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ֶצם ָיִדי ָעָשה ִלי ֶאת ַהַחִיל ַהֶזה" ִחי ְועֹּ  רוחה לגסות הוגאו בין – "כֹּ
 גרוזמן מאיר ר"ד

 
 .רוח-ותוגס גאווה: ערבוביהב משמשים שליליים והתנהגות אופי םהמבטאי מושגים שני

ֵאִני ַאל": ך"בתנ מופיעה הגאווה . במשנה המופיע איננה איה .(יב:לו 'תה)" ַגֲאָוה ֶרֶגל ְתבוֹּ
 המושג .פעמים עשרות המופיע אהי האגדה במדרשיו, שלה היקרויות כמה מצאנו בתלמודים

 ליבו והגס": אחת פעם מופיע הוא במשנה. ך"בתנ מופיע אינו" רוח גס" או" רוח-גסות"
  ארבע – הירושלמי בתלמוד ;פעמיים – בתוספתא ".(ז ,ד אבות) רוח וגס רשע שוטה בהוראה
 אינם אלה מושגים שני .פעמים עשרות – האגדה ובמדרשי, מיםפע כשלושים – בבליב ;פעמים
 משמשים תהתלמודי ובספרות המקרא בפרשנותש אף על . זהה משמעותם ואין נרדפים שמות

 בעלי שהם למסקנה להגיע מאפשר המקורות אחר מעקבה, בערבוביה אלה מושגים שני
 . שונה משמעות

, תבונתו, השכלתו בשל אדם של גבוהה עצמית הערכה, רזתמופ ערך תחושת היא הגאווה
 שהוא בלבו שידמה המתגאה בלב היא הגאוה": ם"המלבי כלשון. והישגיו מעשיו, תכונותיו

 גם ,אמנם. רוח גסות כן לא .פנימית תחושה זוהי. (43' עמ, הכרמל" )שהוא ממה יותר גדול
 צביעמ הוא. לכך מעבר בו יש אך, גאווה גם הכוללת, גזמתמו עצמי ערך תחושת תארמ זה מושג

. מקובליםה נימוסה כלליב ובפגיעה, הזולת כלפי כבוד בחוסר המתבטאת ,בוטה התנהגות על
 אינטונציה, פנים הבעות :גוןכ, מילולית יתבל בתקשורת הןו בדיבור הן מתגלית הרוח גסות

 .גוף תותנוח
 מידותב נהוגל האדם על האוסר המקור אודות על הדיון את להבין מאפשרת זו הבחנה

 אמר רבא אמר? מנין הרוח לגסי אזהרה": השאלה נשאלה( א ,ה טהוס) בתלמוד. אלו שליליות
' ה את ושכחת לבבך םרו :מהכא אמר יצחק בר נחמן רב .הובתג אל והאזינו שמעו: זעירי

 :נאמר שבה לפרשתנו אותנו מפנה נחמן רבו, ירמיהו בספר לפסוק אותנו מפנה רבא ."אלוקיך
אַכל ֶפן ִבים ּוָבִתים ְוָשָבְעתָ  תֹּ אְנָך ּוְבָקְרָך. ְוָיָשְבת ִתְבֶנה טֹּ ל ָלְך-ִיְרֶבה ְוָזָהב ְוֶכֶסף ִיְרְביֻן ְוצֹּ  ְוכֹּ

ִציֲאָך ֱאֹלֶקיָך' ה ֶאת ְוָשַכְחתָ  ְלָבֶבָך ְוָרם. ִיְרֶבה ְלָך-ֲאֶשר  ִמֵבית ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ַהּמוֹּ
ִחי ִבְלָבֶבָך ְוָאַמְרתָ ...ֲעָבִדים ֶצם כֹּ  הּוא ִכי ֱאֹלֶקיָך' ה ֶאת, ְוָזַכְרתָ . ַהֶזה ַהַחִיל ֶאת ִלי ָעָשה ָיִדי ְועֹּ

ֵתן חַ  ְלָך ַהנֹּ ת, כֹּ ֶתיָך ִנְשַבע ֲאֶשר ְבִריתוֹּ  ֶאת ָהִקים ְלַמַען ָחִיל ַלֲעשוֹּ ם ַלֲאבֹּ -יב:ח 'דב) ַהֶזה ַכּיוֹּ
  .(יח

                                                           
 אוניברסיטת בר אילןיסוד ובלימודי לתלמוד במחלקה מרצה, גרוזמן מאיר ר"ד ,. 
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 רּום ְלִבְלִתי: "מלךה בפרשת המופיע נוסף פסוק ישנו ,שבפרשתנו זה ומקור זו סוגיה לעומת
 אך ,מלךב עוסק הוא אמנם. הוהגאו מידת את שולל זה פסוק אף .(כ:יז 'דבר) "ֵמֶאָחיו ְלָבבוֹּ 
 כי, הגאות איסור בתורה בכאן נרמז": אתר על ן"הרמב כדברי. אדם כל לע גם ללמוד  ניתן ממנו

 ."לכך ראויים שאינם האחרים שכן וכל לבה ורוממות מגאות המלך ימנע הכתוב
 מזה שונה, אחר פסוק מציג הוא זאת ובכל(, סוטה במסכת) ל"הנ הסוגיה את הכיר ן"הרמב

: דהיינו". מאחיו לבבו רום לבלתי" נאמר המלך בפרשת: ברורה הסיבה. האמוראים שהביאו
. הגאווה תכונת למעשה וזו, ומושל מלך היותו בשל, מוגזמת עצמית הערכה לעצמו יסגל שלא

 מפרשתינו בה המובא והפסוק, רוח בגסות עוסקת היא, בגאווה עוסקת אינה דלעיל הסוגיה אך
ִחי ִבְלָבֶבָך ְוָאַמְרתָ " - גבוהה עצמית הערכה לו שיש אדם מתואר זה בפסוק כי. רוחה את הולם  כֹּ
ֶצם  זהו, בהצלחתו המעורבת' ה יד את מכחיש הוא לכך בנוסף אך" ַהֶזה ַהַחִיל ֶאת ִלי ָעָשה ָיִדי ְועֹּ

 אך מוגזמת עצמית הערכה - הראשונה! רוח גסות אינה גאווה: אמרנו אשר הוא. רוח – גס
  .וחיצונית בוטה – השניה אילוו, פנימית
 - רוח גסות בו ששי אדם כל: "עוירא רב :הרוח גס על אמוראיםה אומרים מה וראה צא

 רוח גסות בו שיש אדם כל: "אליעזר רבי .שאיננו עד אט אט מתנדף – הכוונה". מתמעט לסוף
 יקום לא - כלומר" ננער עפרו אין רוח גסות בו שיש אדם כל" :אמר עודו ."כאשרה לגדעו ראוי

 לדור יכולים והוא אני אין: "ה"הקב מרא, רוח גסות בו שיש אדם כל :חסדא רב .המתים תחייתב
 :שואל ואתה. (א ,ה בסוטה המימרות כל) עלםיולה כרתילה יחויב הרוח גס: יינוה". בעולם

 נראה? דעגיי, ייכרת, המתים לתחיית יקום לא ההובג עצמית הערכה לו שיש מי כל אמנםה
-רם כמו, תישחצנ, הבוט שגאוותם וללא, הרוח לגס מתייחסות המימרות שכל, להסיק שעלינו

 עצמית הערכה בלבם שיש ולאל לא. בהצלחתו המפעמת' ה מיד מתעלםה, שבפרשתנו הלב
 ? מעט מתי? המתים תחייתב יקום מי - כן לא שאם. גבוהה

-גסות גם ןניהיב, שונות עבירות על כעונש אדם על באה שהצרעת קבעו חכמים :ועוד זאת
 מסופר זה מלך על. צרעתל שגרם והאירוע עוזיהו המלך של דמותו מוצגת לכך הוכחהכ. רוח

 ֱאֹלָקיו' ַבה ַוִּיְמַעל ְלַהְשִחית ַעד ִלבוֹּ  ָגַבּה ּוְכֶחְזָקתוֹּ " :אולם. לתהילה יצא ושמו מאוד שהצליח
א ֶרת ִמְזַבח ַעל ְלַהְקִטיר' ה ֵהיַכל ֶאל ַוָּיבֹּ  שמונים, מוע שהיו הניםוהכ( טז:כו ב"דהי) "ַהְקטֹֹּֽ

ה ְלַהְקִטיר ֻעִזָּיהּו ְלָך ֹלא" :לו אמרו במספר  ְלַהְקִטיר ִמְקֶטֶרת ּוְבָידוֹּ " זעף הוא אך (יח, שם) "'ַלֹֽ
ֲהִנים ִעם ּוְבַזְעפוֹּ   הערכה בעל איש עוזיהו אין זה תיאור לפי (.יט, שם" )ְבִמְצחוֹּ  ָזְרָחה ְוַהָצַרַעת ַהכֹּ
 שלילי שימוש עשה גם אך גאוותן אמנם היה הוא. ובמחשבותיו בלבו ונהפהס גבוהה עצמית
 ( א ,טז ערכין) רוח גס בתלמוד  נקרא הוא. בגאותו ומוחצן

 חטא כי בצרעת לקה, חכמים לדעת, הוא אף. רוח גס הוא גם מכונה ארם צבא שר נעמן
? גדול מהו 'גדול איש היה' שנאמר, נעמן זה רוח גסות ועל: "אמרו הם. זו מגונה במידה

 ההערכה לאש נראה .(ה:ז ר"במד) "נצטרע כך ידי ועל חיל גיבור שהיה מפני גסה חורו שהייתה
 נתגלתה אלישע בית אל ובואב .רוח גס היותו אם כי, זה עונש עליו הביאה הוהבהג העצמית

 .שהשמיע ובדברים הבוטה בהתנהגותו גסותו
 נביאה. רוח גסות מכונות ,התנהגותן על אותן מוכיח( טז:ג) ישעיהו שהנביא ציון בנות

ת ָגְבהּו ִכי ַיַען": אומר ן ְבנוֹּ ת נטוות ַוֵתַלְכָנה ִצּיוֹּ ן ְנטּויוֹּ ת ָגרוֹּ ְך ֵעיָנִים ּוְמַשְקרוֹּ ף ָהלוֹּ  ֵתַלְכָנה ְוָטפֹּ
 גרון תיונטו ותלכנה" :הרוח בגסות ותמהלכ ןשה, כך על אמרו וחכמים". ְתַעַכְסָנה ּוְבַרְגֵליֶהם

, ר"ויק) "תכשיטיה את להראות בשביל גרונה מטה והייתה תכשיטיה לובשת ןמה אחת שהייתה
 הגבוה עצמית הערכה מהווה ,שכאמור, הוגאו זו אין", גבהו" להן קורא שהכתוב ףא על .(א:טז
 .רוח גסות נותומכ הן תןובגאו חוץ כלפי עצמן את הציגוש משום. הלב תוככיב

 עשו. זה בכינוי שונים מקראיים אישים לכנות חכמים של דרכם תובן, זו הצעה בעקבות
 רבינו" )ויאכל אבי קוםי" הוא אמר ,"שבה נא קום" שאמר ליעקב בניגוד כי, רוח גס מכונה

" בקולו עאשמ אשר' ה מי: "אמר כי רוח גס היה פרעה. (יט:כז בראשית, לתורה פירוש, בחיי
 תותוספ) נדרו את ולהתיר פנחס אל ללכת שסרב משום רוח גס היה יפתח .(כט ,רבה אליהו)

( ג ,ב; א שמואל י"רש) רוח גסת הייתה - חנה את שהכעיסה פנינה .("יינווה" ה"ד  א ,ד תענית
 גס מכונה סנחריב .(ב ,קא סנהדרין) זהב עגלי בהקמת בגידתו בשל רוח גס מכונה נבט בן ירבעם

 כי, רוח גס מכונה נבוכדנצר(. כט ,רבה אליהו) מידיו ירושלים את יציל לא' שה התרברב כי רוח
 .(שם) לעליון דמותיולה למעלה לעלות רצה



3 
 

. רוח גסי מכונים המבול אנשי .וקהילות ארגונים, קבוצות כלפי גם ביטוי לידי באה זו גישה
 ואבמ בני .(שם) "בשוק ערומים והולכים הארץ גבי על ומניחים בגדיהן פושטין היו: "סיבהה

 רבי משנת" )דמים ושופכי עריות ומגלי זרה עבודה עובדין" שהיו מפני? ולמה, רוח גסי מכונים
  .(י"פ אליעזר

 והנהגות אמונה עם אחד בקנה עולים שאינם מעשים העושים רגילים אנשים גם, מזו יתרה
 החוצה פורצת אלא, פנימה בלב מכונסת אינה הוהגאו אם ,לעיל כאמור .רוח גסי מכונים, נימוס

 בניגוד - פירות אכילת לצורך ידיו נוטלה .לכך רבות ודוגמאות, רוח גס נושאה קראיי ,ומוחצנת
 חכם, מהם גדול עצמו את ומציג חכמים הוראות על מתנשא הוא כי, רוח סג ייקרא, להלכה

 ,כד ברכות) רוח גס ייקרא - תפילהה בשעת ומפהק מגהקה(. ב ,חי חגיגה) מהם מחמיר, מהם
 לגימות שתיב קבעו הם – חכמים שקבעו הנימוס דרכי פי על שלא בכוסו מים ששותה מי. (ב

 שיקברוהו מבקשה(. ה ,ד עזאי בן יפרק, ארץ דרך מסכת) רוח גס קראיי - בשלוש שותה והוא
 מדקדק שאינו מי(. יא, ד רבתי לבא) רוח גס יקרא -רקומים מוזהבים ובגדים משי של תכריכיןב

 מביט, המראה מול עומדה(. ז, ד אבות משנה) רוח גס אקריי – בהוראותיו במתינות לעיין
 דוגמאות אלו(. המדרשים באוצר ,621 היכלות) רוח גס ייקרא - ומסתלסל מתייפה ,בעצמו
 .בבגידה או ,בדיבור, בעשייה גסות ומבטא האיש מתנשא שבהן

 לא שהתורה", לומר כוונתו" היא בשמים לא" האומר שהפסוק, יוחנן רבי קבע לפיכך
 זה איש. פנים ומעז מתגאה, מתנשא הוא: דומה והסיבה, (א ,הנ עירובין) "רוחה בגסי מצאית

    .התורה קבלת תיתכן לא – הכנעה ללא. הוראותיה אתו התורה את לקבל יכול לא
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