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"NOBLESSE OBLIGE!"   
  

מיקדו את , "ויקרא"שבראש " זעירא' א"שנתנו דעתם לאותה ,  קדמונים ומאוחרים1,לא מעט פרשנים
לשעה , היא היא שזיכתה אותו במעמדור שא, קוטב עניינה במידת הענווה שהייתה ייחודית למשה רבנו

' כדרך שנא, "ויקר"שמשה לא רצה לכתוב אלא : "אתר-בעל הטורים עלאומר , לדוגמה, כך. ולדורות
, ואכן". וכתבה קטנה, ף"ה לכתוב גם באל"ואמר לו הקב, כאילו לא נראה לו השם אלא במקרה, בבלעם

העיד עליו בורא גיסא  ומאידך ,ט שערי חכמה"הגיע לפסגת מכי  אמרו עליו  גיסאשמחד, מי לנו כמשה
 בנו , שעליו דרש רבי אליעזר2;)ג: יב'במ" (כל האדם אשר על פני האדמהוהאיש משה ָעָנו מאד מ" :לםעו

אמרו בעניינו ש; )ז: טז'שמ" (מה - ונחנו "ת זה עומק אמיר כי ,)א"חולין פט ע(של רבי יוסי הגלילי 
  ): רמז תכז, ראש פרשת ויקרא (בילקוט שמעוני

י ללמד לבַנ,  חייך יש לך מלאכה גדולה מכל מה שעשיתה"אמר לו הקב... משה ברח מן השררה
' ך כבודושפל רוח יתמֹ') כג: כט'מש(הוי , יהו מקריבין קרבן לפניטומאה וטהרה ולהזהירן היאך 

לכך נאמר ויקרא אל ',  תעטרהולהים וכבוד והדר- ותחסרהו מעט מא') ו: ח'תה(זה משה שנאמר 
  .משה

נאמר ]) ג"ע, ג [ג, א(ירושלמי שבת ב.  להכביר מיליםעל שבחה של מידת הענווה מיותר, מתא
) ג, דעות ב' הל ( הורהם"רמב; "הסעשת ענוה עקב לסוליי, מה שעשת חכמה עטרה לראשה": בתמציתיות

 אדם למקם על הבמידת הענווה,  שביל זהב–בהן על האדם לנקוט דרך ממצעת ש, רוב המידותלעומת כי 
ולפיכך נאמר . שיהיה שפל רוח ותהיה רוחו נמוכה למאד "- ווה את עצמו בקצה היותר מרוחק מן הגא

 ;"מאד מאד הוי שפל רוח) ד, אבות ד(ולפיכך צוו חכמים , במשה רבינו עניו מאד ולא נאמר עניו בלבד
זכה רבי יהודה הנשיא דווקא  כי ,)ח' עמ, י קאפח"ר' מהד, הקדמת פירוש המשנה(ם "ועוד הוסיף הרמב

הרחקת שפלות הרוח והיה בתכלית הענוה "לפי ש, תורה שבעל פהה מסד ,משנהששת סדרי הלערוך את 
): תפארת ישראל פרק כג(ל " כך ביאר מהר3;"משמת רבי בטלה ענוה) ב" עסוטה מט(כמו שאמרו , אותהת

תמצא כי מדרגת משה שהוא אומר מה אני שתנתן , ינו של משה אל התורהיוכאשר אתה מעיין מה ענ"
ועוד רבים מאוד  ,"ובשביל שהיה ממעט עצמו הוא ראוי אל התורה, הפשוט על ידיהתורה שהיא השכל 

  4.המקורות המדברים בשבחה של הענווה

 
 .א ועוד: א'ויק, פרדס יוסף, פאצאנאווסקיי "ר; ויקרא א אות ו,  כה,תורה שלמה, מ כשר"ראה רמ: אסופות   1
 מה שלכאורה אינו עולה בקנה –כז : יח'בר, ל"הנ, פרדס יוסףאה ר! כ היה מי שאמר כי אברהם היה עניו ממנו"אעפ   2

  . תחילת מסכת אבות, ין'ח מוולוז" לררוח חייםוהשווה ; א"אחד עם חולין פט ע
, פרדס יוסףא ו" סק,ח תצד" או,ראה באר היטב, " ענוה דאיכא אנאלא תתנו): "ב"סוטה מט ע(על הערת רב יוסף    3

 ). קנג' עמ(יז : יט'שמ, ל"הנ
תל , א, חינוך יהודי בחברה פתוחה, "על החינוך למידות ועל מידת הענווה", ארנד' על מסד חינוכי הכרוך בכך ראה מ   4

 .פרק ד, א"אביב תשס



  2

ואולם ישנה .  בהם לכן אין להאריך,מאחר שדברים אלה הם מן המפורסמות שאינן צריכות ראיה
ראויה   תפיסה זו.יתר-ענוותמפני  שבאה להציב תמרור אזהרה דווקא ,פחות ידועה, וכההפאמירה 
  .  להלן ממנהרק משהוובשל קוצר היריעה נביא , פרסומה הוא לרועץ-שכן אי, להבלטה

יתר עלולה לסרס יצירתיות -ענוות.  א:יתר-עלולים לצמוח מענוותה העיקרייםפגמים ה  הםשלושה
מה על ' ופרש וכלוסיף ולה, חלוקלבקר ול, ראוי להעיר ולסתור-לראות עצמו בלתיעלול אדם . וחדשנות
 מחויבות סיר מעליו לה האדםיתר עלול-ענוותבשל . ב. קדמונים קדושי עליון, או לא אמרו, שאמרו

בקרבו עצמו עלולה ליצור ל ביחסיתר של האדם -ענוות. ג. "אצילות מחייבתה"תודעת ב שמקורן, אחריותו
  .חלילה', משהו'אף חברי לא ' משהו'מה אני לא : תחושה דומה כלפי זולתו

 ,כזושביקורת נוקבת נגד גישה  הביעו, שהיו מודעים לכך, ובעיקר אישי מוסר וחסידות, י ישראלחכמ
ויגבה לבו  ":מלך ישראל, כי שמהלל את נוהגו של יהושפט"תנה כבר בתיאור  מצויביקורת ששורשה

   5: יהושפטכך פירש רבי יעקב עמדין את נוהגו זה של). ו:ב יז"דהי" ('בדרכי ה
זה יש לנו לילך אחר מדותיו יתברך כל האפשרות גם ב... ה מאודטוב (!)יות נרוחיש גאוה אחרת 

ר בא לו מחמת ששוכח "וכל מה שהאדם נלכד במצודת יצה... להתגאות על מה שלמטה ממעלתנו
 ידע .'יאל' מי לה'לפיכך עצה טובה וגדולה וחשובה היא ...  הואיחוסו הנורא ונפלא כי בן מלך

  6.'והוא שהכתוב משבח יהושפט ויגבה ליבו בדרכי ה... אה בו הוא מתג' ישראל כי ה
ה ובין גאו הוא מבחיןשבו , )פרק ט, שער הכניעה( חובות הלבבות ובספר פקודה עמד על כך' רבנו בחיי ן
ללא , והיא שלילית" גאוה שתהיה מחמת הגופים היא מרחקת הכניעה מן הלב. "וה חיוביתושלילית לגא

ה וברם ישנה גאו". שיתגאה האדם בחכמתו והצדיק במעשהו"ה רוחנית ואוגבהוא הדין גם . ספק
  :משובחת

כשמתגאה החכם בחכמתו והצדיק במעשהו הודאה לגודל טובת הבורא עליו בהם , והמשובח
, להים על מה שחננו מן המעלות-מודה לא... ויגרום לו להוסיף ולהשתדל בהם , ושמחה בעבורם

, וזאת הגאוה אינה מזקת לכניעה ולא מרחקת אותה. ות החמודותומשבח אותו על אשר הפיקו לקנ
  .היא מסייעת אותה ומוסיפה בהאך , ''ויגבה לבו בדרכי ה'ובכמוה אמר הכתוב 

   7:רבנו יונה גירונדי כתב בשערי העבודה. גוון סגנונותשנית במחוזרת ונ' ייחוס מחייבה'תפיסה זו של 
וגדולתם , ויכיר מעלתו ומעלת אבותיו, עצמוהפתח הראשון הוא שידע האיש העובד ערך 

ולהתנהג , וישתדל ויתחזק תמיד להעמיד עצמו במעלה ההיא. 'וחשיבותם וחיבתם אצל הבורא ית
ויצא לו מזה כי . ויעשה אשר לא יבושו אבותיו מדרכיו וממעשיו כפי כוחו והשגת ידו... , בה תמיד

, יבוש מעצמו ויבוש מאבותיו, אינו הגוןכאשר יתאווה תאוה ויעלה בלבבו גאוה לעשות דבר ש
, אדם גדול וחשוב כמוני היום שיש בי כמה מעלות טובות רמות ונישאות, וישיב לנפשו ויאמר

לוהים ולאבותי כל - איך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לא, ושאני בן גדולים בן מלכי קדם
, יה בעיניו ללכת בדרכיו הפריציםנקל יה, ואם חלילה וחס לא יכיר מעלתו ומעלת אבותיו. הימים

ויבין וישכיל וידע כי יוכל להשיג מעלתם ...  להגלות נגלות כאחד הנבלים למלאות תאוותו
כאשר יעבוד כמותם כל ימי חייו ועיתותיו ושעותיו ורגעיו כפי , ]של אבותיו[וחשיבותם וחיבתם 

  .כוחםאינו מבקש מבני האדם כי אם לפי ' ל ית-כי הא...  כוחו והשגתו
ולא : "מוטיבציה ויצרי יםייחודיה תו ולמדרגו לייחוסושמודעות 8',המגיד'ידי - עלנאמר י קארו "רלגם 

 ?" ואם יזוח תגעור בו ותאמר האם איש כמוני העתיד לכל המעלות אלין יחטא בהרהור.יזוח יצרך עליך
  : ב'לוי יצחק מברדיצ' ר ר"אדמושם כתב ה 9,)ה ועתה ישראל"ד, עקבפרשת (בספר קדושת לוי הוא הדין 

ו "כ יהיה עניו ח"ג' הושמא תאמר בעבודת . הכלל האדם צריך להיות עניו בכל דרכיו ובכל מעשיו
 י"השו' חשוב אצל הבורא ית', הצריך האדם לומר מעשי שאני עושה מצות ,  אדרבה,לומר כן
יאמר מה ו' עניו במצות ה' יו האדם יה"חכי אם ,  שלי שאני עושהתיש לו תענוג מן המצוכביכול 

  . הוא כפירהזה ', מעשי חשובים אל ה

                                                 
 . 9' עמ, ד"לעמבערג תרס, ית אל סולם ב–הקדמת סידור בית יעקב , י עמדין"ר   5
בין ,  להימנע מהוצאת ציציות מעל הבגדים– בעיקר לספרדים –שיש מקום , ד הלוי"בשעתו התפרסם בשם הרב ח   6

. אם כי לימים מיתן את סגנון הכרעתו בזה, ת עשה לך רב"שוהוראתו זו התפרסמה שוב ושוב ב (ההשאר מחשש יוהר
זכורני כי ). שלט-שלח'  חלק ח עמ;שיז'  חלק ו עמ;שכה'  חלק ה עמ; ג סימן ב חלק;חלק ב סימן כ: ראה והשווה

מלמדנו כי " 'ויגבה לבו בדרכי ה": הייתה תגובתו המיידית, א"יבלטו ר הרב אברהם שפירא"כאשר דנתי בדבר לפני מו
  !התפארות ואפילו גאווה, מצוות טעונות הבלטה, אדרבה

 . ב-א' עמ, ז"בני ברק תשכ, בנימין יהושע זילבר' מהדו, י"מכת, ל"ונה גירונדי ז להחסיד רבינו יספר שערי העבודה   7
  .מגיד מישריםשבפתח ספר " הקדמה אזהרות וסייגים"   8
 .רנו' עמ, ח"ירושלים תשי, חלק א, קדושת הלוי השלם   9
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   10:י מפולנאה"כתב המגיד רילכך בדומה 
ט "הבעש= (גם בענוה צריך לפעמים מידה בינונית והוא צורך גבוה מאוד כמו ששמעתי ממורי 

  שמצד שפלותו אינו מאמין כי,י" שרוב ענוותנותו של האדם גורם שנתרחק מעבודת הש)ל"זצ
 11.י תורתו ותפלתו"י תפלתו ותורתו שפע אל כל העולמות וגם המלאכים ניזונין ע"האדם גורם ע

ת ותנועה בשמחה וביראה מרוב כל והיה נזהר בכל או' שאילו היה מאמין זה כמה היה עובד ד
וצב ארצה וראשו מגיע כך האדם ראוי לשים לב ולומר כי הוא סולם מ... ומלה לאומרה כדקא יאות 

  12.מההשמי
הומלץ , למשל, כך. חינוכית-מעשית, יש גם נגזרת יישומית, ה שלא במקומהו השוללת ענו,לגישה זו

   13:בספר חסידים
 מי שרואה בניו או קרוביו ותלמידיו בתרבות רעה ?כיצד. ..ענוה יורשת גיהנם ומנחלת אשיש 

, יה מחרף ומכה ואומר בלבו אהיה מערב דעתי עמהם ולא אה,ובידו למחות בחירופין והכאות
  .הרי זה מנחילם גהינם

ר "האדמושם  נמסר ב ,עצמו ליחסו לחברוו ליחסמשעלול אדם להשליך  השלכה -בעניין הפגם השלישי 
   14:שלום מבעלז' ר

זוהי גאוה של  –' ויגבה לבו בדרכי ה: כמו בגאוה. בכל מדה יש אמת ושקר. ''ויגבה לבו בדרכי ה'
מי שהנהו עניו בשקר : ואבן הבחן היא. של קדושה ויש ענוה פסולהיש ענוה . וכן בענוה... קדושה 

  .  אחרים אינם נחשבים בעיניו כמוהוחושב את עצמו לאין וגם אנשים
*  

 חוזרת ונשנית של חשיבות דגשהכי לצד ה, ולא אחת, גדולי ישראל אלה מצאו לנכון לומר: אמור מעתה
מתחייב ממעלה ומן הערכו וייחוסו , מעלתותעלם מלאדם להלו  חלילה ,'כיסוד בעבודת הה והענומידת 

, יתר בא במשורה-ענוותעל מסר זה של ביקורת :  וחייבים לומר בכנות וביושר,אין לכחד. סגולית זו
הכמות אינה  -ועם זאת ', עבודת ההענווה בבכמות שאינה דומה כלל ועיקר לזו המדגישה את נחיצות 

 15, דווקא בגאווה–מקום ובזמן הראויים וב, במידה, תים לע–המצדד ,  שהמסר ההפוך דומה;חזות הכול
שהיא מרוממת את , לפעמים אין צריכים להתיירא מגדלות. "מהותי וחשוב לא פחות, ערכיהוא מסר זה 

  16).קמא' עמ, ח, ענוה, ה"מדות הראי, ה קוק"ראי" (האדם לפעול גדולות
אותו ,  אלא גם על הפרט בישראל–ישראל  מעלת כלל –בא ללמד הוא  לא רק על הכלל כולו ,זהדגש 

המסר העולה מכל האמור הוא שאסור . בהצטיינות יתרה, פרט שחננו הבורא בכישורים וביכולות ייחודיים
  .  ולהוציאו מן הכוח אל הפועל,בוגלום ה חובה עליו להכיר בפוטנציאל ;לו למצטיין להתעלם מכך

  
  ר נריה גוטל"הרב ד                                                                                                          

                        ס לחינוך"ביה
        

 

                                                 
 .362 -  361' עמ, פרשת עקב, א"וורשא תרמ, תולדות יעקב יוסף   10
 כמו החבל )על דרך משל=(מ "עד, והנה יעקב חבל נחלתו כתיב: "פרק ו,  לבעל התניא,אגרת התשובההשווה    11

אם ימשוך אדם בראשו השני ינענע וימשך אחריו גם ראשו הראשון כמה , למעלה וראשו השני למטה' שראשו א
ואריכות דברים ; )!6' עמ, ל"בסידור בית יעקב הנ, עם ביסוס על אותו מקרא, ובדיוק אותו משל(" שאפשר לו להמשך

 .ז-שער א פרקים ד, נפש החיים, ין'ח מוולוז"אצל ר
: doc.5764_Korach_Neventzal/docs/il.org.hakotel.www://http ,ד" הלוי נבנצל לפרשת קרח תשסרואביגדשיחת הרב ראה    12

 'נחנו מה'', שביטלו את עצמם לרצון ה, אהרןישנה ענוה כמו זו של משה ו. זה מקום יש לנהוג בענוהיש לדעת באי"
הרי ממילא : שהוא אומר לאדם, אבל ישנה גם ענוה של יצר הרע. זוהי ענוה טובה.  אין לנו שום עצמיות-) ח-ז: טז'שמ(

  ." ענוה פסולה זוהי-? ואם כן מה יש לך ללמוד כל כך הרבה, לא תהיה גדול בתורה
  .סימן תתתתשכד, א"נברלין תר, מהדורת וויסטינעצקי, ספר חסידים   13
 . פג-פב' עמ, ו"ירושלים תשט, רים לבית בלז" האדמו–ספר י  ,מגדולי החסידות, י ברומברג"הרב א   14
' עמ(יא , שית לבברא, ל"הנ, רדס יוסףפוראה ; י שם"ורש" ונה בשמיניתח צריך שיהא בו אחד משמ"ת: "א"סוטה ה ע   15

 .א"ה והגר"ד) רלט
 ".עם אותם היתרונות שנלקחו מתמצית הטוב שבטומאת הגאוה"וה ועל חיבור מידת הענ, י-ט, וראה שם   16
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