Hillel’s Strange Yet Insightful Conversion Practices
מסכת שבת לא.
ּתָ נּו ַר ָּבנַן :מַ עֲ ׂשֶ ה ּבְגֹוי אֶ חָ ד ׁשֶ ּבָא לִפְ נֵי ׁשַ ּמַ איָ .אמַ ר לֹוּ :כַּמָ ה ּתֹורֹות י ֵׁש ָלכֶם? ָאמַ ר לֹו:
ּתֹורה ׁשֶ ִּבכְתָ ב ו ָ
ׁשְ ּתַ י ִםָ ,
ְתֹורה ׁשֶ ּבְעַ ל ּפֶ הָ .אמַ ר לֹוׁ :שֶ ִּבכְתָ ב אֲ נִי מַ אֲ מִ ינְָך ,ו ְׁשֶ ּבְעַ ל ּפֶ ה — אֵ ינִי
מַ אֲ מִ ינְָךַּ .גּי ֵ
ְירנִי עַ ל מְ נָת ׁשֶ ּתְ לַּמְ דֵ נִי ָ
ּתֹורה ׁשֶ ִּבכְתָ בּ .גָעַ ר ּבֹו ו ְהֹוצִיאֹו ִּבנְזִיפָ הּ .בָא לִפְ נֵי הִ ּלֵל,
ַּגי ְֵיריּה .יֹומָ א קַ ּמָ א אֲ מַ ר לֵיּה :א״ב ג״ד .לִמְ חַ ר אֲ פֵ יְך לֵיּה .אֲ מַ ר לֵיּה :ו ְהָ א אֶ תְ מֹול לָא אֲ מַ ְרּתְ
.לִי הָ כִי! אֲ מַ ר לֵיּה :לָאו עֲ לַי ּדִ ידִ י קָ א סָ מְ כַּתְ ? ּדְ עַ ל ּפֶ ה נָמֵ י סְ מֹוְך עֲ לַי
ׁשּוב מַ עֲ ׂשֶ ה ּבְגֹוי אֶ חָ ד ׁשֶ ּבָא לִפְ נֵי ׁשַ ּמַ איָ .אמַ ר לֹוַּ :גּי ֵ
ְירנִי עַ ל מְ נָת ׁשֶ ּתְ לַּמְ דֵ נִי ּכׇ ל הַ ָ
ּתֹורה ּכּוּלָּה
ּכְׁשֶ אֲ נִי עֹומֵ ד עַ ל ֶרגֶל ַאחַ ת! ּדְ חָ פֹו ּבְאַ ּמַ ת הַ ִּבנְי ָן ׁשֶ ְּבי ָדֹוּ .בָא לִפְ נֵי הִ ּלֵלַּ ,גי ְֵיריּהָ .אמַ ר לֹוּ :דַ עֲ לְָך
.סְ נֵי לְחַ ב ְָרְך לָא ּתַ עֲ בֵיד — זֹו הִ יא ּכׇ ל הַ ָ
ּתֹורה ּכּוּלָּה ,ו ְאִ יּדַ ְך ּפֵ ירּוׁשַ ּה הּוא ,זִיל ּגְמֹור
ׁשּוב מַ עֲ ׂשֶ ה ּבְגֹוי אֶ חָ ד ׁשֶ הָ י ָה עֹובֵר אֲ ֵ
חֹורי ּבֵית הַ ּמִ דְ ָרׁש ,ו ְׁשָ מַ ע קֹול סֹופֵ ר ׁשֶ הָ י ָה אֹומֵ ר:
״ו ְאֵ ּלֶה הַ ְּבגָדִ ים אֲ ׁשֶ ר י ַעֲ ׂשּו חֹוׁשֶ ן ו ְאֵ פֹוד״ָ .אמַ ר :הַ ּלָלּו לְמִ י? ָאמְ רּו לֹו :לְכ ֹהֵ ן ּגָדֹולָ .אמַ ר אֹותֹו
ּגֹוי ּבְעַ צְמֹו :אֵ לְֵך ו ְאֶ תְ ַּגּיֵיר ּבִׁשְ בִיל ׁשֶ ּיְׂשִ ימּונִי ּכ ֹהֵ ן ּגָדֹולּ .בָא לִפְ נֵי ׁשַ ּמַ איָ ,אמַ ר לֹוַּ :גּי ֵ
ְירנִי עַ ל
.מְ נָת ׁשֶ ּתְ ׂשִ ימֵ נִי ּכ ֹהֵ ן ּגָדֹולּ .דְ חָ פֹו ּבְאַ ּמַ ת הַ ִּבנְי ָן ׁשֶ ְּבי ָדֹוּ .בָא לִפְ נֵי הִ ּלֵלַּ ,גי ְֵיריּה
ָאמַ ר לֹוּ :כְלּום מַ עֲ מִ ידִ ין מֶ לְֶך אֶ ּלָא מִ י ׁשֶ ּיֹודֵ עַ טַ כְסִ יסֵ י מַ לְכּות ,לְֵך לְמֹוד טַ כְסִ יסֵ י מַ לְכּות .הָ לְַך
ו ְקָ ָראּ .כֵיו ָן ׁשֶ הִ ּגִיעַ ״ו ְהַ ּזָר הַ ּקָ ֵרב יּומָ ת״ָ ,אמַ ר לֵיּה :מִ קְ ָרא זֶה עַ ל מִ י נֶאֱ מַ ר? ָאמַ ר לֹו :אֲ פִ יּלּו
עַ ל ּדָ ו ִד מֶ לְֶך י ִׂשְ ָראֵ ל .נָׂשָ א אֹותֹו ּגֵר קַ ל ו ָחֹומֶ ר ּבְעַ צְמֹוּ :ומַ ה ּיִׂשְ ָראֵ ל ׁשֶ ּנִקְ ְראּו ָּבנִים לַּמָ קֹום
ּומִ ּתֹוְך ַאהֲ בָה ׁשֶ אֲ הָ בָם קְ ָרא לָהֶ ם :״ ְּבנִי ּב ִ
ְכֹורי י ִׂשְ ָראֵ ל״ּ ,כְתִ יב עֲ לֵיהֶ ם ״ו ְהַ ּזָר הַ ּקָ ֵרב יּומָ ת״ —
ּ.גֵר הַ ּקַ ל ׁשֶ ּבָא ּבְמַ קְ לֹו ּובְתַ ְרמִ ילֹו ,עַ ל ַאחַ ת ּכַּמָ ה וְכַּמָ ה
ּבָא לִפְ נֵי ׁשַ ּמַ איָ ,אמַ ר לֹוּ :כְלּום ָראּוי אֲ נִי לִהְ יֹות ּכ ֹהֵ ן ּגָדֹול? ו ַהֲ ֹלא ּכְתִ יב ּב ָ
ַּתֹורה :״ו ְהַ ּזָר הַ ּקָ ֵרב
יּומָ ת״ּ .בָא לִפְ נֵי הִ ּלֵלָ ,אמַ ר לֹו :עַ נְו ְותָ ן הִ ּלֵל ,י ָנּוחּו לְָך ּב ְָרכֹות עַ ל ר ֹאׁשְ ָךׁ ,שֶ ּקֵ ַרבְּתַ נִי ּתַ חַ ת
ַּכנְפֵ י הַ ּׁשְ כִינָה

