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 בס"ד 
1473מספר , בפ"תש, תךבהעֹל תרשפ

 

 אידיאל הענווה 
  יצחק -לישי בן א

הי בפרשה  המובאות  המופלאות  העדויות    א אחת 
הא א-עדות  בדבר  של  ל  הראשון  ופיו  מנהיגה  משה, 

של האומה הישראלית. עדות זו מובאת בהקשר של  
יח שמתנהל בין מרים לאהרון, שיחה פרטית בין  הש

שראל, על אודות אחיהם ים בעם י גים בולטישני מנה
מתוארמשה  –הקטן   וכך  הפרשה    ים.  של  בסופה 

 :ותגובת ה'  האירוע הפנים משפחתי
ַאֲהר   וְּ ָים  ִמרְּ ר  ַדבֵּ ָהִאשָ ַותְּ ת  דו  א  ַעל  ה  שֶׁ מ  בְּ ה  ן 

ר ָלקָ  רּו  ַהכִֻּשית ֲאשֶׁ ח ִכי ִאָשה כִֻּשית ָלָקח. ַוי אמְּ
דִ  ה  שֶׁ מ  בְּ ַאְך  ר  ֲהַרק  ִדבֵּ ָבנּו  ַגם  ֲהֹלא  ה'  ר  בֶׁ

ַמע ה' ל ָהָאָדם   .ַוִישְּ ד ִמכ  א  ה ָעָניו מְּ שֶׁ ָהִאיש מ  וְּ
ָהֲאָדָמה י  נֵּ פְּ ַעל  ר  ה'  .ֲאשֶׁ ר  ל   ַוי אמֶׁ אֶׁ ם  א   ִפתְּ

אּו   ָים צְּ ִמרְּ ל  אֶׁ וְּ ן  ל ַאֲהר  אֶׁ וְּ ה  שֶׁ ל מ  כֶׁם אֶׁ תְּ ָלשְּ שְּ
ָתם ָלשְּ אּו שְּ ד ַויֵּצְּ עֵּ ל מו  הֶׁ ד  . א  עַ   ַויֵּרֶׁ ּמּוד ָעָנן  ה' בְּ

וַ  ל  הֶׁ ָהא  ַתח  פֶׁ ד  אּו  ַוַיֲעמ  ַויֵּצְּ ָים  ּוִמרְּ ן  ַאֲהר  ָרא  ִיקְּ
ם נֵּיהֶׁ ִיהְּ   .שְּ ִאם  ָבָרי  דְּ ָנא  עּו  ִשמְּ ר  יֶׁה  ַוי אמֶׁ

ָליו אֶׁ  ָאה אֵּ ם ה' ַבַּמרְּ ִביֲאכֶׁ ַוָדע ַבֲחלנְּ ר  תְּ ם ֲאַדבֶׁ ו 
יִתי נֱֶׁאָמן  .בו   ָכל בֵּ ה בְּ שֶׁ ִדי מ  ן ַעבְּ ה   .הּוא  ֹלא כֵּ פֶׁ

ֹל ה וְּ אֶׁ ר בו  ּוַמרְּ ה ֲאַדבֶׁ ל פֶׁ ַנת ה' אֶׁ מֻּ ִחיד ת ּותְּ א בְּ
ּוַמדּועַ  הַיִביט  שֶׁ מ  בְּ ִדי  ַעבְּ בְּ ר  ַדבֵּ לְּ ם  אתֶׁ רֵּ יְּ ֹלא   . 

 . (ט-במ' יב; א)ַוִיַחר ַאף ה' ָבם ַויֵַּלך 

 1קורת קשה יב  יםמטיחואהרון  מרים  ,  הכתובבפשט  
לפרטי   ןס כאניכנ. לא  הצעיר מהם  האח  ,כנגד משה
ל  .הביקורת תוקדש  זו  של  רשימה   דתמימהותה 
   .הענווה

התורה   "עניו"המילה   בכל  אחת  פעם  מופיעה 
פעם    שלושת חלקי המקרא היא מופיעה  כולה. ובכל

יחיד.   בלשון  בלבד  המופעים  אחת  בספרי  ה  שליתר 
ובכ אינו    םהתובים  הנביאים  המקרא  רבים.  בלשון 

המושג   את  ומה  'ענווה'מבהיר  מנגדומעותשמ,   ., 
הנביאים בספרות  מציין    'ענווים'  –"  עניו"הריבוי של  

כך למשל אנו מוצאים    .אנשים ממעמד חברתי נמוך
ַעל   עמוס:  בדברי ֲאִפים  ר א"ַהש  בְּ ץ  רֶׁ אֶׁ ַדִלים  ֲעַפר  ש 
ְך רֶׁ דֶׁ ַמַען   ,ַיּטּו ֲעָנִוים  וְּ לְּ ַהַנֲעָרה  ל  אֶׁ כּו  יֵּלְּ ָאִביו  וְּ ִאיש  וְּ

ם   שֵּ ת  אֶׁ ל  ִשי"  ַחלֵּ שהמילה  (ז:ב )קׇדְּ פעמים    'ענוים'. 
עשִ כך למשל כתוב בעמוס: "ו,  'עניים'נקראת     ז את   ּומְּ

י  ֲאִפיםש  הַ  בְּ לַ   ן ֹואֶׁ בִ וְּ ץָא  ייֵּ ֲענִ   [יּוֵּ ֲענִ ]   ית שְּ  .ד(:ח)"  רֶׁ

 
ומגשר,  *   דין  עורך  יצחק,  בן  במרכז  ואלישי  מרצה 

 . האקדמי 'שערי מדע ומשפט'
יהיו דברינו כאן לעילוי נשמת הילדה האהובה תהילה    **

 שהימים ימי אזכרתה.  ,בת מיכל ז"ל
מקוספרי    1 בכל  דיבר  "אין  צט:  פיסקא  אלא במדבר  ם 

גם:  לשו וראו  קשה"  שמעוני ן  רמז  במדב  ילקוט  ר 
 . א: יב  'במל  עתשלז, ורש"י  

כתיב  קרון: "ענוי  יהרד"ק בפירושו על הפסוק קובע ע
החילוף    ,רד"קפי דברי הל   2והעניים ברוב הם ענוים".

ו הקריא  'ענושבין  של  בהקשר  ו'עניים' הכתיב,  וים' 
הפסוק    ללמדנונועד   על  העניים.  הם  שהענווים 

ע"בתהלים:   דֹומְּ פִ מַ   ה' ֲעָנִוים    דֵּ י  ִעים שָ רְּ   ילשְּ ץ  ֲעדֵּ "  ָארֶׁ
עזרא  ,(ו:קמז) הם מסביר  אבן  ענוים  "מעודד   :

על הפסוק  כותב  ושד"ל    .ישראל"  השפלים והם נדחי
קבְּ   ַפטשָ וְּ " דֶׁ ה  יםַדלִ   צֶׁ י  רשֹוִמיבְּ   ִכיחַ ֹווְּ וֵּ ַענְּ ץ  לְּ  'יש)  "ָארֶׁ

 ליותר שפלים שבארץ".   – ענוי ארץ" :(ד:יא

פסוק:  להמלבי"ם  כיוון אחר נראה בפירושו של  
הֹור  יכִ " פָ   ּמֹועַ בְּ   ה'  צֶׁ ֲעָנִוים  יְּ ר  תה'  )"  ָעהשּויבִ אֵּ

צדיקים"(ד:קמט שהם  "הענווים  על  כותב  ורש"י    .: 
פ"  :וישעיה בהפסוק   ָיסְּ ָחהׂשִ   'הבַ ֲעָנִוים    ּווְּ   , (יט:כט)"  מְּ

הקב"ה    "סבלנין שסבלו עולו שלהם  וים  ואותם ענש
 וגזירותיו".

"ענווה"  חז"ל   למושג  מובנים  שלושה  מציעים 
פתחנו: שבו  לפסוק  עניוהאיש  ו"  בהתייחס    . "משה 

למשה קשורים  אינם  השלושה  מתוך  ורק    , שניים 
 3. וכך לשון המדרש: ותוד הולם אמובן אח
ָהִאי" ד  השֶׁ מ    שוְּ א  מְּ יב)במ  "ָעָניו  עניו  :ג('   ,

  , ניו בגופואתה אומר עניו בדעתו או ע  .בדעתו
עָ "תלמוד לומר:   ן   יתָ ׂשִ עָ   רשֶׁ אֲ כַ   לֹו  יתָ ׂשִ וְּ ִסיח  לְּ

ִרי ְך ָהֱאמ  לֶׁ ירד על סיחון והרגו    .(לד:)במ' כא  "מֶׁ
 ירד על עוג והרגו. 

אחר מאד "  ,דבר  עניו   "...עניו  אומר  אתה 
בממונו עניו  או  לומר    , בדעתו   ם גַ "תלמוד 

ד  לֹודגָ   ה שֶׁ מ    שָהִאי א  וכן מצינו    ,ג(:יא  ')שמ  "מְּ
היהשהס משה  של  לוחות  של  שנאמר   , פיר 

תבָ " ָאַמר    עֵּ ַלי    ה'ַהִהוא  ָך  ָסלפְּ אֵּ תּול  נֵּישְּ   לְּ  ח 
א( ובמקום אחר הוא :י  ')דב  "ִניםש  ִראכָ ם  ֲאָבִני

הַ "אומר   תלֻּ וְּ הֵּ -אֱ   הׂשֵּ עֲ מַ   ח    ')שמ  "הּמָ ֹלִהים 
איִ וַ "ואומר    .טז(:לב ת אֱ   ּורְּ לׂשְּ י יִ ֹלהֵּ -אֵּ ַתַחת   ָראֵּ וְּ

ָליו   נַ   הׂשֵּ ַמעֲ כְּ ַרגְּ מקיש    .י(:כד  ')שמ  "ירַּספִ ת הַ ִלבְּ
מה מעשה האמור להלן של    '.מעשה'ל  'מעשה'

כאן   ספירספיר אף מעשה האמור  ל "  .של  ִמכ 
ָהֲאָדָמה  י  נֵּ פְּ ַעל  ר  ֲאשֶׁ ר'   .מאבותולא    "ָהָאָדם 

אם כן מה תלמוד לומר  .יוסי אומר אף מאבות
 מלאכי השרת.א מול "מכל האדם"

המדרש מ  ,לפי  לשלושתקשרהענווה  תחומים:ת   ה 
בממונו".   ו"עניו  בגופו"  "עניו  בדעתו",  "עניו 
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עניפרשנויות   של  המובנים  את  מקפלות  ו  אלו 
ש  .במקרא לחלק  נאמרכפי  ניתן  הענווה  ,  סוגי  את 
בגוף,  ה  חטיבות:  לשתי או  בממון  ענווה  אחת 

בדעת  –והשנייה   הראשונב  .ענווה  לא   ה,חטיבה 
תים  , ולעיממונו או גופו  תמיד יש לאדם שליטה על

החיים ענווה   מציאות  לנוכח  עליו  נכפית  זו 
השני  ,מנגד  .ונסיבותיה בחיריתי החטיבה  היא    ; ה 

היענוו מדעת  בוחר    אה  שאדם  ומסגל  בה  מידה 
ב ש  רורלעצמו.  כן,  מצויה  תוענואם  משה  של  נותו 

ניתן   עוד  בחירתו.  של  תוצר  היא  כלומר  בדעת, 
הביא  ש  ,ציעלה מכוון  את בכוונת  המדרש  בעל 

האחרים וגים,  הסשלושת   השניים  את  לשלול  כדי 
ענוותנות לו את  משה    והעמיד  על    תמושתתכשל 

 ה.  ענווה שמקורה בבחיר

הדברים מבוארים בפירושו של ר' יעקב צבי בן  
מקלנבו והקבלה",  גמליאל  "הכתב  בספרו  רג, 

   4שמבאר: 

ה סבות  כי ישנם כמ  לא מגופו כי אם מדעתו...
לאדם, ושפלות  כניעה  הגורמים  כגון    גשמיות 

רע   ממזג  או  החלאים  מפני  הגוף  כח  חלישת 
או   פגעים  כשימצאוהו  או  הרכבתו,  וחלישות 

וא מצטרך לבריות, המעצבים את ריש עד שה 
וכל    .ותוהרוח ומשברים את הלב ומכניעים א

ורצונו   מדעתו  אבל  במשה,  היו  לא  אלה 
, ואף שלא היה נעלם ממנו  התנהג בדרך ענוה

שהוא   ידע  היקרות,  לחכמים  סגולותיו  אב 
הפחותים   זולתם  כל  היו  זה  בכל  ולנביאים, 
זכרון   העביר  בעיניו,  מאד  נחשבים  ממנו 

לבו סגולות עיני  מנגד  הנפלאות  ומעלותיו  יו 
זולת  כל  לטובת  עיניו  אחד והטה  כל  ונפש  ו, 

עצמו,  מנפש  יותר  בעיניו  יקר  היה  מישראל 
מחות מספר החיים למען הציל  יחר להעד שב

וזה ה ישראל,  ומעלה שאין  נפשות  ופלא  פלא 
עוד היה    .אחרי'  שלא  הכתוב  העיד  זה  ועל 

במוכמ לנו  יהו  יתבאר  ומזה  ענוה,  מה דת 
בתואר   כאן  אחר "איש "שנקרא  ובמקום   ,

כמאמרם.." אדם"בתואר   ף  "   .,  לֶׁ אֶׁ מֵּ ָחד  אֶׁ ָאָדם 
ז:כח(  "ָמָצאִתי משה    "אדם"  .)קה'  שבא  זה 

לאלף דור, כי מצד בריאת מזג טבעו היה נוטה  
י תאר  לרע  והוא  מלטוב,  אמנם  " אדם" ותר   ,

עד   כ"כ  חומריותו  חלק  וטיהר  זיכך  הוא 
להי שניה  לטבע  בו  נטיית  שנתהפך  ות 

 איש"."חומריותו רק לטוב, והוא תאר 

הינותתענווכלומר,   משה  של  בחירי,  יו  תוצר  תה 
לעצמו שמודע  אדם  של  מושכל  בוחר   ,תהליך  אך 

הרש"ר   זאת  שמנסח  כפי  או  האחר.  את  לראות 
 ש, בפירושו לפסוק:  היר

בתחום החברתי מורה "ענה" על תלות גמורה 
"עניו"  לפיכך  האחר.  מציינים    ברצון  ו"ענוה" 

חוסר של  המידה  מי   את  מוחלט.  אנוכיות 
זו סילק מליבו כל מחשבה על  שהגיע   למידה 

פירושה:  ערך עצמו וגדולתו. כלפי ה', "ענווה"  
לבטל את ישותו ורצונו של האדם בפני רצון 

השלילי    ה'. המוקדם  התנאי  היא  זו  מידה 
כל עצמה  למידה החיובית של חסידות, אשר 

מסירות   של  היא  המעשי  לקיום  גמורה  נפש 
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פ הן  יחדיו  אלו  מעלות  שתי  ה'.  סגת רצון 
 5גדולת האופי והמעשים. לפיכך הסתפקו חז"ל

הגדו היא  השתיים  מן  שבמעלות  איזו  לה 
 הנפש: חסידות או ענווה. 

הא-האב  ,חז"לדברי  ב הוא  לענווה  ל. -טיפוס 
לענוו תוכן  ליצוק  מבקשים  האתכאשר  של  ל  -נותו 

   6אנו מוצאים:
גבורתו  אמ מוצא  כל מקום שאתה  יוחנן  ר'  ר 

ענוו מוצא  אתה  הקב"ה  זה    . תנותושל  דבר 
ומשולש   בנביאים  ושנוי  בתורה  כתוב 

בתורה    .בכתובים ה-אֱ   ה'  יכִ "כתוב  יכֶׁם    א ּוֹלהֵּ
נֵּ -אֱ  י ָהֱאֹלִהים ַוֲאד  ִניםֹלהֵּ ז( וכתיב  :)דב' י  "י ָהֲאד 

פַ מִ   הׂשֶׁ ע  "  (:אחר כך)  בתריה ָמָנה  םֹוָית  טשְּ ַאלְּ  " וְּ
בנביאים  .)שם:יח( נִ " :שנוי  וְּ ָרם  ָאַמר  ה    א ּׂשָ כ 

ןש   וְּ   כֵּ נז  "ֹושָקדַעד  בתריה   ,טו(:)יש'    :וכתיב 
ת" אֶׁ ולש בכתובים  מש  .)שם(  "חַ ּור  ַפלּושְּ   אַדכָ   וְּ

ב    לּוס  " דכתיב: כֵּ )תה'    "ֹומשְּ   ּה -יָ בְּ   ת ֹוֲעָרבבָ ָלר 
בתריה  ,ה(:סח ת"  :וכתיב  יְּ דַ   ִמיםֹוֲאִבי    ן יַ וְּ

ָמנ   )שם:ו(. "תֹוַאלְּ

א  "ענווה" הפער הלו-כתכונה  על  לגשר  מבקשת  ית 
הא גבורת  ועליונ-שבין  החולל  לבין  החלשה  י ותו  ה 

היתום האנושית,  ו  , שבחברה  ושפל  "האלמנה  הדכא 
החלש ה  היאענווה  ה.  "חהרו את  לראות  יכולת 

המעמ רום  מזו  .דלמרות  היא   ,יתרה  הגבורה  עצם 
אלא  תכונות מנוגדות, יתאין מדובר בש ;היא הענווה

 . תאח ןשה ייםתבש

בספרו  הרופא,  בנימין  יחיאל  ר'  דורש  מכאן 
ה" גדולה    7:"מדותמעלות  מעלה  הענוה,  מעלת  "כי 

המי מעלות  שאר  כל  אל  להגיע  דות".  ונכבדת 
המוסר,  היהודית   8בספרות  ובהלכה    9בהגות 

למושג    10היהודית תוכן  ליצוק  ניסו  לדורותיה 
אולי גם    .ולמרות זאת טרם נחתמה ההגדרה ",ענווה"

וזו צריכה    ", ענווה"ן ראוי לסגור בסד מוגבל את האי
כרקמה שעיצובה    להישאר  בהתאם  משתנה  פתוחה 

באהאדם  להתפתחות שמתחיל  מסע  ומסתיים -,  ל 
 אדם וביחסו הדיאלקטי אל האחר. ב

 
 וע קרן הנשיא מופץ בסי הדף השבועי
 ומופיע גם באתר המידע שללתורה ולמדע, 

 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר
parasha2http://www1.biu.ac.il/ 

  dafshv@mail.biu.ac.ilל של הדף:"כתובת דוא
תן לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע  ני

 בדוא"ל.  
 בר אילן יטתאוניברס -הדף השבועי   

 יש לשמור על קדושת העלון 
 

 עורך: ד"ר צבי שמעון  
 רחל הכהן שיף : כת לשון עור 

 
 עבודה זרה כ ע"ב.    5
 מגילה לא ע"א.   6
 , המעלה השמינית.מעלות המדות    7
ל  8 כבישרים מסילת  משל:  ראו  פרק  חובת  ראו  וכן    ,, 

 . שער הכניעה  ת,הלבבו 
 . פרק דשמונה פרקים,  או למשל: הרמב"ם,  ר   9
הלכות דעות, פרק ב, הלכה משנה תורה,  ראו: רמב"ם,  ת10

 ה.

http://www1.biu.ac.il/parasha2
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