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

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

ית ַהִמְדָרש  ר בֵּ ר ְולֹא ִהִניחֹו שֹומֵּ סַפַעם ַאַחת לֹא ָמָצא ְלִהְשַתכֵּ ;ְלִהָכנֵּ

י , ָעָלה ְוִנְתָלה ְוָיַשב ַעל ִפי ֲאֻרָבה ִיְשַמע ִדְברֵּ י שֶׁ .ַחִיים ִמִפי ְשַמְעָיה ְוַאְבַטְליֹוןֱאֹלִהיםְכדֵּ

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

ָעָלה ַעמּוד ַהַשַחר ָאַמר לֹו ְשַמְעָיה ְלַאְבַטְליֹון :ְכשֶׁ

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

ן ְוָראּו ְדמּות ָאָדם ָבֲאֻרָבה יהֶׁ ינֵּ ִציצּו עֵּ .הֵּ

ג לֶׁ .ָעלּו ּוָמְצאּו ָעָליו רּום ְשֹלש ַאמֹות שֶׁ

ד ַהְמדּוָרהְוָסכּוהּוְוִהְרִחיצּוהּוְפָרקּוהּו  גֶׁ . ְוהֹוִשיבּוהּו ְכנֶׁ

ת ַהַשָבת: ָאְמרּו ל ָעָליו אֶׁ ה ְלַחלֵּ .ָראּוי זֶׁ
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,  בטרפעיקאמרו עליו על הלל הזקן שבכל יום ויום היה עושה ומשתכר 

.  וחציו לפרנסתו ולפרנסת אנשי ביתו, חציו היה נותן לשומר בית המדרש

.  להכנסולא הניחו שומר בית המדרש , פעם אחת לא מצא להשתכר

.  חיים מפי שמעיה ואבטליוןאלקיםעלה ונתלה וישב על פי ארובה כדי שישמע דברי 

.  וירד עליו שלג מן השמים, ותקופת טבת היתה, אותו היום ערב שבת היה: אמרו

:  כשעלה עמוד השחר אמר לו שמעיה לאבטליון

"  ?הואשמא יום המעונן , והיום אפל, בכל יום הבית מאיר! אבטליון אחי"

,  הציצו עיניהן וראו דמות אדם בארובה

.  עלו ומצאו עליו רום שלש אמות שלג

.  והושיבוהו כנגד המדורה, וסיכוהו, והרחיצוהו, פרקוהו

.ראוי זה לחלל עליו את השבת: אמרו
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,  בטרפעיקעליו על הלל הזקן שבכל יום ויום היה עושה ומשתכר אמרו

. וחציו לפרנסתו ולפרנסת אנשי ביתו, חציו היה נותן לשומר בית המדרש

. להכנסולא הניחו שומר בית המדרש , פעם אחת לא מצא להשתכר

. חיים מפי שמעיה ואבטליוןאלקיםעלה ונתלה וישב על פי ארובה כדי שישמע דברי 

.  וירד עליו שלג מן השמים, ותקופת טבת היתה, אותו היום ערב שבת היה: אמרו

:  כשעלה עמוד השחר אמר לו שמעיה לאבטליון

" ?הואשמא יום המעונן , והיום אפל, בכל יום הבית מאיר! אבטליון אחי"

,  הציצו עיניהן וראו דמות אדם בארובה

.  עלו ומצאו עליו רום שלש אמות שלג

.  והושיבוהו כנגד המדורה, וסיכוהו, והרחיצוהו, פרקוהו

.ראוי זה לחלל עליו את השבת: אמרו



בטרעפיקומשתכרעושהעליו על הלל הזקן שבכל יום ויום היה אמרו

לשומר בית המדרש וחציו לפרנסתו ולפרנסת אנשי ביתונותןחציו היה 

להכנספעם אחת לא מצא להשתכר ולא הניחו שומר בית המדרש 

.חיים מפי שמעיה ואבטליוןאלהיםדברי שישמעעל פי ארובה כדי וישבונתלהעלה

אותו היום ערב שבת היה ותקופת טבת היתה וירד עליו שלג מן השמים  אמרו

לו שמעיה לאבטליון  אמרכשעלה עמוד השחר 

אבטליון אחי בכל יום הבית מאיר והיום אפל שמא יום המעונן הוא  

דמות אדם בארובה  וראועיניהן הציצו

עליו רום שלש אמות שלג  ומצאועלו

כנגד המדורה  והושיבוהווסיכוהווהרחיצוהופרקוהו

.ראוי זה לחלל עליו את השבתאמרו



,  בטרפעיקעליו על הלל הזקן שבכל יום ויום היה עושה ומשתכר אמרו

. וחציו לפרנסתו ולפרנסת אנשי ביתו, חציו היה נותן לשומר בית המדרש

. להכנסולא הניחו שומר בית המדרש , פעם אחת לא מצא להשתכר

.  חיים מפי שמעיה ואבטליוןאלקיםונתלה וישב על פי ארובה כדי שישמע דברי עלה

. שלג מן השמיםוירד עליו , ותקופת טבת היתה, אותו היום ערב שבת היה: אמרו

:  כשעלה עמוד השחר אמר לו שמעיה לאבטליון

" ?הואשמא יום המעונן , והיום אפל, בכל יום הבית מאיר! אבטליון אחי"

,  הציצו עיניהן וראו דמות אדם בארובה

. ומצאו עליו רום שלש אמות שלגעלו

. והושיבוהו כנגד המדורה, וסיכוהו, והרחיצוהו, פרקוהו

.ראוי זה לחלל עליו את השבת: אמרו



בית  

המדרש

בכל יום )אור

(הבית מאיר

הושיבוהו  )חום

(כנגד המדורה

דברי  )חיים

(אלוקים חיים

אבטליון )אחוה

(אחי

העולם  

שבחוץ

היום )חושך

שמא יום  ,אפל

(?מעונן

תקופת טבת )קור

היתה וירד עליו 

(שלג

מצאו  )סכנת מוות 

עליו רום שלוש 

(אמות שלג

קשיי פרנסה  

משתכר )

לא ... בטרעפיק

(מצא להשתכר



העולם  

שבחוץ

מוות

קור

חושך

קושי  

פרנסה
בית  

המדרש

חיים

חום

אור

אחווה



סמלים

מסמל את התורה-האור 

סמל לקשר בין החוץ לפנים–הארובה 

מעבר בין עולמות–הפתח 

סמל לחסימה–השומר 



:ב פרק ד"אבות דרבי נתן נו

אלא לכשרים  שוניןאין : בית שמאי

. ולבני אבות ולבני בני אבות

.  לכל אדם: בית הלל

לאשה, משלו משל למה הדבר דומה

שהיא מושבת תרנגולת על הביצים 

ומתוך  , היא מוציאה מעט, מתוך הרבה

.מעט אינה מוציאה כלום

:א פרק ג"אבות דרבי נתן נו

אומרים אל ישנה אדם אלא  : בית שמאי

. למי שהוא חכם ועניו ובן אבות ועשיר

.  אומרים לכל אדם ישנהובית הלל 

שהרבה פושעים היו בהם בישראל  

לתלמוד תורה ויצאו מהם  ונתקרבו

.צדיקים וחסידים וכשרים

–והעמידו תלמידים הרבה 
דרבי נתן אבות



?  מיהו הגיבור בסיפור

?ואם כך במה עוסק הסיפור

בית המדרש

:  הנושא

היחס בין בית המדרש לעולם שבחוץ 

או מי נכנס אל בית המדרש /

הלל הזקן

:  הנושא

מסירות הנפש לתורה



ההקשר בגמרא

תנו רבנן עני ועשיר ורשע באין לדין
?לעני אומרים לו מפני מה לא עסקת בתורה

במזונותיאם אומר עני הייתי וטרוד 
.אומרים לו כלום עני היית יותר מהלל

... אמרו עליו על הלל



,  בטרפעיקאמרו עליו על הלל הזקן שבכל יום ויום היה עושה ומשתכר 

. וחציו לפרנסתו ולפרנסת אנשי ביתו, חציו היה נותן לשומר בית המדרש

. להכנסולא הניחו שומר בית המדרש , פעם אחת לא מצא להשתכר

.  חיים מפי שמעיה ואבטליוןאלקיםעלה ונתלה וישב על פי ארובה כדי שישמע דברי 

. וירד עליו שלג מן השמים, ותקופת טבת היתה, אותו היום ערב שבת היה: אמרו

:  כשעלה עמוד השחר אמר לו שמעיה לאבטליון

" ?הואשמא יום המעונן , והיום אפל, בכל יום הבית מאיר! אבטליון אחי"

,  הציצו עיניהן וראו דמות אדם בארובה

. עלו ומצאו עליו רום שלש אמות שלג

. והושיבוהו כנגד המדורה, וסיכוהו, והרחיצוהו, פרקוהו

.ראוי זה לחלל עליו את השבת: אמרו



:משנה ברכות

?את שמע בערביתמאימתי קורין

.דברי רבי אליעזר; עד סוף האשמורה הראשונה, נכנסים לאכל בתרומתןשהכהניםמשעה 

.עד שיעלה עמוד השחר: רבן גמליאל אומר. עד חצות: וחכמים אומרים

?מאימתי קורין את שמע בשחרית

.בין תכלת לכרתי: רבי אליעזר אומר. שיכיר בין תכלת ללבןמ—

:גמרא

...?מאי בין תכלת ללבן

בין זאב לכלב  משיכירתניא רבי מאיר אומר 

ע אומר בין חמור לערוד"ר

אמות ויכירנו  ' משיראה את חברו רחוק דואחרים אומרים 

הלכה כאחריםהונאאמר רב 

עלה עמוד השחר



,  בטרפעיקאמרו עליו על הלל הזקן שבכל יום ויום היה עושה ומשתכר 

. וחציו לפרנסתו ולפרנסת אנשי ביתו, חציו היה נותן לשומר בית המדרש

. להכנסולא הניחו שומר בית המדרש , פעם אחת לא מצא להשתכר

.  חיים מפי שמעיה ואבטליוןאלקיםעלה ונתלה וישב על פי ארובה כדי שישמע דברי 

. וירד עליו שלג מן השמים, ותקופת טבת היתה, אותו היום ערב שבת היה: אמרו

:  כשעלה עמוד השחר אמר לו שמעיה לאבטליון

" ?הואשמא יום המעונן , והיום אפל, בכל יום הבית מאיר! אבטליון אחי"

,  הציצו עיניהן וראו דמות אדם בארובה

. עלו ומצאו עליו רום שלש אמות שלג

. והושיבוהו כנגד המדורה, וסיכוהו, והרחיצוהו, פרקוהו

.ראוי זה לחלל עליו את השבת: אמרו


