
‘מי כאן הלל?‘
על חשיבות השאלה בתהליך החינוכי

העולם היהודי מלא בשאלות. החל משאלת "אייכה" ברגע שאחרי חטא אדם הראשון, דרך שאלת 

ועד תרבות השו"ת של הדורות האחרונים  "מאמתי קורין את שמע" הפותחת את התורה שבע"פ 

לשאלות היה כוחה ותפקיד משמעותי בעיצוב עולם התורה כפי שאנחנו מכירים ולומדים היום.

אז מה יש בה בשאלה שהופך אותה לכלי חזק כל כך והאם יש גם שאלות שאסור לשאול? ננסה 

לעיין יחד בדברים מתוך לימוד של מקורות שונים.

שמות י"ג י"ד
צְַריִם מִבֵּית עֲבִָדים" "וְהָיָה כִּי יְִשָׁאלְךָ בִנְךָ מָָחר לֵאמֹר מַה זֹּאת וְָאמְַרָתּ ֵאלָיו בְּחֹזֶק יָד הֹוצִיָאנוּ ה' מִמִּ

דברים ו', כ'-כ"ה
ִטים ֲאֶשׁר צִוָּה ה' ֱאלֹהֵינוּ ֶאְתכֶם. וְָאמְַרָתּ לְבִנְךָ  ְשׁפָּ ים וְהַמִּ "כִּי יְִשָׁאלְךָ בִנְךָ מָָחר לֵאמֹר מָה הָעֵדֹת וְהַֻחִקּ

וְָרעִים  גְּדֹלִים  וּמֹפְִתים  ה' אֹותֹת  ן  וַיִֵּתּ ֲחזָָקה.  בְּיָד  צְַריִם  מִמִּ ה'  וַיֹּצִיֵאנוּ  בְּמִצְָריִם  לְפְַרעֹה  הָיִינוּ  עֲבִָדים 

ׁם לְמַעַן הָבִיא אָֹתנוּ לֶָתת לָנוּ ֶאת הָָאֶרץ ֲאֶשׁר  בְּמִצְַריִם בְּפְַרעֹה וּבְכָל בֵּיתֹו לְעֵינֵינוּ. וְאֹוָתנוּ הֹוצִיא מִָשּ

כָּל הַיָּמִים  ים הֵָאלֶּה לְיְִרָאה ֶאת ה' ֱאלֹהֵינוּ לְטֹוב לָנוּ  וַיְצַוֵּנוּ ה' לַעֲשֹׂות ֶאת כָּל הַֻחִקּ נְִשׁבַּע לֲַאבֵֹתינוּ. 

צְוָה הַזֹּאת לִפְנֵי ה' ֱאלֹהֵינוּ כֲַּאֶשׁר  הְיֶה לָּנוּ כִּי נְִשׁמֹר לַעֲשֹׂות ֶאת כָּל הַמִּ לְַחיֵֹּתנוּ כְּהַיֹּום הַזֶּה. וּצְָדָקה ִתּ

צִוָּנוּ."

⋅ מדוע חשוב כל כך שהבן ישאל כדי שנספר לו על יציאת מצרים?

⋅ האם לדעתך יש הבדל אם הוא ישמע את הסיפור גם ללא ששאל?

מסכת שבת ל' ע"ב
"מעשה בשני בני אדם שהמרו זה את זה, אמרו: כל מי שילך ויקניט 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 ]=הלל[ ויצא לקראתו. אמר לו: בני, מה אתה מבקש? 

אמר לו: שאלה יש לי לשאול. אמר לו: שאל בני, שאל!.."

⋅ מדוע אותו אדם חשב ששאלות רבות ומגוחכות יצליחו להקניט את הלל?



"...מפני מה ראשיהן של בבליים סגלגלות? - אמר לו: בני, שאלה גדולה שאלת - מפני שאין להם 

חיות פקחות. הלך והמתין שעה אחת, חזר ואמר: מי כאן הלל? מי כאן הלל? נתעטף ]הלל[ 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? 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 המים..."

⋅ מה הערכים שמתגלים כאשר הלל מעניק תשובה עמוקה לשאלה "מקניטה"?

"...אמר לו: שאלות הרבה יש לי לשאול, ומתירא אני שמא תכעוס. נתעטף ]הלל[ וישב לפניו, - אמר 

לו: כל שאלות שיש לך לשאול - שאל..."

⋅ מה המסר אותו מבקש הלל להעביר לאותו אדם?

משלי כ"ו, ד'
"אל תען כסיל כאיוולתו פן תשווה לו גם אתה"

מדוע הלל בחר לענות לאותו אדם למרות ששאלותיו נבעו מכוונה להקניט ולא ללמוד?

אבות דר' נתן נוסח א', ו'
עַם ַאַחת הָיָה עֹומֵד  ִחלָּתֹו ֶשׁל ַר' עֲִקיבָא? ָאמְרוּ: בֶּן ַאְרבָּעִים ָשׁנָה הָיָה וְלֹא ָשׁנָה כְּלוּם. פַּ "מָה הָיְָתה ְתּ

ה קֹוֵרא "ֲאבָנִים ָשֲׁחקוּ מַיִם" )איוב  י הַבְֵּאר בְּלֹד, ָאמַר: מִי ָחַקק ֶאבֶן זֹו? ָאמְרוּ לֹו: עֲִקיבָא, ִאי ַאָתּ עַל פִּ

ִדיר בְּכָל יֹום. ָאמַר ַר' עֲִקיבָא: וְכִי לִבִּי ָקֶשׁה מֵהֶָאבֶן? ֵאלֵךְ וְֶאלְמַד  יִם, ֶשׁנֹּופְלִים עָלֶיהָ ָתּ יד, יט( – הַמַּ

פֶר וְהְִתִחיל קֹוֵרא בְּלוַּח הוּא וּבְנֹו. ָאַחז ַר' עֲִקיבָא בְּרֹאשׁ  ָרָשׁה ַאַחת מִן הַּתֹוָרה. הָלַךְ לֹו ֶאל בֵּית הֵַסּ פָּ

יו – וּלְמָָדּה, ּתֹוַרת כֹּהֲנִים – וּלְמָָדּה. הָיָה  הַלּוַּח וּבְנֹו בְּרֹאשׁ הַלּוַּח. כַָּתב לו ָאלֶף בֵּית – וּלְמָָדּה. ָאלֶף ָתּ

ְתחוּ  לֹומֵד וְהֹולֵךְ עַד ֶשׁלָּמַד כָּל הַּתֹוָרה כֻּלָּּה. הָלַךְ וְיַָשׁב לִפְנֵי ַר' ֱאלִיעֶזֶר וְַר' יְהֹוֻשׁעַ. ָאמַר לָהֶם: ַרבֹּוַתי, פִּ

לִי ַטעַם מְִשׁנָה. כֵּוָן ֶשָׁאמְרוּ לֹו הֲלָכָה ַאַחת, הָלַךְ וְיַָשׁב לֹו וְהָיָה נֹוֵשׂא וְנֹוֵתן בֵּינֹו לְבֵין עַצְמֹו, וְאֹומֵר: ָאלֶף 

ה נֱֶאמָר? ָחזַר וְּשָׁאלָם וְהֶעֱמִיָדם בְִּדבִָרים." ב? ָדּבַר זֶה לָמָּ ה נִכְָתּ ב? בֵּית זֶה לָמָּ ה נִכְָתּ זֶה לָמָּ

⋅ מה היה הכלי בו השתמש רבי עקיבא בתחילת הפיכתו לתלמיד?

⋅ מה הייתה דרך לימודו כשישב אל מול ר' אליעזר ור' יהושע?

⋅ מה ניתן ללמוד מדרך לימודו של ר' עקיבא להתפתחות שלנו כלומדים ומלמדים?

הרב יוסף משאש, אוצר המכתבים ב', אלף רפ"ו
כי לא  פי אחרים,  בוש מלשאול את  גם אל תהי  לך,  ויגידו  ואחיך  "וכל הדבר הקשה, שאל אביך 

הביישן למד, גם אני ממרחק לא אחשוך פי מהשיב על כל אשר תשאל, רק שאל בני שאל, וה' ישלח 

עזרך מקדש"

מהי ההדרכה אותה מבקש לתת הרב משאש לבנו?



ברק פלדמן
ֵאלָה ַחּפֵשׂ ִסימָנֵי שְׁ

ְ בְּכָל מָקֹום ֵאלָיו ַאּתָה הֹולֵך

הַכֹּל נְִרֶאה מוּבָן גַּם כְּשֶׁ
ְ ּשׁוּם דָּבָר לֹא מְִסּתַבֵּך גַּם כְּשֶׁ

ַחּפֵשׂ בְּכִוּוּן הַּמַבָּט

לְמַד מִּתְנוּעַת הַּפָנִים

ִתיקֹות יב לַּשְׁ נַּסֵה לְהְַקשִׁ

ים לֹא אֹומְִרים ֲאנָשִׁ לְמָה שֶׁ

ֵאלָה ַחּפֵשׂ ִסימָנֵי שְׁ

הַכֹּל נְִרֶאה בָּרוּר ֲאפִלּוּ כְּשֶׁ

דַּלֵּג מֵעַל כָּל חֹומָה

עַר ָסגוּר ּפְַתח כָּל שַׁ

סוגיית השאלות נוגעת בכולנו: הורים, ילדים, מורים וכו'.

שתפ/י בחוויה אחת בה שאלה שלך או של אחרים הייתה לך משמעותית

בַּבֶֶּטן ב לַּתְחוּשֹׁות שֶׁ הְַקשֵׁ

ֵאין לָהֶן הְַסבֵּר גַּם לְֵאלּוּ שֶׁ

וְַאל ּתְַקבֵּל כְּמוּבָן מֵֵאלָיו

הוּ אֹומֵר ּמִישֶׁ שׁוּם דָּבָר שֶׁ

ּתִמְצָא יֹוֵתר ּתְשׁוּבֹות וּכְכֹל שֶׁ

אֹל כָּךְ יִהְיֶה לְךָ יֹוֵתר מָה לִשְׁ

ֵאלֹות הַּקָשֹׁות ַאל ּתְפֵַחד מֵהַּשְׁ

הֵן יַעַזְרוּ לְךָ יֹוֵתר מֵהַכֹּל

לְּךָ יִהְיֶה מְגֻוָּן וּמַפְּתִיעַ וְהָעֹולָם שֶׁ

ּתַנֶּה, ֵאינְסֹופִי וּמֻפְלָא מִשְׁ
ְ ֶֶּרך בַּד ַאל ּתְִסּתַּפֵק בַּנְֻּקדֹּות שֶׁ

ֵאלָה ַחּפֵשׂ ִסימָנֵי שְׁ


