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, התירו לעצמם לדבר בגנות אחיהם משה רבנו, )כ, טו; א, ז' שמ(ן ומרים שהיו במדרגה של נביאים ואהר

הם מסבירים את מעשה אחיהם ). א, יב' במ(י "כפי שמבאר רש, אודות האשה הכושית שלקח וגרשה
דבר שלטענתם הוא גם מנת חלקם , )ב' שם פס( לאית הנובעת מהיותו נביאכתוצר של הרגשתו העי

גם משה . ןושמע את דברי מרים ואהר' ה). שם" (' וישמע ה  "----ומיד . כך שאין לו עליונות עליהם, כנביאים
: כפי שהתורה מציינת,  מוזכרת מפני מידת הענווה שנחון בהינהאלא שתגובתו א, שמע את הדברים

 ספר מוסר -    האורחות צדיקיםהאורחות צדיקיםהאורחות צדיקיםהאורחות צדיקים). ג' שם פס" (ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמהוהאיש משה "
במסגרת הדבר השלישי " שער הענוה" מביא את הנושא דידן ב1,ו לערך"חשוב ואנונימי מאמצע המאה הט

" אין עניו אלא השומע חרפתו ואינו משיב: "כאשר משה הוא בגדר, מתוך ששה שבהם הענוה ניכרת באדם
": בתחום הפעילות הרוחנית' ענה'משמעות " מבאר את ענוות משה ב2,ר הירש"רש).  ב" ע,בת פחפ ש"ע(

ביטל "משה כבר ". יש בהם תגובה הולמת על מלים או על עובדה"ו" שהנסיבות גרמו להם"אמירת דברים 
דה החיובית התנאי השלילי הקודם למי"למשה בענוותנותו יש את , דהיינו". 'את הוויתו ואת רצונו לרצון ה

 ".של החסידות שהרי זו כל עצמה של חסידות
 בא ענווה זו וכיצד ,ןוהתורה מציינת את ענוות משה מבלי להסביר איך הדבר מתקשר לדברי מרים ואהר

שפל : "י על אתר מסביר שענו הוא"רשו ,התורה מדגישה שהאיש משה ענו מכולם, יתר על כן. לידי ביטוי
מבלי '  לפיכך מזכירה התורה רק את תגובת ה.משהשל  התגובהלמת את אי תכונה זו הוואכן  3,"וסבלן

 המציין את תכלית פסוקנו ביחס 4,לכך כבר נדרש הרב אברהם ָסָּבע. להזכיר את תגובת משה כמתבקש
 :ןולדברי מרים ואהר

ורמז בזה כי בלי מדרגת הנבואה אלא  ...  'האיש משה ענו מאד'והם לא דברו נכונה במשה כי 
ואם כן ',  וגו'והאיש משה ענו מאד'וזהו . ד היותו איש מופשט מנבואה היה ענו מכל האדםמצ

מאד מאד ') ד, מסכת אבות ד( על מה שאמר ',ענו מאד'ורמז גם כן באומרו ? איך יתגאה בנבואה
ואחר שאמר , היה שפל מאד, כי אחר שהוא היה ענו מאד) שם(ומכאן הוציא התנא , 'הוי שפל רוח

באופן , 'מאד מאד הוי שפל רוח': כלול מה שאמר, שפירושו יותר מכל האדם בכאן, 'דםמכל הא'
שבת (ומכאן אמרו גם כן     שבענוותנותו ובשפלותו שתק ולא ענה להם דבר כאלו לא שמעשבענוותנותו ובשפלותו שתק ולא ענה להם דבר כאלו לא שמעשבענוותנותו ובשפלותו שתק ולא ענה להם דבר כאלו לא שמעשבענוותנותו ובשפלותו שתק ולא ענה להם דבר כאלו לא שמע

'  וגו'ואוהביו כצאת השמש': עליהם הכתוב אומר, שומעים חרפתם ואינם משיבים'): ב" ע,פח
 ).לא, ה' שופ(

 שמסביר כי הפסוק בא לבאר מדוע 5,ם"כבר נדרש המלבי,  משה כתכלית הפסוקה שלתגובהלמהות אי 
 הדבר נבע מתוך ענוותנותו 6.פניובברו י ובמיוחד כאשר ד,ן על האמתומשה לא העמיד את מרים ואהר

                                                           
 .322-321' עמ, )ג" תשנ-ב "תשנ(א , סד, ספרספרספרספר----קריתקריתקריתקרית, "?מתי נתחבר ספר אורחות צדיקים", וולף) פרי'ג( ראו יוסף  1
בפירושו , ט"הדעות הראשי של היהדות החרדית בגרמניה במאה הי-המנהיג והוגה, רב ומחבר, הרב שמשון רפאל הירש  2

 .קכז-קכו' עמ, ו"ירושלים תשמ, )הרב מרדכי ברויאר: תירגם (ספר במדברספר במדברספר במדברספר במדבר, תורה על אתרל
שסבלו עול ,  סבלנים-ענוים : "שם הוא מגדיר את הענווים, )יט, כט' יש" (שמחה' ויספו ענוים בה"השוּו לפירושו לפסוק   3

, )מנחם כהן' ר פרופ"מו: ר ועורך מדעימהדי(מהדורת יסוד חדשה , מקראות גדולות הכתרמקראות גדולות הכתרמקראות גדולות הכתרמקראות גדולות הכתר: בתוך, "ה וגזירותיו"הקב
 הנעלביםהנעלביםהנעלביםהנעלביםויוסיפו  "-" ֶחדָואֶחדָואֶחדָואֶחדָוא' ' ' ' דהדהדהדה במימרא  מקבלי עולבןמקבלי עולבןמקבלי עולבןמקבלי עולבןויוספון : "וראו שם את תירגום יונתן. 198' עמ, ו"תשנ, גן-רמת

 ."שמחה' בדבר ה
ברק -בני, יחלק שנ, )מהדורת בצלאל ויכלדר( לפרשתנו על אתר צרור המורצרור המורצרור המורצרור המורבספרו , ז" הט-ו " הטותהמא, ממגורשי ספרד  4

 .קמ' עמ, ן"תש
בפירושו , דרשן ופרשן מקרא, רב. ט"במאה הי) פולניה(מאיר ליבוש בן יחיאל מיכל מן העיר וולוטשיסק שבמחוז וולין ' ר  5

פירושו צמח על רקע שאיפתו להילחם בתנועת הרפורמה שעלולה . 181' עמ, ל"ירושלים תש,  לפסוקנוהתורה והמצווההתורה והמצווההתורה והמצווההתורה והמצווה



 2

ה "כפי שמדגיש השל, זאת ועוד.  זכה לה מכל הנביאיםמשהרק ו ,הרבה שהינה מדרגה מיוחדת בנבואה
את משה , שהרי.  מפסוקנו רואים עד כמה גדולה מידת הענווה שיש לילך בה עד הקצה האחרון7,הקדוש
 : וכלשונו,,,,""""מכל האדםמכל האדםמכל האדםמכל האדםענו מאד "תוך הדגשה ,  משבח הכתוב רק במידת הענווה, אדון הנביאים,רבנו

; )ז, טז' שמ ('ונחנו מה': ן אמרוומשה ואהר: הנה שלושה ענוים היו, 'מכל האדם'ואמר הכתוב 
' תה ('ואנכי תולעת': אמר, דוד המלך עליו השלום; )כז, יח' בר ('ואנכי עפר ואפר': רהם אבינואב
אבל משה ,  כי אברהם המשיל עצמו לעפר ואפר ודוד לתולעת,,,,ומשה היה ענו מכולםומשה היה ענו מכולםומשה היה ענו מכולםומשה היה ענו מכולם). ז, כב

 .שהממממוד דדדדברהם אאאא:  ראשי תיבות- 'אדם' – 'מכל האדם'וזהו עניין . אמר אין אנחנו כלום
 ,משה לא אמר דבר ואפילו לא ביטוי שעניינו הכנעה עצמית כפי שהוא עצמו אמר בעניין אחר, במקרה דנן

היא שיא הענווה ומכאן גדולתה ביחס , אי התגובה בהקשר הנידון. וכן עשו אברהם אבינו ודוד המלך
 8: ובכך דן רבינו בחיי,,,,מאדמאדמאדמאדיש לציין את השימוש במילת ההפלגה , יתר על כן. לשאר דרגות הענווה

אבל במדה זו . כי הדרך הישרה שיבור לו האדם בכל שאר המדות הוא הִמצוע, 'מאד'ומה שהוסיף 
): ד, מסכת אבות ד(ל " ומזה אמרו רבותינו ז9,ראוי שיטה מן הִמצוע ושיתרחק אל הקצה האחרון

 .'מאד מאד הוי שפל רוח'
על ). יח, כ' שמ" (יםהל- האויעמֹד העם מרחֹק ומשה ִנגש אל הערפל אשר שם: "במעמד הר סיני נאמר

 10:מעשה משה דרשו במכילתא
וכל מי ) ולעומת זאת. (סופו להשרות שכינה עם האדם בארץ, מגיד הכתוב שכל מי שהוא ענו

כשם שעבודה זרה מטמאה את הארץ ... ארץ ולסלק את השכינהגורם לטמא את ה, שהוא גבה לב
 .כך כל מי שהוא גבה לב גורם לטמא את הארץ ולסלק את השכינה, ומסלקת את השכינה

 מדגיש את ייחודה של מידת הענווה מתוך ההבדל הדק בינה לבין המידה השלילית 11,הרב יעקב קנייבסקי
 :וכלשונו, מידת הגאווה

 הקדושים שכל הספיקות והבלבולים בענייני אמונה אינם נמצאים אלא בלב והנה מבואר בספרים
) א"ע(ל סוטה דף ה "כי כל המתגאה אור השכינה מסתלקת ממנו וכמו שאמרו חז, הבעל גאוה
כל אדם : ב"דף ד ע, ואמרו שם. אין אני והוא יכולים לדור בעולם: ה על המתגאה"דאמר הקב

ורם לבבך ושכחת : "שנאמר, כאילו כופר בעיקר' דה זרה וכושיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבו
אבל מי שזוכה , הבעל גאוה אין לו אמונה שלמה, כי האמת. עיין שם) יד, ח' דב" (אלקיך' את ה

תיכף ומיד מסתלקים ממנו כל , להרגיש ולחשוב עצמו כדבר שאינו כלום, לענוה אמיתית
נעלמים ואינם וזה בדוק ומנוסה בבירור , טליןוהבלבולים בטלים ומבו, הספיקות וכל ההרהורים

 .גמור
נאמרו לא רק , כי הדברים לגבי ענוותנותו של משה רבנו, נמצאנו למדים מכל האמור על מידת הענווה

לעם ישראל , לימוד וחינוך לדורות, אלא יש בדברים אלה יסודות הוראה, ן עליווכתגובה לדברי מרים ואהר
מידה זו שהינה ערך חינוכי . היה מידתם ועליהם לשאוף לכך ברצון ובמעש הענווה תתשמיד, ולמנהיגיו

שבין אדם במצוות הן בקיום המצוות שבין אדם למקום והן , על חינוך העם, תשפיע שפע טוב, עילאי
 .אחווה ורעות, אהבה, נגיע לחיי שלום,  מתוך זה12. מערכת מצוות הקשורות יחד-לחברו 

 
 ר אברהם גוטליב"ד
 לימודי יסוד ביהדות המרכז ל

 " הכתר-ומפעל מקראות גדולות 

                                                                                                                                                                           
מאבקו מאבקו מאבקו מאבקו         ----        םםםם""""המלביהמלביהמלביהמלבי, ר יעקכ גלר"ר ד"ראו על כך את מחקרו החשוב של מו. יסודות היהדותהיתה לדעתו לערער את 

 .ס"לוד תש, בהשכלה וברפורמה בבוקרשטבהשכלה וברפורמה בבוקרשטבהשכלה וברפורמה בבוקרשטבהשכלה וברפורמה בבוקרשט
 ).99' עמ, מהדורת חיים שאול האראוויטץ(פסקה ק , ראו ספרי במדבר  6
' עמ, ה"ירושלים תשמ, הההה""""מוסרי השלמוסרי השלמוסרי השלמוסרי השלבספרו , ז " הי-ז "המאה הט, פראג, שני לוחות הבריתשני לוחות הבריתשני לוחות הבריתשני לוחות הבריתבעל , ישעיה הלוי הורוויץ' ר 7

 .ק
ותלמידם , ַחַלָאוה-בן למשפחה הידועה של אבן, ג בסרגוסה שבספרד"בסוף המאה הי, מקובל ופרשן ספרדי, בן רבנו אשר  8

ח "מהדורת הרב חיים דב שעוועל ירושלים תשכ, בפירושו לפסוקנו. יצחק בן טודרוס' ור, )א"הרשב(שלמה בן אדרת ' של ר
ארץ , חלק שני, מהדורת מישור" (ענוה"בערך , המהווה אנציקלופדיה ליהדות, כד הקמחכד הקמחכד הקמחכד הקמחבספרו המונומנטלי . א"ע' עמ

מציין רבנו בחיי את התייחסות התורה כאן בפסוקנו רק לענוות משה ולא לשאר , )שלח' עמ, ו" ניו יורק תשנ-ישראל 
 .המידות שנחון בהן

 ".וצריך לילך במידת הענוה עד קצה האחרון): "שם, 7הערה , לעיל(ה הקדוש בדרך זו " השוּו לדברי השל 9
 ).238' עמ, מהדורת חיים שאול האראוויטץ וישראל אברהם רבין(יתרו בחדש פרשה ט ,  מכילתא דרבי ישמעאל10
 .  מ-לט ' עמ, פרק כז, חלק ראשון, ב" בני ברק התשל,,,,חיי עולםחיי עולםחיי עולםחיי עולם בספרו 11
הדפסה , כרך שני, אוצר האגדהאוצר האגדהאוצר האגדהאוצר האגדה, ראו הרב משה דוד גרוס,  התלמודית על מידת הענווה וגדולתה בראי הספרות12

 . תתקלז-תתקלד ' עמ, ו"ירושלים תשמ, תשיעית עם הוספות ותיקונים
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