סבלנות
]מסכת שבת דף ל"א עמוד א'[

מעשה בשני בני אדם שהמרו )התערבו( זה את זה ,אמרו :כל מי שילך ויקניט )וירגיז(
את הלל  -יטול ארבע מאות זוז .אמר אחד מהם :אני אקניטנו.
אותו היום ערב שבת היה ,והלל חפף את ראשו .הלך ועבר על פתח ביתו ,אמר :מי
כאן הלל? מי כאן הלל?
נתעטף ויצא לקראתו .אמר לו :בני ,מה אתה מבקש?
אמר לו :שאלה יש לי לשאול.
אמר לו :שאל בני ,שאל!
מפני מה ראשיהן של בבליים סגלגלות )עגולות מדי(?
אמר לו :בני ,שאלה גדולה שאלת  -מפני שאין להם חיות )מילדות( פקחות.
הלך והמתין שעה אחת ,חזר ואמר :מי כאן הלל? מי כאן הלל?
נתעטף ויצא לקראתו .אמר לו :בני ,מה אתה מבקש?
אמר לו :שאלה יש לי לשאול.
אמר לו :שאל בני ,שאל!
מפני מה עיניהן של תרמודיין תרוטות )ממצמצות(?
אמר לו :בני ,שאלה גדולה שאלת  -מפני שדרין בין החולות.
הלך והמתין שעה אחת ,חזר ואמר :מי כאן הלל? מי כאן הלל?
נתעטף ויצא לקראתו .אמר לו :בני ,מה אתה מבקש?
אמר לו :שאלה יש לי לשאול.
אמר לו :שאל בני ,שאל!
מפני מה רגליהם של אפרקיים רחבות?
אמר לו :בני ,שאלה גדולה שאלת  -מפני שדרין בין בצעי )ביצות( המים.
אמר לו :שאלות הרבה יש לי לשאול ,ומתיירא אני שמא תכעוס.
נתעטף וישב לפניו - ,אמר לו :כל שאלות שיש לך לשאול  -שאל.
אמר לו :אתה הוא הלל שקורין אותך נשיא ישראל?
אמר לו :הן.
אמר לו :אם אתה הוא  -לא ירבו כמותך בישראל.
אמר לו :בני ,מפני מה?
אמר לו :מפני שאבדתי על ידך ארבע מאות זוז.
אמר לו :הוי זהיר ברוחך ,כדי )ראוי( הוא הלל שתאבד על ידו ארבע מאות זוז וארבע
מאות זוז  -והלל לא יקפיד.
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עבודה
 .1מה עשה האיש כדי להרגיז את הלל?
 .2מדוע השתדל האיש להרגיז את הלל?
 .3מדוע הלך האיש אל הלל דוקא בערב שבת?
 .4כיצד הגיב הלל בכל פעם?
 .5כיצד מכנה הלל את השואל בכל פעם ופעם? ומה אתה למד מכך?
 .6מדוע כעס האיש על הלל?
 .7מה הינך לומד מהתנהגותו של הלל כלפי השואל?
 .8קרא את המקור הבא וכתוב במה זכו בית הלל שתיקבע הלכה כדעתם?

תכונות אלו של הלל מתגלות גם אצל תלמידיו .בית שמאי ובית הלל נחלקו
בשאלות רבות בהלכה .בחלק גדול מן המחלוקות ,נפסקה ההלכה כבית הלל.
"שלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל  ...יצאה בת קול ואמרה :אלו ואלו
דברי אלוקים חיים הן ,והלכה כבית הלל  ..מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה
כמותן?  -מפני שנוחין ועלובין היו ,ושונין דבריהן ודברי בית שמאי .ולא עוד אלא
שמקדימין דברי בית שמאי לדבריהן  ...ללמדך ,שכל המשפיל עצמו הקדוש ברוך
הוא מגביהו ,וכל המגביה עצמו הקדוש ברוך הוא משפילו .כל המחזר על הגדולה
 גדולה בורחת ממנו ,וכל הבורח מן הגדולה  -גדולה מחזרת אחריו" ]מסכתעירובין דף י"ג עמוד ב'[.
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