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מילים חשובות

אדם שסולח ומוותר לאחרים-ותרן

אדם שמדייק בכל דבר-קפדן

אדם לא יהודי-גוי

ללמוד לעשות מצוות ולהפוך ליהודי-להתגייר



לפני הרבה שנים  

חיו בארץ ישראל שני רבנים  



ל אי  לרב אחד קראו ִהלֵּ מַׁ ולרב השני קראו שַׁ



אי היו אנשים חכמים מאוד מַׁ ל ושַׁ ,  ִהלֵּ

אבל שונים מאוד זה מזה 



ל היה אדם  ,  ותרןִהלֵּ

.  ותרן הוא אדם שסולח ומוותר לאחרים

הלל תמיד היה מחייך  



אי היה אדם  מַׁ ,  קפדןשַׁ

. קפדן הוא אדם שמדייק בכל דבר

שמאי תמיד היה רציני



אי   מַׁ ל ושַׁ אם שאלו את ִהלֵּ

ָלה אֵּ , שְׁ

הם ענו תשובות שונות



:  הנה דוגמה

,גויפעם היה איש 

.גוי הוא אדם לא יהודי

,להתגיירהגוי רצה 

להתגייר זה ללמוד לעשות מצוות  

ולהפוך ליהודי



.להתגיירצריך ללמוד את כל התורה בשביל 

התורה ארוכה  

אז לוקח הרבה זמן ללמוד אותה



אתה יכול ללמד אותי את  "

כל התורה בזמן שאני  

" ?עומד על רגל אחת

איהגוי מַׁ :שאל את שַׁ



אפשר לעמוד על רגל אחת 

.רק כמה דקות

:זה אומר

רצה ללמוד את כל התורה הגוי

בזמן קצר מאוד



ָלה וכעס אֵּ שְׁ אי שמע את הַׁ מַׁ שַׁ

במקל  הגויהוא דחף את 

וגירש אותו מהחדר



להגויאחר כך  ִהלֵּ הלך לְׁ



ָלההגוי אֵּ שְׁ ל את אותה הַׁ :שאל את ִהלֵּ

אתה יכול ללמד אותי את  "

כל התורה בזמן שאני  

" ?עומד על רגל אחת



ָלה וחייך אֵּ שְׁ ל שמע את הַׁ ִהלֵּ

:  לגויהוא אמר 

יָך " ָשנּוא ָעלֶׁ ָמה שֶׁ

ָך רְׁ ֲחבֵּ ה לַׁ ֲעשֶׁ ל תַׁ " אַׁ



:זה אומר

אוהב  לאיש דברים שאתה 

.  שחברים עושים לך

אוהב  לאאתה , לדוגמה

שחבר מעצבן אותך  

תעצבן את החבראלאז 



ל אמר  :  לגויִהלֵּ

ָך " מה שאמרתי לְׁ

.  זה כל התורה בקיצור

עכשיו אתה תתחיל  

"  ללמוד את כל התורה



סוף

'א עמוד א"דף ל, מסכת שבת, הסיפור מבוסס על מעשה המובא בתלמוד בבלי

"  ספר האגדה"אתר -תודה לעמותת סנונית


