבָ ן,
יחיםִ ,מ ְתכּ ִַסּים גַּגּוֹת הַ בָּ ִתּיםִ .מ ְתכַּסֶּ ה גַּם גַּגּוֹ
ִמ ְתכּ ִַסּים עַ ְ פֵי הָ עֵ ִצים וַ עֲלֵי הַ ִשּׂ ִ
שֶׁ ל בֵּ ית הַ ִמּ ְד ָרשׁ ,וְ ִאתּוֹ ַאף ִהלֵּל ִמ ְתכַּסֶּ ה בְּ לִי לְהַ ְרגִּ ישׁ .הוֹלֵ ִהלֵּל וְ קוֹפֵא,
וֹרה
יקים בַּ תּ ָ
וּבתוֹ בֵּ ית הַ ִמּ ְד ָרשׁ מַ ְמ ִשׁיכִ ים ְשׁמַ עְ יָה וְ ַאבְ טַ לְיוֹן בְּ לִ מּוּדָ ם ,מַ ע ֲִמ ִ
ְ
כָּל הַ לַּ יְ לָה כֻּלּוֹ.
זְ ַמן ַרב עוֹבֵ ר ,וּ ְשׁמַ עְ יָה וְ ַאבְ ַטלְיוֹן ְתּמֵ ִהים :כֵּיצַ ד זֶה ל ֹא עָ לָה אוֹר הַ שַּׁ חַ ר? ְבּכָל
יוֹם הַ בַּ יִת מֵ ִאיר ,וְ הַ יּוֹם ָאפֵל .אוּלַי הַ יּוֹם ְמ ֻענָּן כָּל-כָּ ֶ ,שׁהָ ֲע ָ ִים מַ ְס ִתּ ִירים כָּל
ֶק ֶרן אוֹר? הֵ צִ יצוּ מַ עְ לָה וְ ָראוּ בְּ פ ֶַתח הַ חַ לּוֹן ְדּמוּת ָאדָ םִ .מיָּד יָצְ אוּ ְשׁמַ עְ יָה
וְ ַאבְ ַטלְיוֹן הַ חוּצָ ה וְ ִטפְּ סוּ ִבּ ְמ ִהירוּת עַ ל גַּג בֵּ ית הַ ִמּ ְד ָרשׁ .הַ שֶּׁ לֶג ֶ ע ֱַרם עַ ל הַ גַּג
בְּ גֹבַ הּ שֶׁ ל שָׁ לוֹשׁ ַאמּוֹתִ .ה ְתרוֹצְ צוּ הַ ְשּׁ ַ יִם וְ ִחפְּ שׂוָּ ,עוּ ָא ֶ ה וָ ָא ָה .הֵ יכָן הוּא
אוֹתוֹ ָאדָ ם שֶׁ ֶאת פָּ ָיו ָראוּ?
וְ ִהנֵּה הַ ר שֶׁ ל שֶׁ לֶג לִפְ ֵיהֶ ם ,ע ֲֵרמָ ה עֲצוּמָ ה ָחָ ה בַּ מָּ קוֹם שֶׁ בּוֹ ָקבוּעַ הַ חַ לּוֹן.
בְּ בֶ הָ לָה עֲצוּמָ ה הֵ חֵ לּוּ לַחֲ פֹר וּלְ פַנּוֹת ֶאת הַ שֶּׁ לֶג .ל ְַאט-לְ ַאט ֶ ְחשַׂ ף ִהלֵּל ,גּוּפוֹ
ָקפוּא וְ עַ ל פָּ ָיו ִחיּוּ .
בְּ כֹחוֹת ִמשֻּׁ ָתּפִ ים הֵ ִרימוּ ְשׁמַ עְ יָה וְ ַאבְ ַטלְיוֹן אֶ ת ִהלֵּל וְ ִהכְ ִיסוּהוּ לְבֵ ית הַ ִמּ ְד ָרשׁ
פְּ ִימָ ה .הֵ ם י ְָדעוּ שֶׁ ִאם ל ֹא יְ חַ ְמּמוּהוּ ַמ ֵהר כְּ כָל ָה ֶאפְ שֶׁ ר ,י ְִהיוּ חַ יָּיו בְּ סַ כָּ ָה שֶׁ ל
הוֹשׁיבוּהוּ כְּ ֶ גֶד הַ ַתּנּוּרְ .שׁמַ עְ יָה
מַ מָּ שׁ .הֵ ם הֵ ִסירוּ מֵ עָ לָיו ֶאת הַ שֶּׁ לֶגְ ,רחָ צוּהוּ וְ ִ
ִהבִּ יט בְּ ַאבְ טַ לְ יוֹןַ ,אבְ טַ ְליוֹן ִהבִּ יט בִּ ְשׁמַ עְ יָה ,וּפֶה ֶאחָ ד הֶ ְחלִיטוּ לְהַ בְ ִהיר ֵאשַׁ .רק
סוּרה בְּ שַׁ בָּ ת ,הֲ ֵרי
הָ ֵאשׁ תּוּכַל לְהַ צִּ יל ֶאת ָה ָאדָ ם הַ זֶּה ,וְ גַם ִאם הַ ְדלָ ָק ָתהּ אֲ ָ
שֶׁ פִּ קּוּחַ ֶ פֶשׁ דּוֹחֶ ה ֶאת הַ שַּׁ בָּ ת .וְ ִאם מֻ ָתּר לְחַ לֵּל ֶאת הַ שַּׁ בָּ ת וּל ְַהצִּ יל ָאדָ ם
ִמסַּ כָּ ַת מָ וֶת ,מֻ ָתּר וְ ַאף ָראוּי לְחַ לֵּל ֶאת הַ שַּׁ בָּ ת בִּ ְשׁבִ יל ִהלֵּל ,אֲ שֶׁ ר ֵח ֵרף ֶאת
תּוֹרה.
ַ פְ שׁוֹ כְּ ֵדי ל ְִה ְת ָק ֵרב ֶאל הַ ָ
הוֹשׁיבוּ ְשׁמַ עְ יָה וְ ַאבְ ַטלְיוֹן ֶאת ִהלֵּל מוּל הָ ֵאשׁ הַ בּוֹעֶ ֶרת עַ ד שֶׁ פּ ַָקח ֶאת עֵ י ָיו,
ִ
יּוֹשׁבֵ י הַ ֶקּבַ ע בְּ בֵ ית הַ ִמּ ְד ָרשׁ.
וּמֵ אוֹתוֹ הַ יּוֹם הָ יָה ִהלֵּל ִמ ְ
יִשׂ ָר ֵאל בְּ כָל הַ דּוֹרוֹת.
עָ בְ רוּ הַ שָּׁ ִים ,וְ הוּא הָ יָה ל ְֶאחָ ד ִמגְּ דוֹלֵי חַ כְ מֵ י ְ
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