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    אווה וענווה במתן תורהאווה וענווה במתן תורהאווה וענווה במתן תורהאווה וענווה במתן תורהגגגג
 

' שמ(" ויחן שם ישראל נגד ההר"כתוב . השבת שלפני מתן תורה מעלה הרהורים על תורה ועל דרך לימודה
אברהם יעקב מסדיגורא שיש וההכנה ' מובא בשם ר. הכנה לקבלת התורהעל הומכאן אנו למדים ) ב, יט

 עשו - ההכנהאת אבל , ישראל את התורהה הוא שנתן להם ל" שהלא הקב,וה עצמהולמצווה חשובה מן המצ
 .ישראל מעצמם

 .והוהקשר בין תורה למידת הענו מכך את חכמינו למדו ,נמוך באופן יחסיינו  שה,התורה ניתנה בהר סיני
 :)'ה ויהי המקריב וגו"ד' פסיקתא רבתי פרשה ז(
 

 זה תבור וכרמל שבאו מסוף העולם ֲאַות ָאָדם ַּתְׁשִּפיֶלּנּוַּג 'ַּגֲאַות ָאָדם ַּתְׁשִּפיֶלּנּו ּוְׁשַפל רּוַח ִיְתמְֹך ָּכבֹוד '
 זה סיני שהשפיל ּוְׁשַפל רּוַח ִיְתמְֹך ָּכבֹוד, ה נותן את התורה"מתגאים לומר שאנו גבוהים ועלינו הקב

ה "ה כבוד עליו וניתנה עליו התורה וזכה שירד עליו הקב"י כן תמך הקב"וע, עצמו לומר שאני נמוך
 .'וגו' על הר סיני' וירד ה' שנאמר ועומד עליו

 
הלכות תלמוד ( פוסק ם"הרמב.  מאפיינת גם את קבלת התורה ולימודה, מתן התורה אתדת הענווה שאפיינהימ

 ):  א"ע, תענית ז' ועיין מס, תורה פרק ג
 

לומר לך מה מים אינם מתכנסין במקום , "הוי כל צמא לכו למים"דברי תורה נמשלו כמים שנאמר 
כך דברי תורה אינם נמצאים בגסי הרוח ולא , ן אלא נזחלין מעליו ומתקבצים במקום אשבורןמדרו

בלב כל גבה לב אלא בדכא ושפל רוח שמתאבק בעפר רגלי החכמים ומסיר התאוות ותענוגי הזמן 
 .מלבו ועושה מלאכה בכל יום מעט כדי חייו אם לא היה לו מה יאכל ושאר יומו ולילו עוסק בתורה

 
. הגאווה מידת -ה היפוכלו, ו בעלי האגדה והמּוסר הקדישו תשומת לב מיוחדת למידת הענווהחכמינ

ברם באשר .  יש ללכת בדרך הבינונית שהיא האמצע בין הקצוותהמידות שבכל ,ם"מפורסמת גישתו של הרמב
 :)הלכות דעות פרק ב (אין דרך בינונית, למידת הענווה

 
והוא ,  בבינונית אלא יתרחק מן הקצה האחד עד הקצה האחרויש דעות שאסור לו לאדם לנהוג בהן

,  אלא שיהיה שפל רוח ותהיה רוחו נמוכה למאד,שאין דרך הטובה שיהיה אדם עניו בלבד, גובה לב
מאד מאד הוי שפל 'ולפיכך צוו חכמים , ולא נאמר ענו בלבד' ענו מאד'ולפיכך נאמר במשה רבינו 

ועוד אמרו . 'להיך-א' ורם לבבך ושכחת את ה'פר בעיקר שנאמר ועוד אמרו שכל המגביה לבו כ, 'רוח
 .בשמתא מאן דאית ביה גסות הרוח ואפילו מקצתה

 
ספרות המוסר העוסקת בגנותה של מידת . ם דורש אם כן הרחקה אל הקצה האחרון ממידת הגאווה"הרמב

כמו שגינו אותה גם בדתות , זודה יפרשנים ובעלי מוסר האריכו בגנותה של מ, דרשנים. הגאווה היא רבת היקף
ברם מעט מאוד שאלו את השאלות המתבקשות משיטה המצפה מאדם להמעיט . טות מוסריות אחרותיובש

מה עושה ? לשפלות רוח קיצוניתשמחנך עצמו מה קורה לכבוד העצמי של מי . מחשיבותו וממעלתו העצמית
עם שפלות , בקנה אחד עם ענווה יתירהעולות שאינן  תכונות בעלשכדי להנהיג את העם צריך שיהיה , מנהיג
 ?הרוח

עסק בנושא מידות הגאווה , ג"מגדולי בעלי ההלכה וההגות בפרובנס בסוף המאה הי, מנחם המאירי' ר
 .גישתו מגלה תפיסה מורכבת של מידת הגאווה). פרק חמישימאמר ראשון  ("חבור התשובה"והענווה בספרו 

 :)א, סוטה מט" (בטלה ענווה, ביום שמת רבי"הנשיא נאמר שיהודה '  הלא על ר–  שואלהמאירי
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 ,שבשעת פטירתו צוה לבנו הנשאר נשיא אחריו) ב"ע, קג(עם כל זה העידו עליו בתלמוד כתובות 

 איך אפשר במי ';נהוג נשיאותך ברמים', ל עליו"ג בנשיאותו בגאוה ושררה והוא שאמר זשיתנה
אף כי בעת המות אשר , ה להשאיר אחריו מדת הגאוהיוצשנודע והתפרסם בחייו במדת ענוה יתרה 
 .הוא עת השתפל כל גאה והכנע כל לב ערל

 
 . לנסח תיאוריה מנהיגותית המתמודדת עם המתח שבין ענווה להנהגה נשיאותית את המאירישאלה זו מביאה

הגאווה . ווההיא מידת הגא, אומר המאירי, אחד מהדברים שהאדם חייב להתרחק ממנו כדי לחזור בתשובה
ובעקבות זאת מונעת ממנו ,  משום שהיא מונעת מהאדם את ההכרה בחטאו,דות השליליותיהיא שורש כל המ

 .את האפשרות של תשובה
תמה המאירי שיש ,  הגאווה מן התורה אתאחרי דיון במגרעות של מידת הגאווה וחיפוש אחר המקור לאסור

, זמשלי י( "יקר רוח איש תבונה ": כמו,והו למידת הגאך שלכאורה משבחים תכונות הקשורות"פסוקים בתנ
הבנת הדברים . ספר משליבעל  לשבח מ, אפוא,יקרת רוח הנראית כקרובה מאוד למידת הגאווה זוכה). כז

, שרק מידה אחת מהן היא הגאווה השלילית הלא רצויה, שמציע המאירי מבוססת על תפיסה של מדרג הגאווה
 :)חיבור התשובה(ברם הן נצרכות , ות או דומות לגאווהואילו היתר הן מידות קרוב

 

והשנית נקראת בשם , הראשונה נקראת בשם גאוה, ואומר כי המדה הזאת חלוקה לארבע מדרגות
  .סלסול או נקיות הדעתוהרביעית בשם , רת רוחוהשלישית נקראת בשם יק, שררה או התנשאות

 
חברו את והרצון לנצח , ביטחונו המופלג שהאמת אצלו היא ,התכונה העיקרית שרואה המאירי באדם הגאה

עמדה כזאת פוגעת באדם . כוחבאין הגאה והיהיר מעונינים ַבאמת אלא בכבוד ו. ולהתכבד בקלון חברו
 .ויש להתרחק מן הגאווה ולדבוק בענווה, בקבלת עול המצוות ובתפקודו בתוך החברה, בלימוד התורה

 מאוד בחברה ות נצרכ הןאבל,  לגאווה או דומות להותנראות על פניהם כמתקרביש מידות אחרות ש, ברם
קיום הישוב צריך למנהיג ", מוסיף המאירי, וכידוע, יש אנשים שמטבעם יש בהם כוח מנהיגותי. האנושית

דרכו של המנהיג היא להשתמש במידות השררה וההתנשאות כדי להעמיד את ". והפסדו בהעדר ההנהגה
המושל חייב להתנשא כדי להטיל . לקיים את היישוב ולהסיר את הרעות והנזקים מבני אדם, ההאמת על תל

שכן ענווה והנהגה אינן ,  עצמוימושל כזה יכול להיות עניו בעניינ, יחד עם זאת. אימה שבולמת את החטא
שה מכוער לקנא תכלית הקנאה בכל מע"אך היה בו כוח ההנהגה , משה רבנו היה עניו. סותרות זו את זו

המאירי מעמיד את ענוותנותו של משה ". ומתגבר בביטולו תכלית התגברות כענין המצרי וכענין מעשה העגל
ובגלל זה לא הצליח , "רכות ויראה" לו למהמול שפלות הרוח של אהרון הכהן שגר, גם בהיותו מנהיג ,רבנו

 .למנוע את מעשה העגל
". נהוג נשיאותך ברמים וזרוק מרה בתלמידים"בין צוואתו  בין ענוותנותו של רבי ל, אם כן,אין סתירה

 . לא-שפלות רוח ,  כן-ענווה : משמעות הדברים היא
. גם לאנשים מכובדים רף של כבוד עצמי שראוי להם לפי מדרגתם? מנהיגבאשר למי שאינו מלך או  הומ
גרום לאחרים ת בצורה ש,"הדיוטות"כ להתנהג  להםיאה היא במיוחד לתלמידי חכמים ואסור" יקרת רוח"

יסודו של .  ולכן ראוי לשמור מרחק מאנשים גסים ופשוטים,על כבוד התורה חייבים לשמור. לזלזל בהם
כלומר ", של גאווה" ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמינית"ת"ש, )ב" ע,ה(המאירי בגמרא במסכת סוטה 

, ב"ע, ה( המאירי מהסיפור במסכת חגיגה מביא) על אף שיש גם סטייה מן הכלל(הוכחה לכלל ". מעט מזער
מוקפות בסוגריים מרובעים הן תרגום ההמילים . 134' על פי גרסת המאירי ועם פירושיו בחיבור בתשובה עמ

 :)לעברית
 

  כי מטו לההוא אתרא אמרי מי איכא הכא צורבא מרבנן,]הלכו בדרך [חייא הוו אזלי בארחא'  ורביר
 איכא צורבא מרבנן ומאור , אמרי להו?]אם יש כאן תלמיד חכם למקום מסוים שאלו הוכשהגיע[

 תוב את ולא תזיל ולא ביחייא לר'  רה אמר לי. סגי נהור]אמרו להם יש תלמיד חכם והוא [עינים הוא
אני אלך ; שב ואל תלך כדי לא לגרום לזלזל בנשיאותך [הי אזיל אנא ואקביל אפ;תזלזל בנשיאותך

ל שלא שמע בקולו מרוב התאוותו "ר, יא חיבי ברביכלומר הפציר ר(ריה  תקפיה ואזל בת].לקבל פניו
 אמר להם אתם הקבלתם ]כאשר נפרדו ממנו [ כי הוו מפטרי מיניה).לשמוע דברי חכמים והלך אחריו

'  אמר ליה ר. יהי רצון שתזכו ותראו פני כבוד שכינה שרואה ואינה נראית,פנים הנראים ואינם רואים
כלומר מהיכן למדת להקל בכבודך ולילך ולחזר אחר הקבלת פני ( ?מיע לך הא ממאן שביחייא לר
, אחר שלא למדת מהם שיכריחך בזה מצות הקבלת פני הרב, פ שהם תלמידי חכמים"אע, אחרים

' מדרשתו של ר [יעקב שמיע לי'  והשיב לו מפרקיה דר).ושאינם חולים שיביאך אל זה בקור חולים
אמר ליה לא , כשהזקין' פי,  בכל יומא וכד קשביההוה מקבל אפיה דרדהוה רגיל ד, ]יעקב שמעתי

אמר לו רבו לא להצטער שלא תוכל להקביל את פני  [ליצטעיר תו מר לאקבולי אפי דלא יכיל מר
ויחי עוד לנצח ולא ' ]האם זה עניין קטן מה שכתוב[ב י אמר ליה מי זוטר מאי דכת].בגלל שזקנת

 !ומה הרואה חכמים במיתתם כך בחייהם על אחת כמה וכמה, 'ותויראה השחת כי יראה חכמים ימ
 האחר חייא מלמד לו ומטכסס הנהגתו שלא להקל בכבודו לילך ולהקביל פני החכם' הנה שהיה ר(

ה מעביר על מדותיו לכונת כבוד החכמה ולהיותו נכסף "הוא עשאלא , אחר שלא נזדמן לו לראותו
 ).לשמוע דברי חכמים
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רבי סבר שמן הראוי לקבל ברכה . יהודה הנשיא כדי שלא לגרום לזלזול בנשיאותו' כבודו של רחייא דאג ל' ר
 .המאירי לומד מזה גם את מדת יקרת הרוח של חכמים וגם האפשרות של וויתור.  חששלא ו,מתלמיד חכם

קיות הדעת התנהגות בנ. והיא מידה הראויה לכל אדם, היא קטגוריה נוספת" סלסול המידות או נקיות הדעת"
 קורא לזה על פי משלי מאירי וה,אינה נחשבת כגאווה אלא כרמה בסיסית של כבוד עצמי הראוי לכל אדם

מעשיהם של .  היא מונעת מהאדם מידות פחותות ודברים מגוניםשכן, "הגאות המולידה טוב הפעולות ":ערב
, סנהדרין כג..." (חותם עמהם היו חותמים אל השטר אלא אם כן יודעין מי אנקיי הדעת שבירושלים של"
 ן בהדה הראויה לכל אדם ואייהיא מ, סלסול המידות או נקיות הדעת.  כבסיס לגישה זאתים משמש,)א"ע

 :וזו משמעות מאמרם של חכמים, ת ולחסר ערךאסור לאדם להחזיק את עצמו לפחּו. ה או יהירותוביטוי לגאו
שכן , דותישלו עלול להתחיל להתנהג בפחיתות הממי שמפחית בערך העצמי ". אל תהי רשע בפני עצמך"

 . להזיק לאדםהעלולה מידה -ההפך של נקיות הדעת היא פחיתות נפש 
ובמיוחד לבעל תשובה שלפעמים חייב ,  של ההרחקה ממידת הגאווהההמאירי מדגיש את חשיבות, לסיכום

, מות לגאווה נשאר במקומוברם המדרג של מידות דו. להרחיק לקצה השני כדי להשיג את האיזון הנכון
יקרת הרוח ונקיות הדעת משמשים כולם כמודל מורכב להתנהגות , וההרחקה מן הגאווה יחד עם השררה

 .האדם
  הרב פרופסור כרמי הורוביץ
 המדרשה לבנות
 אוניברסיטת בר אילן

 
 


