
מקור מס' 1 / בעל הטורים, במדבר ט, ו

 "אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם" - בגימטריא 'אלו 
שהיו נושאין את ארונו של יוסף'. "אשר היו טמאים" - 

בגימטריא 'זה למת מצוה'. 

מקור מס' 2 / ספר היום יום, א' מנחם אב

בתכלית  שיהיה  דהגם  עניו,  שיהיה  המשיח  מעלת 
הגדלות, וילמוד תורה עם האבות ומשה רבנו ע"ה, בכל 
זה יהיה בתכלית הענוה והביטול ללמוד גם עם אנשים 

פשוטים.

מקור מס' 3 / תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף לא

יהא  ואל  כהלל  ענוותן  אדם  יהא  שנו־חכמים: לעולם 
קפדן כשמאי.

מעשה בשני בני אדם שהמרו זה את זה. אמרו, כל מי 
שילך ויקניט את הלל יטול ד' מאות זוז, אמר אחד מהם 

- אני אקניטנו!

אותו היום ערב־שבת היה, והלל חפף את ראשו. הלך 
ועבר על פתח ביתו, אמר: מי כאן הלל, מי כאן הלל? 
ויצא לקראתו. אמר לו: בני מה אתה מבקש?  נתעטף 
א"ל: שאלה יש לי לשאול! א"ל, שאל בני שאל. מפני 
שאלה  בני  א"ל:  סגלגלות?  בבליים  של  ראשיהן  מה 
גדולה שאלת, מפני שאין להם חיות ]=מיילדות[ פקחות.

מי  הלל,  כאן  מי  ואמר:  חזר  אחת.  והמתין שעה  הלך 
כאן הלל? נתעטף ויצא לקראתו. אמר לו: בני, מה אתה 
בני,  שאל  א"ל:  לשאול.  לי  יש  שאלה  א"ל:  מבקש? 
שאל. מפני מה עיניהן של תרמודיין תרוטות? אמר לו: 

בני, שאלה גדולה שאלת, מפני שדרין בין החולות.

הלך והמתין שעה אחת. חזר ואמר: מי כאן הלל, מי כאן 
הלל? נתעטף ויצא לקראתו. א"ל: בני מה אתה מבקש? 
א"ל, שאלה יש לי לשאול. א"ל, שאל בני שאל. מפני 
שאלה  בני,  א"ל,  רחבות?  אפרקיים  של  רגליהם  מה 

גדולה שאלת. מפני שדרין בין בצעי המים.

אמר לו: שאלות הרבה יש לי לשאול ומתירא אני שמא 
תכעוס. נתעטף וישב לפניו, א"ל -  כל שאלות שיש לך 
לשאול, שאל! א"ל: אתה הוא הלל שקורין אותך נשיא 
ישראל? א"ל: הן. א"ל: אם אתה הוא, לא ירבו כמותך 
בישראל! א"ל: בני, מפני מה? אמר לו: מפני שאבדתי 
זוז. א"ל: הוי זהיר ברוחך. כדי הוא  על ידך ד' מאות 
זוז והלל  וד' מאות  זוז  ידו ד' מאות  הלל שתאבד על 

לא יקפיד.

מקור מס' 4 / קדושת לוי, שיר השירים

והנה, כתיב "והאיש משה עניו מאד מכל אדם אשר על 
זו  ג(. מרומז על פי בחינה  פני האדמה" )במדבר,י"ב, 
לזה  והגורם היה  עניו מאד מכל האדם",  "ואיש משה 
מפני שהם  אדם  מכל  יותר  ענוה  מדריגת  לכלל  שבא 
על פני האדמה. אמנם משה היה תמיד בשכלו הקדוש 
מעלה  שרפי  כל  האיך  וראה  העליון,  בעולם  והטהור 
עומדים באימה וביראה מזה בא למדריגת ענוה כנ"ל. 
וזה המדריגה הוא בצדיק גמור וקדוש, שבא למדריגת 
ענוה מחמת הבטת רוב גדולת הבורא ברוך הוא. וכמו 
שחכמינו ז"ל אמרו )פסחים ח.( "למה הצדיקים דומים 

בפני השכינה? כנר בפני האבוקה".

ויש אחד שבא לכלל ענוה מחמת שיודע רוב שפלותו 
הבטת  מחמת  הוא  גמור  הצדיק  אמנם  ערכו.  ומיעוט 
רוב גדולת הבורא כנ"ל ובעבור זה תשכון בקרבו מדת 
הענוה בראות רוב הבהירות הגדולה שלמעלה... וזהו 

מדת ענוה המשובח והמפואר, אשרי מי שזכה לזה.

מקור מס' 5 / משנה תורה לרמב"ם, הלכות תשובה, פרק ט

יתר  יהיה  חכמה  בעל  דוד,  מזרע  שיעמוד  המלך 
ולפיכך  רבינו,  הוא קרוב למשה  גדול  ונביא  משלמה, 
הגוים  כל  ויבואו  ה',  דרך  אותם  ויורה  העם  כל  ילמד 
הר  יהיה  נכון  הימים  באחרית  והיה  לשומעו, שנאמר: 

בית ה' בראש ההרים".
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