
 

  .פעילות זו עוסקת בכישרונות ובכוחות הייחודים שיש לכל תלמיד בכיתה

 .המטרה היא שכל אחד יכיר ביכולותיו המיוחדים וביכולותיהם של חבריו לכיתה

  !?האם התמקדות זו בכישרונות ויכולות עלולה לגרום לגאווה והתנשאות !?והענווה מה תהא עליה

 . הלל –רכזיות הידועות בענוותנותן נברר נושא זה דרך אחת הדמויות המ

 

 ...לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל"

רּו ֶזה ֶאת ֶזה ִהּמְ ֵני ָאָדם ׁשֶ ֵני ּבְ ׁשְ ה ּבִ ל: "ָאְמרוּ , ַמֲעׂשֶ יֵֵּלְך ְוַיְקִניט ֶאת ִהּלֵ ל ִמי ׁשֶ ע ֵמאֹות זוּז, ּכָ ֲאִני : "ָאַמר ֶאָחד ָמֵהם. ִיּטֹל ַאְרּבַ

 ". ַאְקִניֵטנוּ 

ת ָהָיהאֹותֹו הַ  ּבָ רֹאׁשוֹ , יֹּום ֶעֶרב ׁשַ ל ָחַפף ֶאת  יתוֹ . ְוִהּלֵ ַתח ּבֵ ל: "ָאַמר, ָהַלְך ְוָעָבר ַעל ּפְ אן ִהּלֵ ל? ִמי ּכָ אן ִהּלֵ  " ?ִמי ּכָ

ף ְוָיָצא ִלְקָראתוֹ  ִני: "ָאַמר לוֹ . ִנְתַעּטֵ שׁ , ּבְ ה ְמַבּקֶ  " ?ֶמה ַאּתָ

ֹאל: "ָאַמר לוֹ  ֵאָלה ֵיׁש ִלי ִלׁשְ  ".ׁשֶ

ִני: ר לוֹ ָאמַ  ַאל ּבְ ַאל, ׁשָ   ...!"ׁשְ

ב ְלָפָניו ף ְוָיׁשַ ֹאל: "ָאַמר לוֹ . ִנְתַעּטֵ ָך ִלׁשְ יֵּׁש ּלְ ֵאלֹות ׁשֶ ל ׁשְ ַאל, ּכָ  !". ׁשְ

ָרֵאל: "ָאַמר לוֹ  יא ִיׂשְ ּקֹוִרין אֹוְתָך ָנׂשִ ל ׁשֶ ה הּוא ִהּלֵ  " ?ַאּתָ

 . ֵהן: ָאַמר לוֹ 

ה הּוא: "ָאַמר לוֹ  ָרֵאללֹא ַיְרבּ  -ִאם ַאּתָ ִיׂשְ מֹוְתָך ּבְ  " ּו ּכְ

ֵני ַמה: "ָאַמר לוֹ  ִני ִמּפְ  " ?ּבְ

ע ֵמאֹות זּוז: "ָאַמר לוֹ  י ַעל ָיְדָך ַאְרּבַ ְדּתִ ִאּבַ ֵני ׁשֶ  " ִמּפְ

רוֲּחךָ : "ָאַמר לוֹ  ל לֹא ַיְקפִּ . ֱהֵוי ָזִהיר ּבְ ע ֵמאֹות זוז ְוִהּלֵ ד ַעל ָידֹו ַאְרּבַ ַאּבֵ ּתְ ל ׁשֶ ַדאי הּוא ִהּלֵ  ".ידּכְ

  )'ב' שבת ל( 

  .ס מסביר כיצד התנהגותו של הלל הביאה לידי ביטוי את מידת הענווה האמיתית"קוק בספרו המבאר את אגדות השהרב 

אמת ה וה היא הכרתוכי יסוד הענ, דה הראויהיכ את עצמו במ"כבד גל דרך הענוה האמיתית היא .נתעטף ויצא לקראתו

 ...לאמתתה

לא ב כ את חסרונותיו"ומוכן לראות ג, חכמה והטוב הנקנה בנפשוה מצד, להים אשר בו-הענו רואה את עצמו מכובד מצד צלם א...

 . להים וסגולת הנפש-א וכן רואה הוא ביתרון חבירו מצד צלם, שום משוי פנים

וה באה ולהורות שאין הענ ...תעטףמ 'יהימצא לנדרש ש ןכל ע... יהיה בכבודו מכבד לאחריםש יתכוין, כ בהיותו מכבד את עצמו"ע

כדי שיהיה הבא , וףטויצא לקראתו כשהוא ע. וגנתה דהיקא מהכרתו והכרעתו לטוב ובמודו םאי כרה של רגש הכבוד כה מחסרון

 .תכבד בכבודומ אצלו

 )'פסקה קטז' ה שבת א"עין אי(
 .וד ומודעותענווה כוללת כב. שענווה אינה ביטול עצמי מוחלטמדברי הרב קוק נלמד 

 .כבוד לעצמי וכבוד לזולת

 .ומודעות להיותי שליח ילכוחותימודעות 

 . לכן הוא מתעטף. ומכיר בכבודו של מי שעומד לפניו, הוא מודע למעמדו ויכולותיו. הלל הזקן לא מבטל את עצמו

 .מתוך מודעות זו הוא יכול לפעול בכוחותיו ולהפיק את המיטב מהמפגש הציני שמתואר בגמרא

 . ה טוב לעולם"האדם הינו צינור דרכו משפיע הקב

עליו לעמול  .ובעיות נוספות בצינור לכלוך, חורים, עליו להכיר במה שזורם דרכו ולוודא שאין סתימות. גדולים ומחויבותלצינור יש אחריות 

 .ווכישרונותיה המתבטא בכוחותיו ולשם כך עליו להיות מודע לפיקדון ז. והמיטבי המרביעל מנת שהפיקדון שניתן לו יתממש באופן 

 

 .העולם, המדינה, מובילה את האדם להוציא לפועל את כוחותיו למען החברה, ענווה אמיתית זו

, מוכנות ושמחה לשיתוף זה את זה .לעצמי ולאחרים מתוך מודעות וכבוד, אפשר היכרות פנימית כנה וחיוביתי, מבט פנימי על הענווה

 .וצרות עין ללא תחרות, ולמידה זה מזה

 

 . ענוותנותו של הלל יכולה לסמן עבורנו כמחנכים יעד של ענווה ושל כבוד כלפי כל אחד מתלמידנו באשר הם

 !כאן לחצו, להורדת השיעור באתר מפתח הלב
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