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 מפת השיעור למרצה
 בהעלותךלפרשת שיעור מחזור חמישי | 

 שים לב! הדברים באים בנקודות בלבד,
 יש לעיין בשיעור עצמו םעל מנת לראות את הדברים בשלימות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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ט אמר  "הבעש. כ אותו אחד נפטר"ולאחמ, ח אחד"ט גרם שיפסיקו להעניק כבוד לת"הבעש: סיפור
.שהוא קיבל חיות מהקליפות

?מהי משמעותה של ענווה:שאלת פתיחה

(1מקור )הפרשה בקצרה 

מרכזי
ה

אור 
הבי

(2מקור )ענווה אצל משה ומשיח
גם על משיח מוזכר כי  . שלא היה מרגיש את עצמו יותר מאחרים, "והאיש משה ענו מאוד"בפרשה כתוב 

.הוא יהיה ענו וילמד עם אנשים פשוטים
?מדוע הענווה של מלך המשיח תתבטא דווקא באופן זה:שאלה

ראשית הגלות-הגאווה 
(.הרגשה עצמית=דעת).עצמובו האדם החל להרגיש את , הגאווה נולדה בחטא עץ הדעת

(3מקור )משבשת את ההבנה הישרה -הגאווה 
.בשיקולים שונים בחיים' הטיה לטובת עצמי'גורמת ל( הרגשת עצמי: או)הגאווה 

.כל אחד מבני הזוג חושב שהוא משקיע הרבה יותר במשק הבית.א:דוגמא
.רוב האנשים חושבים את עצמם לטובים מהממוצע.ב

.ענוותנותו של הלל הזקן:סיפור

ענווה לעומת ביטול
וממילא ענווה  , ענווה יכולה להיות גם בלי תוכן אמיתי: תורת החסידות הוסיפה את המושג ביטול

.ה"ביטול הנובע מקרבה לקב-ביטול הוא התבטלות לאמת . מטופשת
מספר כיצד היה צריך לתרץ לעצמו מה שכתוב על משה רבינו , מתנגד שהפך לחסיד, מרדכי' ר: סיפור

?הרי יש אותו, "והאיש משה ענו מאוד מכל האדם"

(4מקור )ביטול ואסרטיביות 
שהרי  , הוא מעניק עוד יותר תוקף-אלא אדרבה , ה לא סותר לתוקף ולעמידה על עקרונות"ביטול להקב

.ה"תוקף זה לא נובע ממציאות האדם אלא מהקב
לא מתאים  , ר הזקן"אני חסיד של אדמו: ר שלו"ר הזקן שהיה אומר ליצה"חסיד של האדמו. א: סיפור

.לי לעשות כך וכך
ועמד על כבודו מחמת דברי , ב לרב בעיירה"מונה על ידי הרבי הרש-שהיה ענו גדול -לייב שיינין ' ר. ב

.הרבי

(5מקור )ענוותנותו של משיח 
וממילא יתמסר  , הוא ירגיש שכל מציאותו היא כלל לא עבור עצמו, למרות גדולתו הרבה של מלך המשיח

.ה"ת לקבענין שנובע מביטול בתכלי, ללמוד עם יהודים פשוטים-גם לענין שלא שייך אליו כל כך 
חטא  , תיקון סיבת הגלות-' ויגרום שכולם יהיו בטלים לה, מלך המשיח ישפיע ממדריגה זו לכל ישראל

.עץ הדעת

ם
סיכו

הוראה
.לתת את עצמנו לשני


