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   "דמות אדם בארובה"

 דרש הלל הזקן על גג בית המ מעשה החכמים:  בגיבור דמות העל 

 

ר ִבְטַרָפִעיק. .1 ה ּוִמְשַתכֵּ ְבָכל יֹום ָויֹום ָהָיה עֹושֶׁ ן, שֶׁ ל ַהָזקֵּ  ָאְמרּו ָעָליו ַעל ִהלֵּ

ְציֹו ְלַפְרָנָסתֹו 2 ית ַהִמְדָרש ְוחֶׁ ר בֵּ ן ְלשֹומֵּ ְציֹו ָהָיה נֹותֵּ יתֹו.. חֶׁ י בֵּ  ּוְלַפְרָנַסת ַאְנשֵּ

ית ַהִמְדָרש ְלִהָכנֵּס;3 ר בֵּ ר ְולֹא ִהִניחֹו שֹומֵּ  . ַפַעם ַאַחת לֹא ָמָצא ְלִהְשַתכֵּ

י ֱאֹלִהים ַחִיים ִמִפי ְשַמְעָיה 4 ִיְשַמע ִדְברֵּ י שֶׁ  ן.ְוַאְבַטְליֹו. ָעָלה ְוִנְתָלה ְוָיַשב ַעל ִפי ֲאֻרָבה, ְכדֵּ

ג ִמן ַהָשַמִים.. ָאְמרּו: 5 לֶׁ ת ָהְיָתה, ְוָיַרד ָעָליו שֶׁ בֵּ ב ַשָבת ָהָיה, ּוְתקּוַפת טֵּ רֶׁ  אֹותֹו ַהיֹום עֶׁ

ָעָלה ַעמּוד ַהַשַחר ָאַמר לֹו ְשַמְעָיה ְלַאְבַטְליֹון:6  . ְכשֶׁ

ִאיר ְוַהיֹום ָאפֵּ 7 ָמא יֹום ְמֻעָנן הּוא?. ַאְבַטְליֹון ָאִחי, ְבָכל יֹום ַהַבִית מֵּ  ל, שֶׁ

ן ְוָראּו ְדמּות ָאָדם ָבֲאֻרָבה.8 יהֶׁ ינֵּ ִציצּו עֵּ  . הֵּ

ג. .9 לֶׁ  ָעלּו ּוָמְצאּו ָעָליו רּום ְשֹלש ַאמֹות שֶׁ

ד ַהְמדּוָרה.10 גֶׁ  . ְפָרקּוהּו ְוִהְרִחיצּוהּו ְוָסכּוהּו ְוהֹוִשיבּוהּו ְכנֶׁ

ל 11 ה ְלַחלֵּ ת ַהַשָבת.. ָאְמרּו: ָראּוי זֶׁ  ָעָליו אֶׁ

 בבלי, יומא לה ע"א(תלמוד )
 

 

תפקידו של הצורך בהבנת שאלת את חדד מ "בית המדרש הלל על גג"עיון במעשה החכמים 
 ה"גיבור" בסיפור. 

לימוד התורה שלו אהבת  עלו ומעשה כולו נסוב עליה –הלל הוא הגיבור המרכזי מבט ראשון ב
עושה "ם יום )הן ביומעשה עוסק במעשיו . ההכל בכדי ללמוד תורהה להקריב וכנות העמוקוהמ

( ואף "תלה וישבעלה ונ", "לא מצא להשתכר"רוע החריג שבו עוסק המעשה )י( והן בא"רומשתכ
קולו של הלל עצמו כלל לא  ,ם זאתע .("ראוי זה לחלל עליו את השבת"עוסק בו ) מעשהופו של הס

אותו היום ערב   :אמרו"השני של המעשה )  וקבחל  ,יותר מכך  .המעשה ועד סופושל  מתחילתו  נשמע  
 ,"עליו"  ,"דמות אדם"  –  בכינויים בלבד  אלאעצמו    לא מופיע ולו פעם אחת שמו של הלל  ("היהשבת  
 ."זה"

החלק הראשון ר אחר. גיבו כל אחר מהםלנבקש לחלק את המעשה לשני חלקים כאשר  ,זאתלאור 
דאלי המחלק את המעט של לומד התורה האימבקש לצייר את דמותו ואבטליון( שמעיה  –)אמרו 

הקשיים  וא להציג אתעניינו של חלק זה ה .)תורה( לבין קיום רוחני )פרנסה( קיום פיזישיש לו בין 
הלל הוא גיבורו של עליהם. בחלק זה אכן את ההתגברות בהם נתקל אותו תלמיד והמשמעותיים 

ר האם קיים קונפליקט )שהוא בסיסו לא ברו ,תרון למצוקתו. עם זאתהוא פועל ומוצא פ – הסיפור
פשוט ולא שחלק זה מציג תיאור  או    ,רעה בין שני ערכים שוניםת ממנו הכשסיפור( והאם נדרכל  של  

 מעבר לכך.

, מקומו כגיבור הסיפורס את עלם מעינינו ובית המדרש תופנור בחלקו השני של המעשה הלל כאמ
מתחילתו של המעשה ועד סופו ואף עוברים דרך ומייצגיו בית המדרש  ,ל כל סיפורה לגיבור שאיוכ

 .ומשתנים לנגד עינינ

 :את המעשה מתחילתואמירה זאת נבקש לקרוא קריאה צמודה  מחישהלבכדי  
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ן - ל ַהָזקֵּ   ָאְמרּו ָעָליו ַעל ִהלֵּ

מעשה ידי ביטוי בהבאה ל)  שהלל הוא כבר הלל הזקן והתפיסה שלוכ ,רות, במבט לאח רטרואקטיבי הסיפור מסופר -

נוכל להניח כי ההדגשה שסיפור זה עוסק  לכן,  . ידועה ומוכרתאדם כבר של פתיחת הדלתות לכל  ( רבים נוספיםחכמים 

הארת הפנים ופתיחת  אישיותו וסגנון ה להתגבש חילום בו התהמק זהושכך  הצביע עלמבקשת ל ילתו של הללבתח 

 .של הללהדלתות 

ְבָכל יֹום ָויֹום  -  שֶׁ

 .אקספוזיציה  – ה של הלל בועה הקתיאור השיגר -

ה  - רָהָיה עֹושֶׁ   ִבְטַרָפִעיק ּוִמְשַתכֵּ

יש לה משמעות רק כיוון שהיא מאפשרת לו קיום   .יונאלית לגמרי צא פונקהילא מסופר במה הוא עובד כיוון שהעבודה  -

  .כלל והיא איננה עומדת בפני עצמה 

ר  - ן ְלשֹומֵּ ְציֹו ָהָיה נֹותֵּ ית ַהִמְדָרש חֶׁ  בֵּ

אלא   ,מוד התורה י לל את הכסף  לא כתוב שהוא נותןנשים לב כי האם הוא חלק מבית המדרש?  ?השומרוא מי ה  -

ת מי  משחרר א מר המוצב בפתח השוחיצונית למה שקורה בפנים. מדוע הוא שולט על הפתח?  שגם הוא דמות  ,לשומר

 . עם אותו חוץוהצורך להתמודד  גם מהבנה של מה שקורה בחוץאבל  , מדאגות חומריות  פנים )חכמים(שנמצא ב

יתֹו. - י בֵּ ְציֹו ְלַפְרָנָסתֹו ּוְלַפְרָנַסת ַאְנשֵּ   ְוחֶׁ

נשי  א. הכל נע ה הוא התכלית שסביבוברור כי  המדרש מופיע ראשון בית  ת, מצד שנייזון ברור בין העולמומצד אחד א -

 כדי לאפשר את הלימוד. צריכים להתפרנס בדוחק  הבית

  ַפַעם ַאַחת -

 .המאורע החריג ,תחילתו של המעשה עצמו  -

ית ַהִמְדָרש ְלִהָכנֵּס - ר בֵּ ר ְולֹא ִהִניחֹו שֹומֵּ  לֹא ָמָצא ְלִהְשַתכֵּ

התרחש  מה ואיננו יודעים  הבית רעבים אבל זה החלק השולי של הסיפור משאירה את בני  ההשתכרות אי  - נשים לב  -

רי דלתות בית המדרש וח ארות מאשההיהוא ולכן גם מבחינתנו מבחינת הלל החלק הארי  בבית כאשר הכסף לא הגיע .

  וא לא עושה שום הנחות לחריגה הזו. ה מגיע לבית המדרש השומר שאמור להכיר אותו כיוון שכל יום הוא  . הסגור

 . תואין באפשרו עם מי שרוצה להכנס אבל ימותעממשחרר את בית המדרש עצמו ה של "שומר השערים" דמות 

 ָעָלה ְוִנְתָלה  -

 .כלש למרות ה היות חלק מבית המדרסיון ל על הניהרגשה של סכנה מרחפת  -

  ְוָיַשב ַעל ִפי ֲאֻרָבה -

ארובה מאפשרת חיבור ה ו , היות בין החוץ לפנים. בחוץ קרללקשר שצריך כסמל מתפקדת כאן גם שהיא צינור הארובה  -

 .  ם את המציאות כולה ומעלה אותה ממח חום התורה  .מטפורי בין העולמותאך גם של חום פיזי 

י ֱאֹלִהים ַחִיים  - ִיְשַמע ִדְברֵּ י שֶׁ  ְכדֵּ

לולי תורתך שעשועי אז  " –תפיסתו של הלל זוהי   – לא המשכורת שנותנת לו אוכל מחייה אותו אלא דברי התורה  -

 . ש אותה בסכנת מוותכאן היא מעמידה את המבק ,היא החייםאך אנחנו עדים לכך שלמרות שהתורה  , "דתי בעונייבא

  ִמִפי ְשַמְעָיה ְוַאְבַטְליֹון. -

 .  ואבטליוןשמעיה   –מקבל פנים ושמות  ילאי רטעעכשיו היה גוף בית המדרש שעד  -

 

הסיפור היה יכול  ,של הללההקרבה  עללספר המטרה היתה אם  .בעצם מסתיים תיאור דמותו של הלל בנקודה זו

הבית  ועובר אל פא על גג בית המדרשהקואבל הסיפור לא עוצר. הוא עוזב לחלוטין את דמותו של הלל  .להסתיים כאן

 החם פנימה.
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שון ברגע הראש רבים פרטיםהוא כולל  .כולו תיאוריוון שמאוד לא אופייני למעשה חכמים כימיד הפירוט שיופיע 

זו אריכות ? האריכותבאופן משמעותי. מה פשר  את המעשה היה ניתן לקצרו אנחנו לא באמת זקוקים להםנדמה ש

 –נו לקונפליקט חדש שתוביל אות ,אקספוזציה חדשה, תחלהוכן להיות מעין הסופר עצים את מה שכבר להת מבקש

 העולם שבחוץ אל מול העולם של בית המדרש.

 

ב ַשָבת ָהָיהָאְמרּו:  - רֶׁ   אֹותֹו ַהיֹום עֶׁ

אלו הם   –גם בעולם כולו   .שבת כסף החסר הוא מסעודת ה ה  –רב שבת הוא זמן משמעותי גם בבית  ע :ראשונה  העצמה  -

 . ול לקודשעי המעבר בין ח רגשל השמשות בין 

ת ָהְיָתה - בֵּ   ּוְתקּוַפת טֵּ

 .מצע החורףא :שניה עצמה ה  -

ג ִמן ַהָשַמִים.וְ  - לֶׁ   ָיַרד ָעָליו שֶׁ

לעבות  שתכליתה  ,שגם היא מעידה על הגזמה   ,השלג כמות המשך תצוין ב. ה מזג אוויר חריגתופעת  :שיתשליהעצמה  -

אלא,    ?! מאיפה ירד השלג אם לא מן השמיים כי . ו"מן השמיים" :נשים לב לביטוי .את הסיטואציה הקשה בה הלל נתון 

אנחנו נפרדים בנקודה זו  .ג אוויר קשה מז גדול יותר מכוון יותר מסתם תיאור של  הומשר תמונה של ויצניסיון ליש כאן 

 מהלל על גג בית המדרש עוקפים את השומר וסוף סוף נכנסים פנימה... 

ָעָלה ַעמּוד ַהַשַחר -   ְכשֶׁ

בית המדרש מצפים לאור, לגאולה. האוירה בו היא שונה בציפייה, בהיא פותחת דרש כאשר התמונה עוברת לבית המ -

   .מחוץ לבית המדרש הוא הלילה. בבית המדרש מצפים ליום  . מה שמתוארלגמרי

  ַאְבַטְליֹון ָאִחי יֹון:ָאַמר לֹו ְשַמְעָיה ְלַאְבַטלְ  -

. כל וחוסם את הכניסה פתח שונה לחלוטין מן החוץ, בתוך בית המדרש נשכח השומר העומד בהאווירה בבית המדרש  -

   אחי"." – רבות ואהבה האווירה אומרת ע

 ְבָכל יֹום  -

אך הפעם הוא    הלל בבית המדרש –ולח אותנו מיד לתחילתו של המעשה. אנחנו הרי יודעים מה קורה כל יום  ביטוי זה ש  -

 . איננו שם 

ָמא יֹום ְמֻעָנן הּוא? - ל, שֶׁ ִאיר ְוַהיֹום ָאפֵּ   ַהַבִית מֵּ

הרי בחוץ  !כמה מנותק בית המדרש מן המציאות?: ים פקוחותעיה בעינישאלתו של שמ למרות הקושי ננסה לקרוא את  -

בית האם  !יע אפילו משב רוח קל?מג  לאית המדרש בל אהאם  –שלג, סופה   –מעונן אלא יש מזג אויר קיצוני  רק  לא 

 ומעל הכל ! שאמור להאיר ליושבי בית המדרש לא מאיר עוד?אך הצוהר על המים הסוערים המדרש הוא מעין תיבת נוח 

כל  בזכותו הבית מאירישהו שאולי , מבתוך בית המדרשחסר  אינם מבחינים בכך שמישהו משמעותי  הלומדיםהאם  –

 ?!בזכותו ניתן לעבור את הלילה הגדולום יו

ן  - יהֶׁ ינֵּ ִציצּו עֵּ  הֵּ

וברגע  , בשבילם עד עתה היה שקוף בית המדרש מתעוררים פתאום לכך שיש עולם בחוץ, עולם שיושבי  –  התפקחות -

 . אפשר לראות את המציאות כפי שהיאשרואים אותו  

  ְוָראּו ְדמּות ָאָדם ָבֲאֻרָבה. -

לם מחוץ לבית המדרש יש עו ברגע שהם נזכרים כי  בחלק הראשון, חוזרתהארובה שאותה סימנו כקשר בין פנים לחוץ  -

, הרי הם לא  קאודורואים את הלל נשים לב כי הם לא  .את האדם  – הו בדרךישמסמנת להם שהם שכחו מה  יא זאת וה 

  ,אחרת היום אפל  ,ם כאדם צריך להראותהאד :. יש כאן אמירה חתרנית מאין כמוה מי הוא השוכב על הגג יודעים

אלא גם הפנים   ,ולא רק שהפנים אינו משפיע מטובו החוצה כראוי .אחרת יש חסימה ביחסי הגומלין בין פנים לחוץ

 .הולך ומחשיך
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  ָעלּו -

  םימצילים את האדם ובכך מאיר הם  :השינוי המיוחל וזה  .השומר היה כלא היה ו  ,לא השומר עולה כי אם הם עצמם -

 . את בית המדרש בחזרה 

ג. - לֶׁ   ּוָמְצאּו ָעָליו רּום ְשֹלש ַאמֹות שֶׁ

 ממש. נות ברגע האחרון שת. הם הצליחו לה ועליהם המציאות המאיימת בחוץ כמעט קמה עליו -

ד  - גֶׁ   ַהְמדּוָרה.ְפָרקּוהּו ְוִהְרִחיצּוהּו ְוָסכּוהּו ְוהֹוִשיבּוהּו ְכנֶׁ

 היא המחייה אותו.  ,הפריצה שלהם החוצה ברגע האחרון ,אבל המעשים שלהם  ,הוא רצה לשמוע דברי אלוקים חיים  -

ת ַהַשָבת. - ל ָעָליו אֶׁ ה ְלַחלֵּ   ָאְמרּו: ָראּוי זֶׁ

 לחלל עליו את השבת. אדם כל  – אדם נו: ה "זה", דהייאוי ר  –שלהם לאחר השינוי היא המסקנה  -

  

ם  ולא נחס מתפקד כמו שצריךים לגשר על הקונפליקט בין החוץ לפנים כאשר הצינור בין החוץ לפנניתן ההתרה מלמדת אותנו כי  

ולכן הם   מצילים אותו בעצמםלוקחים אחריות מלאה ו עצמם  השומר נעלם לחלוטין. הם :נשים לב .בשרירות או בקשיחות לב

. כל כך קל לייצר חומת אש שתקיף את  הם שוברים את החומה בין עולם החוץ והפנים ולא מסירים אחריות  . מעשה שלנוגיבורי ה 

היא גם ההארה לבית  הצלת האדם . תמיד מרחפת הסכנה כי גם בית המדרש ילך ויחשיךאז  אבל ,הלימוד ובתוכה הכל יישכח 

 המדרש כולו.

 

 

 


