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 ענווים?
 לכן הגיע

זמן גאולתכם
נושא בעניני משיח וגאולה: ענוותנותו של מלך המשיח

מבוסס על היום יום א' מנחם אב; לקו"ש חי"ג, שיחה ב' לפרשת בהעלותך; חל"ח, שיחה ב' לפרשת בהעלותך

פתיחה / א. סיפור: כבוד שהעניק חיים
לפני התגלותו של הבעש"ט הוא היה נודד ומבקר בעיירות ובכפרים, מעודד ומחזק את היהודים שפוגש.

מסופר כי באחת העיירות שהגיע הבעש"ט לביקור הוא שם לב למנהג מוזר: ביום שישי, בערב שבת, כשהיו 
היהודים הולכים להיטהר ולטבול במקווה, היה צועד לכיוון המקווה יהודי הדור פנים שהבעה של חוכמה שרתה 
עליו, והיה מתיישב על אבן גדולה שהייתה מונחת בפתח המקווה. היהודים שעברו על פניו בכניסתם למקווה 

בירכו אותו ביראת כבוד בברכת 'שבת שלום'. הבעש"ט הבין שזהו מנהג שמושרש בעיירה כבר זמן ארוך.

היהודים סיפרו שהזקן הוא תלמיד חכם מופלג, גאון ובקי שאין כמוהו בכל הסביבה, הוא היה נשאר ללמוד בבית 
הכנסת מערב שבת לערב שבת, וצם כל ימיו ובלילות היה אוכל מעט לחם צר ומים לחץ. הם כיבדו והעריצו את 
הגאון, שממבע פניו לא יכלו לדעת הרבה מה הוא יודע או חושב על הכבוד שנתנו לו, הם גם לא יכלו לדעת את 
מי מהם הוא מכיר, או מה הוא חושב עליהם. המגע היחיד ביניהם לבין הגאון היה באותה אמירת 'שבת שלום' חד 

צדדית שהם העניקו לו על האבן בכניסה למקווה.

ביום שישי הקרוב ניגש הבעש"ט לפתח המקווה, ומבלי לשאול איש הוא גלגל את האבן הגדולה הרחק מפתח 
המקווה. הגאון שהגיע כהרגלו לשבת בפתח המקווה, ולקבל את ברכת ה'שבת שלום' מהקהל הביט כה וכה, וירא 

שאין אבן ואין מקום לשבת, לא איש כמוהו יטרח ויביא כיסא או יישב על הארץ, ועל כן הוא שב לביתו.

לאחר מספר ימים הגאון נפטר לבית עולמו. הבעש"ט הסביר שחיותו של האיש הייתה אך ורק מהכבוד והגאווה 
שקיבל, ומקורם היה בכוחות הסטרא אחרא והטומאה, ועל כן בשבוע שבו לא קיבל את כבוד, אבד חיותו והוא 

הלך בדרך כל הארץ.
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ב. מה אנו יודעים על ענווה
כולנו יודעים כמה חשוב שהערכים שאנו מעבירים לילדנו יהיו ברורים ועקבים, ובאמת זה מה שרוב ההורים 
עושים. הם מלמדים את הילד שלהם להיות אחד שיודע לעמוד על דעתו ומעריך את עצמו, 'תדע להציג את עצמך 
ולכבד את עצמך', 'אם לא תכבד את עצמך מי יעשה את זה בשבילך?!' הם אומרים, ומאידך הם מספרים כמה הם 
מעריכים את מי שיודע לוותר ולהתכופף, את מי שעושה את הטוב בשביל הזולת ולא בשביל שיראו אותו, אדם 

נקי שמחפש לעשות את האמת מפני שהיא האמת ולא בגלל שמישהו יכבד אותו על כך.

מה הערכים שאנו מחפשים להקנות או לקנות, ענווה או הערכה עצמית גבוהה? האם הערכים הללו סותרים?

מה תועלת יש בענווה? אם יש לך משהו למכור, תמכור. בעולם המתוקשר של ימינו אם לא פרסמת לא עשית.

שאל אדם חכם, מדוע תלמידי הבעש"ט היו צדיקים נסתרים והתהלכו בגלוי כיהודים פשוטים? הרי אם לא היו 
מסתירים את צדיקותם, היו רבים לומדים ממעשיהם ונהנים מזיו קדושתם.

יותר  נעים  וכך  ובנעימות  בענווה  נאמרים  דבריו  שכן  העניו,  את  לסובבים  טוב  אולי  בענווה?  יש  טוב  מה 
ולמסר שהאדם מעביר, שהרי דברים הנאמרים בענווה נשמעים  ומועילה לתוכן  ואולי הענווה טובה  לסביבתו. 
ומתקבלים לאין ערוך מאשר דברים הנאמרים ביהירות. אך אולי יש בה משהו מועיל לעניו עצמו, או שמא הענווה 

היא סוג של קורבן שהאדם מקריב לתועלת הסביבה והמסר.

מה הגורם לאדם להיות עניו? האם זהו משהו מולד או נרכש? האם זה קשור לאיכויות שיש באדם, ועל פיהם הוא 
מודד את עצמו? אם כן מדוע יש טיפש שמסריח מגאווה, ומאידך חכם ועניו?

האם לאדם עניו ישנה האפשרות להצליח בחיים, לשגשג ולכבוש יעדים, או שמא הוא יכול להצליח רק כיושב 
אוהל, ואילו אדם שרוצה להתקדם בחייו, חייב להיות בעל אגו מפותח ובריא?

מדוע קשה למצוא אנשים ענווים בעמדות מפתח בכירות בפוליטיקה, באקדמיה, במסחר ובכלכלה? ומדוע בכלל 
קשה למצוא ענווים?

ג. הפרשה שלנו בקצרה
הפרשה שלנו, "בהעלותך", פותחת בציווי על הדלקת מנורת המקדש ע"י אהרון הכהן, וממשיכה בציווי ה' להכין 

את הלווים לעבודה במשכן במקום הבכורות שלא זכו לבסוף לשרת בקודש.

שנה לאחר יציאת בני ישראל ממצרים ה' מצווה אותם לחוג את הפסח במועדו ולהקריב קורבן פסח, בני ישראל 
מובאות  שונות  דעות  אדם,  לנפש  הפסח  הקרבת  בזמן  טמאים  היו  ישראל  עם  מתוך  קבוצה  ה'.  כציווי  עושים 
מדוע היו טמאים בטומאת מת, בעל הטורים מוצא רמז בלשון הפסוק "אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם"1 לסיבת 

טומאתם2:

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'. 

1( במדבר ט', ו'.
2(בעל הטורים במדבר ט', ו'.
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הטמאים לא יכלו עקב טומאתם להקריב את קרבן הפסח, אך לא וויתרו על המצווה. הם ניגשו למשה ואהרון 
וטענו "למה נגרע לבלתי הקריב את קרבן ה' במועדו בתוך בני ישראל"3. בעקבות זאת משה קיבל ציווי מיוחד 
לאפשר לאנשים אלו להקריב את קרבן הפסח חודש לאחר מכן, פסח שני זה נקבע בזכות אוהבי המצווה והעקשנים 

הללו לדורות.

לאחר חניית עם ישראל מהמסע, העם מתלוננים ובתאוותם הם מזכירים את ה"הנאות" שהיו להם במצרים, והם 
מוציאים לעז על המן – לחם שיורד עבורם מוכן מן השמים. ה' שולח להם עופות שלוים שיהיה עבורם בשר בשפע, 

העם אוסף כמויות גדולות, ורבים מן העם מתים כאשר הם אוכלים בתאוותם את השלו.

ועכשיו, חלק הפרשה השייך לשיעורנו:

הפרשה מסיימת במעשה שבו מרים ואהרן מדברים על משה, ומרים מתפלאת: מה פשר הנהגתו של משה שמוסיף 
ומהדר בפרישות וקדושה מאישתו?

התורה אז מעידה שמשה הינו "עניו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה"4, והנה לפתע5 נגלה עליהם ה' ונזף 
בהם על שדיברו במשה, וה' מודיע שרמת הנבואה שמשה זכה לה היא גבוהה ונעלית מכל דרכי הגילוי שלהם זוכים 

הנביאים האחרים.

כשהענן והגילוי סר מעליהם, מרים נותרת מצורעת ולבנה כשלג, כעונש על כך שדיברה לשון הרע על משה. 
והעם  המצורעים,  כדין  למחנה  מחוץ  מסוגרת  מרים  שתרפא,  עליה  ויתפלל  לאחותו  שיסלח  למשה  פונה  אהרן 

ממתינים לה עד שתוכל לחזור למחנה עם טהרתו, ואזי הם נוסעים מחצרות למדבר פארן.

ביאור מרכזי / ד. ענוותנותו של משיח
מעניין לראות שגם אצל משה - גואל ראשון - מתוארת הענווה כמשהו מיוחד עד שאין עניו כמוהו על פני 

האדמה, וגם על הגואל האחרון – מלך משיח - מתואר שיהיה עניו גדול. וכך מובא בספר 'היום יום':

מקור מס' 2
ספר היום יום, א' מנחם אב

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

לא רק שמשיח יהיה עניו, אלא שזו היא מעלת המשיח. מה יש במעלה זו שדווקא היא מעלתו? 

בדרך כלל כאשר אנו צריכים לחשוב על עניו גדול, אנו מדמיינים אדם שהולך בצידי הדרך מוכן להרים סלים 
לזקנות שצריכות לחצות את הכביש, תמיד מוחל על כבודו, מעריך אחרים וחושב שהם שווים יותר ממנו. ואילו 
ב'היום יום' לא כתוב שהענווה של משיח מתבטאת בזה שהוא מאלו ש'שומעין חרפתם ואינם משיבין', או מאלו 
שחושבים שהם פחות טובים מכולם, או אפילו מאלו שמוחלין כל העת על כבודם. במה היא ענוותנותו של משיח? 

בזה שהוא לומד עם אנשים פשוטים.

]אולי זוהי דרך לומר שלא איכפת למשיח להסתובב עם 'חברה' לא מכובדים, עם סתם אנשים פשוטים, למרות 
שהוא מסוגל לשבת וללמד תורה את האבות ומשה רבנו[.

3(במדבר ט', ז.
4(במדבר י”ב, ג'.

5(רש”יי”ב, ד'. ללמדם שיפה עשה משה בהנהגתו.



6

אבל אם זוהי מעלתו של המשיח, שמסוגל להסתובב ללא בושה וללא התנשאות עם אנשים פשוטים, עדיין לא 
מובן מדוע אדם קדוש, גאון ומוכשר כזה צריך לבלות את זמנו היקר והאיכותי עם אנשים פשוטים, רק כדי לבטא 

את פשטותו וחוסר התנשאותו,

הרי מספיק שיש בו תכונת פשיטות זו, ואפילו שיראה ויבטא אותה מפעם־לפעם )מפאת יוקר זמנו רצוי לעיתים 
רחוקות(, אבל מהלשון ב'היום יום' הנ"ל משמע שזה לא יהיה אירוע נדיר, אלא זוהי מעלתו, הענווה שלו ללמוד 

עם האנשים הפשוטים, זוהי מעלתו  של המשיח.

מה מסתתר מאחורי זה?

ה. ענוותנותו של משה
לעומת זאת, כאשר אנו מחפשים בתורה את מאפייני התנהגות הענווה של משה רבנו, הרי למרות שמוצאים 
תיעודים רבים של התעסקות עם העם בדומה למלך המשיח. מתוארים בתורה גם מקרים בהם רואים את ענוותנותו 
של משה בכך שהוא מחשיב אחרים כחשובים יותר ממנו, וכך נהג כבר בהתגלות האלוקית הראשונה לה זכה בסנה:

כאשר משה זוכה לגילוי האלוקי בלבת אש, אומר לו ה': "הוצא את עמי בני ישראל ממצרים", ועונה משה "מי 
אנכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא את בני ישראל ממצרים"6.

ובהמשך הפסוקים שם, ממשיך משה לטעון ולנסות לוותר על הגדולה שה' מעניק לו להיות המושיע של בני 
ישראל. גם באירועים רבים שמשה מותקף ומואשם על ידי בני ישראל בגרימת צער וצרות, למרות שהוא היה 

השליח לגאול אותם, משה נוהג בסבלנות כמו באירועים עם המרגלים ועם קרח ועוד. 

לסיכום:

אצל מלך המשיח מתבטאת הענווה בלימוד תורה עם אנשים פשוטים,

ואצל משה היא מתבטאת בשפלות בעיני עצמו ובסבלנות כלפי מעליבים ומגדפים.

ו. היכן נולדה הגאווה?
כדי להבין מדוע גם הגואל הראשון וגם הגואל האחרון הם גדולי הענווים, נביט ונראה שהיסוד והבסיס לכל 
הגלויות והסתר הפנים קשור בקשר הדוק עם הגאווה והכבוד. ואולי לכן, ללא ענווה, אין לנו סיכוי לצאת מהגלות 

הזאת. 

האדם הראשון שיצא לגלות בעולם הוא האדם הראשון. תחילה הוא ישב בגן עדן מקדם, נהנה מהגן המופלא 
והמוכן שהקב"ה הכין עבורו, ואילולי היה חוטא ואוכל מעץ הדעת, באשמת אשתו כמובן, היינו הוא, וגם אנו ובנינו 
ובני בנינו יושבים ונהנים מזיו השכינה בגן עדן לאורך ימים וחיים נצחיים. אך לאחר שחטא גירשו ה' מגן עדן 

מתוך חשש שהוא יאכל גם מעץ החיים ויחיה לעולם7.

בעל התניא שואל מספר קושיות על הסיפור של חטא עץ הדעת8, אחת הקושיות היא, הרי ה' ציווה את האדם לא 
לאכול מעץ הדעת כדי שהוא יחיה לעולם, אם כן, מה איכפת לו שהאדם ישלח ידו לעץ החיים ויאכל ממנו ויחיה 

לעולם?

6(שמות ג'.
7(בראשית ג', כ”ב ואילך.
8(תורה אור ה', ג' ואילך.
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כדי לענות על שאלה זו ושאלות נוספות, מסביר אדמו"ר הזקן את התוצאות של חטא עץ הדעת, בנו אדמו"ר 
האמצעי מסביר זאת באריכות יותר כדרכו בקודש9.

הם מסבירים את המשמעות של היכולת של 'עץ הדעת' לגרום לאוכלים ממנו להיות "יודעי טוב ורע"10 כלשון 
הנחש, מה שבאמת אירע לאדם ולחווה שישר אחרי שאכלו נפקחו עיניהם "וידעו כי עירומים הם"11. מהי אותה 

דעת וידיעה שמקנה 'עץ הדעת'?

דעת משמעותו חיבור והרגשה של הידע. אפשר להקיף חומר ולהכיר נושא, אך זה לא נקרא לדעת אותו. לדעת 
הופך  שהוא  לנו,  מזיז  לנו,  נוגע  שהנושא  עד  התוכן,  עם  רגשית  ידיעה  גם  השכלית  לידיעה  בנוסף  משמעותו 

לסובייקטיבי. הבעיה התחילה שכאשר האדם אכל מעץ הדעת, הוא הפך להיות אחד שיודע ומרגיש רע.

משל:

הוא מספר  יוכלו להעיד שכאשר  הילדים  בגן  גננת  וודאי  יסודי  לכיתות צעירות בבית ספר  ומורה  כל מחנך 
לתלמידיו הרכים סיפורים שנועדו להקנות בנפשם ערכים טובים, והוא משתמש בסיפור על אדם שנפל בחטא 
הגאווה והיוהרה, או בתאוות הממון, ומאידך הוא מציג את הגישה הראויה התלמידים מזדהים בלב שלם וללא כל 
תסבוך עם הצד הטוב והנקי. מבחינתם הרוע והרע הזה ראוי לכל עונש, ולהם אין שום רצון להיות שייכים אליו.

את הידע על התכבדותו העצמית של הגאוותן יש להם, והם גם הבינו את תאוותו של רודף הבצע, וחלקם גם 
מסוגלים לבצע פעולות חשבון של פלוס ומינוס, ולהבין כמה כסף מתגלגל במעשה. אך זה משהו שמחוץ לעולם 
הטהור שלהם, הם לא באמת מבינים את ההרגשה שיש לאדם שרודף אחר כבוד, והם לא מבינים את התחושה 

שהכסף יכול להעניק לאדם. הם לא יודעים על מה הם מדברים.

כמו תינוק קטן שללא הרגשת התאווה אין לו בושה להסתובב בחוסר צניעות, באותו האופן הסתובבו אדם וחווה 
עירומים ללא בושה, הגם שהיו עוסקים בזיווג. עבורם היה זה כמו הצורך לאכול, ולא אכילה של תאווה, או אכילה 
של אחרי צום ומתוך רעב, אלא אכילה פשוטה כדי לקיים את הגוף. כיוון שלא הייתה בהם את הרגשת התאווה, 

לא הייתה בהם גם הבושה. הם לא הרגישו שום רע במעשיהם.

האכילה מעץ הדעת, הפכה את האדם מיצור שחי את חייו וחווה את הכוח האלוקי והבריאה, ליצור שחווה ומרגיש 
את עצמו. האכילה פיתחה אצלו את הכלי המיוחד של היכולת להרגיש ולחוש, לכיוון של תחושה והרגשה של 

תאוות, של כבוד, של כסף. בעצם הוא התחיל להרגיש את עצמו, ומאז איננו מפסיקים להרגיש את עצמנו.

וליהנות, הוא למד  לו להרגיש, לחוות  ועוד מכל מה שגורם  עוד  הזו, גרמה לאדם לרצות  ההרגשה העצמית 
להרגיש את עצמו כגדול, כיכול וכמיוחד. ומאז הויכוח12 של מה מסתובב סביב מה, האם השמש מסתובבת סביב 
כדור הארץ או שכדור הארץ מסתובב סביב השמש, לא באמת רלוונטיים עבור רודף הכבוד הממוצע שהרי גם 

השמש וגם הירח  גם כדור הארץ על יושביו וגם אחד עשר הכוכבים מסתובבים סביבי...

לאחר שהאדם הפך להיות מחובר לרע, אחד שמרגיש ותאב לכל מיני הרע, וכל אדם חי בבועה ובתחושה שכל 
תאוות היו ראויים לו, לאנושות אגואיסטית במידה רבה כזו, ומושחתת כל כך, לא רצה ה' לאפשר לחיות ולהתקיים 
לעולם, ולכן שילח ה' את האדם הראשון לגלות, שלא יאכל חלילה מעץ החיים ויחיה לעולם, ויקיים יחד איתו את 

הרע הזה לחיי נצח.

9(ההסבר הבא מבוסס על תורת חיים ל', א' ואילך.
10(בראשית ג', ה'.
11(בראשית ג', ז'.

12(שיטתו של הרבי שמחזיק בשיטת הרמב”ם היא שע”פ הפסוקים “הארץ לעולם עומדת”, ו”ממזרח שמש עד מבואו”, כדור הארץ 
נמצא במרכז, והשמש סובבת סביבו. הרבי הביא גם מדעתו של איינשטיין שעצמים שמסתובבים במרחב לא ניתן להוכיח מה מסתובב 

סביב מה, והדעה הרווחת היום באקדמיה היא פשוט סחף חברתי אקדמאי, ואכ”מ. 
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ז. האם הגאווה שיבשה את דעתנו?
אנו נולדנו לתוך עולם שמלא בהרגשה עצמית, מלא באינטרסנטיות, אנו יונקים הנחות אלו יחד עם חלב האם 
שלנו, ולפי המבואר קודם, זה ממש בתוך הגנים שלנו. הדבר משפיע עלינו בכל, ומובן שהענווה היא מטבע נדירה 

במחוזותינו. 

חוסר הענווה הטבעי משבש את היושרה והראיה הנכונה של עולמנו, ואנו מעוותים אותו לפי מה שנעים לנו. 
הדגמה משמעותית לבעיה מתבטאת באחת התופעות הפסיכולוגיות החברתיות שנחקרו רבות, והיא מכונה בשם 

'הטיה לטובת העצמי'.

דרך החשיבה שלנו ותפיסתנו את העולם עוברת הטיה חזקה ומושפעת ממי שאנחנו ומדרכי ההתנהגות שלנו. על 
כל אדם עוברים אירועים טובים וחיובים וגם אירועים שלילים ובלתי נעימים. מה הגורם לאירועים אלו? תלוי את 
מי שואלים. מחקרים רבים מצאו שכאשר מודיעים לאנשים שהצליחו בדבר מה, הם זוקפים את ההצלחה לזכותם, 
הם מייחסים את ההצלחה לכישרונות, להשקעה ולמאמץ שלהם. ואילו לרוב אירוע שלילי אנשים מייחסים לגורמים 

מתערבים צדדיים שהפריעו, או אפילו למזל רע, שגרם לכישלון.

להטיה הזו לטובת העצמי, שאת הטוב אנו מייחסים לעצמנו וליכולות שלנו, ואת הרע אנו מייחסים לגורמים 
חיצוניים, יש פנים רבות וצורות הופעה שונות ומשונות. נביא רק מספר דוגמאות. במחקרים נמצא שספורטאים 
נוהגים לזקוף ניצחונות לעצמם, ואילו כישלונות הם מייחסים לפציעה, שיפוט לא הוגן או משחק "מלוכלך" של 
הקבוצה היריבה. דוגמה נוספת כשהרווחים של קבוצה מסוימת נמצאים בעלייה, המנהלים מקבלים בברכה ובהבנה 
את הבונוסים הגדולים שכן הם הצעידו יפה את החברה קדימה, אך כאשר ישנם הפסדים, הם אומרים: נו, מה כבר 

אפשר לצפות כשהמשק נמצא במיתון.

דוגמה נפוצה במיוחד, היא התפיסה של בני הזוג אודות ההשקעה שלהם במשק הבית, כל אחד מבני הזוג חושב 
שהוא עושה יותר מאשר בן הזוג השני, והוא גם חושב שהפרטנר שלו עושה מעט מאשר הפרטנר חושב על השקעתו 
האישית. אפשר לנסות בבית, כל אחד יכתוב כמה אחוזים מהעבודה בבית הוא עושה, וכמה הוא חושב שבן הזוג 

עושה, ואז תנסו להשוות... זה מוכח מחקרית.

כתוצאה מהטיה זו רוב האנשים חושבים עצמם לטובים מהממוצע, דבר שלא אפשרי אפילו בעולם בדיוני. אנשים 
מרגישים שהם חסינים וחזקים במיוחד, כמה מאיתנו חושבים 'לי זה לא יקרה' ולוקחים סיכונים מיותרים. בדיחה 

ישנה מספרת על בעל שאומר לאשתו, "אם אחד משנינו ילך לעולמו, אני חושב שאעבור לגור בפריז".

בעוד ובפסיכולוגיה החברתית מחפשים את המקור להטיה לטובת העצמי בהסברים הקשורים בעתיד, בהסברים 
על התועלות שהיא יכולה להביא אדם, כמו היכולת להרגיש טוב עם עצמו, ושהוא שווה ובעל ערך, וכמערכת הגנה 

נגד דיכאון, ושהתועלות אלו הם הגורמים להתפתחות המנגנונים המשובשים הללו. 

על פי החסידות ההסבר טמון בעבר: לא שההטיה לטובת העצמי, והתפיסה שאני טוב יותר הם מועילות לאדם 
ולכן הוא חושב כך, אלא להיפך: האדם בטבעו הגאוותני והשם את עצמו במרכז, מתעקש לחשוב שהוא טוב ומוצלח 
ומיוחד יותר מכולם, גם אם לדבר אין תועלת, ואף אם הדבר מזיק לו רבות. המוצלחים ביותר בתחרות הגאווה זכו 
לתואר 'נרקיסיסטים', ולמרות שזו כבר הוגדרה כהפרעת אישיות הפוגעת בחייהם רבות, הם לא מסוגלים לוותר 

על התחושה שהם במרכז.

דמויות  אחד  באמת,  וסבלנים  ענווים  להיות  הצליחו  האובייקטיבית  גדולתם  למרות  האמיתיים  ישראל  גדולי 
המופת הוא הלל הזקן, וכך מובא בגמרא13:

13(שבת ל”א:.
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מקור מס' 3
תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף לא

שנו־חכמים: לעולם יהא אדם ענוותן כהלל ואל יהא 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? נתעטף ויצא לקראתו. אמר לו: בני מה אתה מבקש? א"ל: שאלה יש לי לשאול! א"ל, שאל בני 
שאל. מפני מה ראשיהן של בבליים סגלגלות? א"ל: בני שאלה גדולה שאלת, מפני שאין להם חיות 

]=מיילדות[ פקחות.

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

בני, שאלה 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 על ידך ד' מאות זוז. א"ל: הוי זהיר 

ברוחך. כדי הוא הלל שתאבד על ידו ד' מאות זוז וד' מאות זוז והלל לא יקפיד.

ח. 'ענווה' או 'ביטול'? מדוע הוסיפו לענווה שם?
שלא  יראה  החסידות,  דורות  בכל  הלאה  וממשיך  מהבעש"ט  החל  החסידית  בטרמינולוגיה  שמתסכל  מי  כל 
משתמשים רבות בביטוי ענווה, הביטוי המחודש והנפוץ יותר הוא 'ביטול'. האמת שהוא לא מחודש לחלוטין ויש 
לו יסודות גם בתקופות הקדמוניות יותר, לדוגמה במסכת אבות14 אומרת המשנה, 'בטל רצונך מפני רצונו', אך 

שם זה 'פועל' ולא 'שם עצם'.

מה רע בענווה שהחסידות צריכה להוסיף לה שם? ואולי מרוב ענווה היא לא רוצה שיזהו אותה, ולכן היא מחליפה 
שם והופכת לאנונימית יותר...

מבואר בחסידות שאחד הטעמים לכך שהבעש"ט נקרא 'ישראל', הוא כיוון שכאשר אדם מתעלף קוראים באוזנו 
בשמו, וכשקוראים לאדם בשמו הוא מתעורר. עם ישראל היה שרוי בעלפון בתקופה שהבעש"ט נשלח לעולם, והוא 

נשלח כדי להעיר אותו. 

המשמעות של עלפון, הוא שלמרות שיש לאדם גוף שלם ברמ"ח אברים ושס"ה גידים, החיות שבו נסתלקה כמעט 

14(אבות פ”ב, ד'.
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לחלוטין, ויש חשש לחייו, כלומר יש חשש שחיותו תסתלק לגמרי מגופו.

כך גם עם ישראל באותה התקופה, היו יהודים רבים שקיימו את התורה והמצוות ואפילו בהידור, אך את הנשמה, 
את הקדושה, את הקשר עם הבורא כמעט אבד להם. ואת זה הגיעה החסידות להחזיר לגופים המעולפים המלאים 

במעשה שלם, אך כמעט ללא נשמה.

אחד הדוגמאות המרכזיות וגם המשמעותיות היה היחס לענווה. תלמידי חכמים רבים היו באותה התקופה, והם 
הסתובבו מלאי חשיבות עצמית מנופחת, ישנם סיפורים רבים כדוגמת הסיפור בתחילת השיעור המבטאים את 
האדרה שהם עשו לעצמם, כתוצאה מהיוהרה הזו, הם הרשו לעצמם לזלזל ופגעו רבות באנשים הפשוטים. אך 
הפליאו לעשות אלו שהיו ממש "מושלמים", לא הספיק להם ההכרה בגאונות שלהם, בידע הנרחב שלהם ובעומקם 

בסוגיות הסבוכות, הם החליטו להשיג גם את מעלת ה'ענווה'. 

ובליבם פנימה מחלו כאשר לא נתנו להם את העלייה  גאונותם, או לפחות את חלקה,  הם היו מסתירים את 
החשובה ביותר בבית הכנסת, הם ידעו להסביר לעצמם שהם מהגאוני דור היחידים, ואם כן זה שהם לא מנסים 
להדיח את הרב המקומי ולספר לכולם שידענותם עולה על ידענותו עשרת מונים, הרי זו 'ענווה עצומה'. בליבם 
פנימה הם חשבו שהקב"ה בטח הולך לפתוח מחלקה מיוחדת ב'גן עדן', שהרי עוד לא היה דור שהיה בו גאון עצום 
כל כך שלא קיבל את כבודו, היו שאפילו התקשו להבין איך נאמר בתורה על משה רבינו שהוא "עניו מכל האדם 

אשר על פני האדמה", הרי יש אותו בעצמו.

סיפור - מובא כאן בקצרה:

ר' מרדכי היה יהודי 'מתנגד' שהתקרב לדרך החסידות, ולימים סיפר את מחשבותיו מהימים טרם התוודע לדרכי 
החסידות:

בשבת פרשת בהעלותך קראו לו לעלות לתורה, לעליית שביעי, בה כתוב הפסוק: "והאיש משה ענו מאוד מכל 
אדם אשר על פני האדמה". ר' מרדכי חשב לעצמו: נכון שמשה רבינו היה ענו גדול, אבל הוא - ענו יותר גדול 

ממנו.

הוא שמח שמחה גדולה. הוא סבר שבכך שקיבל את העליה הזו דווקא, רוצה הקב"ה לרמז לו כי אכן הוא עניו 
אמיתי. אמנם משה רבינו היה עניו גדול, אבל בסך הכל משה רבינו פרסם את גדולתו כשאמר 'ויהי בישורון מלך', 
אבל הוא, חשב לעצמו ר' מרדכי, מסתיר את גדולתו אפילו מאישתו )וחשב לעצמו: על אף שכדאי שאספר לה את 

גדולתי, כדי לשמח אותה והרי זו מצוה גדולה לשמח לבב אשתו(.

אבל היה לו מוקשה, כיצד הקב"ה יכל לכתוב בתורתו שמשה עניו מאוד מכל האדם, הרי יש את ר' מרדכי? והוא 
חשב על תירוץ: הרי הקב"ה נותן בחירה חפשית לאדם כיצד להתנהג. אז אמת שר' מרדכי בחר להיות עניו מאוד, 

אבל לאידך גם היה יכול לבחור אחרת, וכיוון שהקב"ה היה בספק לכן כתב שמשה רבינו הוא העניו מכל האדם.

אך עדיין זה לא הסתדר בשכלו: הרי הקב"ה יודע את כל מה שעתיד להיות, וממילא ידע שיוולד ר' מרדכי שיהיה 
עניו יותר ממשה רבינו!

ואז עלה במוחו תירוץ: הקב"ה דייק במילות התורה וכתב ")מכל האדם( אשר על פני האדמה". מדוע הקב"ה היה 
צריך להוסיף מילים אלו? אלא זהו משום שמשה היה עניו יותר מכל האנשים שצדקותם ניכרת )על פני האדמה(, 
אבל את צידקותו של ר' מרדכי אף אחד לא מכיר, וממילא הוא לא נכלל במילים "מכל האדם", ובוודאי שהוא עניו 

יותר ממשה רבינו…

כאשר התקרב ר' מרדכי לדרך החסידות, הוא התבייש מכל השטויות והרעיונות הטפלים שעלו לו במחשבתו.  

במילים אחרות את מעשה הענווה הם עשו כדת וכדין, את הם רוקנו אותה מכל תוכן אמיתי. החסידות הגיעה 
ואמרה 'ביטול', אל תהיה סתם אדם שמסתובב כמלפפון חמוץ או חציל כבוש, אך בליבו פנימה מלא תרעומת על 
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חוסר הצדק וההגינות שלא מכירים בו, ולא מעניקים לו את הכבוד המגיע לו. 

'ביטול' שם את הזרקור לא על האדם, אלא על ה'. 'ביטול' לא מדבר סתם על להיות קטן, אלא על להיות קרוב 
לה', לחוש אותו, לחוש את גדולתו, לחוש את אין סוף, וכאשר האדם נמצא קרוב אל ה', אזי הוא חש 'אין' שהרי 
מה ערך לו ולעבודתו ביחס לגדולתו האמיתית של האין סוף. וככל שהאדם קרוב יותר וזוכה לגילוי עמוק ופנימי 

יותר מאור ה', כך הוא חווה באמת את התחושה הפשוטה שהוא 'אין'.

רבי לוי יצחק מברדיטשוב מגדולי החסידות מדגיש שענווה מיוחדת זו מרומזת בתיאור על משה שבפרשתנו:

מקור מס' 4
קדושת לוי, שיר השירים

והנה, כתיב "והאיש משה עניו מאד מכל אדם אשר על פני האדמה" )במדבר,י"ב, ג(. מרומז על פי 
יותר מכל  והגורם היה לזה שבא לכלל מדריגת ענוה  "ואיש משה עניו מאד מכל האדם",  זו  בחינה 
אדם מפני שהם על פני האדמה. אמנם משה היה תמיד בשכלו הקדוש והטהור בעולם העליון, וראה 
האיך כל שרפי מעלה 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 ומיעוט ערכו. אמנם הצדיק גמור הוא מחמת 
זה תשכון בקרבו מדת הענוה בראות רוב הבהירות הגדולה  ובעבור  כנ"ל  גדולת הבורא  רוב  הבטת 

שלמעלה... וזהו מדת ענוה המשובח והמפואר, אשרי מי שזכה לזה.

סיפור ושאלה לדיון:

מסופר על חסיד של אדמו"ר הזקן, שלפרנסתו היה סוחר ונאלץ להסתובב בעיר הבירה של רוסיה, שניסיונות 
רבים נקרו לפתחו. כאשר הוא הרגיש שהיצר הרע מפתה וכמעט מפיל אותו, הוא היה מדבר עם היצר הרע ואומר 

לו:

נראה לך שתצליח להפיל אותי? כנראה שאינך יודע את גדולתי... אני חסיד של אדמו"ר הזקן! לאדם כמוני לא 
מתאים ליפול לעבירות שכאלו! וכך הוא ניצח את יצרו שוב ושוב.

האם הוא השתמש בגאווה או בענווה או בכלל בביטול, מה דעתכם? 

ט. ענווה ואסרטיביות הולכים יחד?
אנו אולי חושבים שהעניו הוא אדם ללא תוקף, שלא עומד על דעתו, אז כדי שנחשוב שוב. העניו או ה'ביטול' 
בלשון החסידות, לא מחובר לרצונות האגואיסטיים שלו, אך הוא כן מחובר לרצון עמוק יותר, לרצון של נשמתו, 

לרצון שמחובר לרצונו של הבורא, ומשם מגיעה העוצמה שלו.

סיפור:

מספרים על חסיד של הרבי הרש"ב בשם ר' לייב שיניין, שבהיותו בחור בישיבת תומכי תמימים הוא היה ידוע 
בתור 'ביטול' אמיתי, הוא וויתר על כל רצונותיו למען רצון ה', ועבד את ה' באמת ובתמים.

לאחר שבגר ונישא, שלחו הרבי הריי"צ להיות רב בעיירה דוקשיץ. אך לא כל האנשים בעיירה חשבו שכדי שהוא 
יהיה רב, יותר מכך - היו מספר 'מתנגדים' שחשבו וגם החליטו שהוא בוודאי לא יהיה הרב אצלם, הם הציעו והריצו 
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מועמד אחר מטעמם לרב.

המתנגדים החליטו לנהוג בו כאדם רגיל שאינו רב. לא קמו בפניו, ודאגו שכל אירוע שבו אמורה לבלוט שררתו 
של הרב, אזי ששררתו של הרב הצעיר לא תוכר. כחלק ממלחמתם הם דאגו שהגבאי שקורא אנשים לעלות לתורה 

יכנהו בשמו הפרטי, ללא כל תואר, לא הרב, ולא הרב הגאון ובוודאי לא 'מרא דאתרא'. 

ר' לייב, שמאז ומעולם סלד מכבוד, ודאי לא נפגע, אך ראו פלא: כאשר קראו לו לעלות לתורה ולא כינוהו 
בתואר הרב, הוא לא ניגש. אנשים שהכירוהו התפלאו, הוא היה ידוע כעניו אמיתי, ומה אירע לו שתואר הכבוד 

חשוב לו, עד שאינו מוכן לקבל את העלייה?

ר' לייב הסביר לשואלים, שאם הרבי אמר שהוא הרב, אזי הוא רב, וללא תואר זה אינו מוכן לגשת...

כלומר, דווקא ה'ביטול' של ר' לייב לרבי, והידיעה שהוא מבצע את רצונו נסכו בו תוקף מופלא, תוקף שחזק 
הרבה יותר מרצון אישי שמורכב מאינטרסים.

י. הסוד של ה'שלוחים'
כמעט ואין יהודי שהסתובב בעולם ולא חזר בהתפלאות מההשקעה, ההצלחה והעוצמה של ה'שלוחים של הרבי'. 
הם פזורים במקומות רבים ומעניקים יד תומכת ועוזרת בגשמיות וברוחניות לכל יהודי. ה' מצליח בידם והם זוכים 
להשפעה על דיפלומטים ומנהיגים שונים ברחבי העולם, ובדרך זו הם משמשים כשגרירים נפלאים של עם ישראל.

רבים ניסו לרדת לסוד הצלחתם, ויש ארגונים שונים שרואים בשלוחים מודל לחיקוי, ומעתיקים את פעולתם 
וב"ה מפיצים גם הם יהדות באופן נפלא. אבל גם הם מרגישים שיש לחסידים איזשהו צופן סודי שעדיין לא הצליחו 
לעלות על עקבותיו, אולי יש לחבדניקים איזשהו בית ספר מיוחד, שמצליח להחדיר באנשיו אמביציות ומוטיבציות 

חזקות שמצליחות לשרוד את כל הקשיים והבדידות שחיי השליחות כרוכים בהם.

סודם של ה'שלוחים' הוא הביטול. אם הם היו פועלים מרצונם והם היו מוצאים בעצמם את משימת חייהם, הם 
לא היו שם, הם היו מוצאים משימות פשוטות יותר, הם היו נשברים מהר יותר, הם לא היו נותנים את הנוחות של 

עצמם ושל המשפחה, את חיי הקהילה, את הרצון להתפרנס בכבוד, את כל כולם למען יהודי שני.

ה'שלוחים' מרגישים שהרבי הוא הצינור להעביר את דבר ה', את קרבת ה' הם מוצאים בקרבתו של הצדיק של 
הדור, לידו הם מרגישים את המשמעות הגדולה, שגדולה יותר מכל הרצונות האישיים שמתגמדים בנוכחותו של 
הרבי. הרבי חי את חייו בביטול מוחלט לה', כל רצונו מזוהה לחלוטין עם רצונו של ה', ואת התחושה הזו הוא 

מעביר לחסידיו.

ברור אם כן שהאדם שבטל לה', אינו חלש יותר ואינו נכנע בקלות לקושי. ההיפך הוא הנכון, הוא חזק יותר 
מהחוזק הטבעי שלו, הוא מסור ונתון למשימות שניתנו בידו עד הסוף הטוב.

יא. הענווה המיוחדת של משיח
כעת נוכל להבין מדוע ענוותנותו של משיח מתבטאת בכך שהוא לומד תורה עם אנשים פשוטים15:

15( הרחבה - שתי דרגות בענווה:  הרבי מבאר ע"פ המובא בדרושי חסידות, שישנם ב' מדריגות בענווה, האחת נובעת מהגיון והשנייה 
עמוקה ושורשית יותר. ובלשון הקבלה, האחת שורשה ב'בינה' ואילו השנייה שורשה ב'כתר':

א. הדרגה הראשונה בענווה, היא שלמרות שהוא מכיר במעלות עצמו, והוא גם יודע להעריך אותן, הוא עושה חשבון ומגיע למסקנה 
שהטוב שיש לו ובו, הוא טוב שניתן לו מלמעלה, וזה לא משלו. ואדרבה הוא חושב שאילו ניתנו המעלות המיוחדות שיש לו לאדם אחר, 

סביר מאוד שהוא היה משתמש ומנצל אותם טוב ממנו והיה מגיע למעלות גדולות יותר.
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ענווה זו הינה הענווה הגדולה ביותר. זו אינה ענווה שקשורה בהסתכלות של האדם על עצמו, כמה הוא שווה, 
אלא זו ענווה שאומרת שהאדם כולו קיים בשביל היהודי השני, בשביל רצונו של ה', הוא נותן את עצמו, את כול 

כולו למשהו שלא שייך אליו מצד טבעו.

המשיח מרומם מאד, וכמו שכותב עליו הרמב"ם:

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

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

הר בית ה' בראש ההרים".

וכאמור הוא ילמד תורה יחד עם האבות ומשה רבנו, אך למרות כל זאת, מעלתו שהוא יורד למטה להתעסק עם 
האנשים הפשוטים16.

בכך נבין כיצד מלך המשיח מתקן את תהליך הגלות ומביא את הגאולה:

לעומת האדם הראשון שהתחיל את הגלות, שהוא התחיל את ההרגשה העצמית שהלכה ותפחה לגאווה מסריחה, 
המשיח מגיע למצב שהוא מרגיש את רצונו של ה', ואת הצורך לקרב יהודים פשוטים, הוא אינו שואל אם זה כדי 

וראוי או משתלם, לא בגלל שיש לו תשובה. אלא בגלל שאין לו שאלה. 

ומכיוון שהגלות החלה עם הגאווה, תיקונה יהיה על ידי הענווה וההתבטלות המוחלטת של מלך המשיח: מלך 
המשיח ישפיע ממעלה זו לכל ישראל, ויגלה אצל כולם את הביטול המוחלט לקב"ה, 'ענווה' אמיתית.

המשיח בביטול העצום שלו מפנה מקום לגמרי לרצונו של ה', וכך הוא ממשיך בתוך החושך של הגלות את 
התגלות אורו של ה', במהרה בימינו אמן.

סיכום / יב. למעשה
יש מעשים שאיננו נהנים לעשות אותם. בלבנו אנו משתוקקים לאיזשהו פועל שיוריד במקומנו את הזבל, שיעשה 
מלאכות פשוטות של עזרה בבית. לפעמים אפילו זמן של משחק עם ילדנו באהבה מרגיש לנו כבזבוז והרי "טיים 
איז מני", או הקדשת זמן איכות לבעלת הבית שטורחת ועובדת נדחה לפעמים ל'אם יישאר זמן פנוי...', ומי מדבר 

על עזרה לחבר שאינו מבני משפחתנו הקרובה.

משיח מלמד אותנו שלמרות מי שהוא, הוא נותן את עצמו לאנשים פשוטים. הבה נהיה ענווים מעט יותר, וניתן 
את עצמנו לשני, גם במקום שזה לא משתלם.

ובגלל שאתם ענווים, אזי הגיע זמן גאולתכם! 

ב. הדרגה השנייה בענווה, היא שברור לו שהדבר היחידי שקיים זה הקב"ה. ממילא, הבסיס שלו הוא בענווה, הוא מסור לרצון ה', נותן 
את עצמו ליהודי שני. עוד לפני חישובים והסברים, פשוט זה היסוד שלו, ומשם יוצאת הסברה הראשונית שלו.

16(ביאור דרגה זו בענווה ע"פ לקו"ש חל"ח, שיחה ב' לפרשת בהעלותך.


