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ענווה ומשמעותה
גבורה וענווה
לא אחת ,עולה השאלה הבאה הנוגעת לנו6ח התפילה.
לשמ מה אנו פותחימ באמירה?"ČĤđĜĐđ ĤđčĕĎĐ ĘđďĎĐ ĘąČĐ" :
מדוע יש צורכ לפתוח את התפילה בדברי שבח לבורא? מה ייתנ ומה יו6יפ לו
השבח שנשבח אותו?
במקור ,נלקח ַה ֵּצרּופ הזה מדברי התוכחה של משה רבנו לעמ ישראל בפרשת עקב:

ăü
"ČĤĀ āđ ăĜĐÿ đø Ĥā ăčĎă ü Đÿ ĘāďĎă Ā Đÿ ĘąČý ĐĀ ,ęĕĜāü ďČú ĐĀ ĕĜāý ďČú đÿ ęĕĐāü ĘąČù ĐĀ ĕĐāý ĘąČù Čđă Đ ęėĕþ Đāý ĘąČù 'Đ ĕė
)דברימ י ,יז(
."ďēāÿ ĥĈ ēģăÿ ĕü ČāĘđø ęĕĜü ĠĀ Čĥĉ Ā ă ĕü ČāĘ Ĥĥþ Ĉ Čú
כלומר ,אמ יתפתה מישהו לחשוב שפתיחת התפילה בדברי שבח ,נועדה לרצות
את ה' שיקבל את תפילתנו ,בא הפ6וק הזה עצמו ומפריכ זאת:

."ďēāÿ ĥĈ ēģăÿ ĕü ČāĘđø ęĕĜü ĠĀ Čĥ
ĉ Ā ă ĕü ČāĘ Ĥĥþ Ĉ Č"ú
כלומר ,הוא אינו לוקח 'שוחד דברימ' ,דהיינו דברי חנופה.
המ ֶ6ר של משה רבנו ,בפ6וק זה עצמו?
מהו אמ כנ ֶ
בא רבי יוחננ ופותר את התעלומה:

"ČĢđĚ ĐĦČ ęĥ ,Đ"čģĐ Ęĥ đĦĤđčĎ ČĢđĚ ĐĦČĥ ęđģĚ Ęė :ěĜēđĕ ĕčĤ ĤĚČ
)מגילה לא(
."ęĕčđĦėč ĥĘđĥĚđ ęĕČĕčĜč ĕđĜĥđ ĐĤđĦč čđĦė ĐĒ Ĥčď .đĦđĜĦđđĜĞ
רבי יוחננ מצביע על נקודה מעניינת.
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לעולמ אינ הכתובימ מציינימ את עליונות ה' וגבורתו בדברי שבח והלל כיחידה
עצמאית ,אלא תמיד נלווה אליהמ מו<ר אלוקי ,הבא לחנכ אותנו לענווה
ולצניעות .אדרבה ,דווקא כשיש במה להתגאות ,אז לענווה יש משמעות .במילימ
אחרות ,חו<ר יכולת איננה ענווה.
שעמ הגדולה
על פי זה ,כל ההזכרה של גבורת ה' איננה באה אלא כדי להדגישִ ,
וב ַרּכּות.
והגבורה הנוראה שלו מתנהג בורא עולמ בענווה ְ

על פי ההקדמה הזאת ,אנו פותחימ את התפילה בהזכרת "ĤđčĕĎĐ ĘđďĎĐ ĘąČĐ
 ,"...ČĤđĜĐđכדי להדגיש את ההמשכ ."...ęĕčđĔ ęĕďĝē ĘĚđĎ" :כלומר ,למרות היותו
רמ ונישא מאוד שאינו חייב לתת שומ דינ וחשבונ לפני שומ גורמ ,בכל זאת הוא
רואה את עצמו מחויב למו<ר ולצדק.
ולא די בזאת אלא " ."ĘėĐ ĐĜđģקניינ מתבצע רק בה<כמת המוכר והקונה.
אברהמ אבינו מרימ את ידיו בשבועה לנוכח מלכ <דומ:

."...ĘĞÿ Ĝÿ Ėø āđĤĥ
"ĉ ø ďĞÿ đø Ĕđă ēĚü ęČü .ġĤþ ČĀ đĀ ęĕü Ěÿ ĥĀ Ĉ ĐĜāý ģ ě āđĕĘø Ğþ ĘąČý 'Đ ĘČþ ĕďü ĕĀ ĕĦāü ĚĕĤü Đ...
ú
)בראשית יד ,כב(

כלומר ה' )שמ הויה( היווה ויצר את העולמ והוא שופטו ומנהיגו )א־ל עליונ( ובכל
זאת הוא לא מעוניינ להשליט את מלכותו בכפייה אלא בה<כמת בני אדמ .ה'
מעוניינ לקבל את ה<כמת העולמ למנהיגותו מתוכ רצונ חופשי ,ואת הה<כמה
הזאת <יפק אברהמ אבינו בהכרזתו הדרמטית.
זהו פירושנ של מילות הברכה הראשונה."ĦđčČ ĕďĝē ĤėđĒđ ĘėĐ ĐĜđģ..." :
אבותינו הקדושימ גמלו ח<ד עמ ריבונו של עולמ בהענקתמ לו את ה<כמתמ
למלכותו.
הנה שלוש הדוגמאות שהזכיר רבי יוחננ מנ התורה מנ הנביאימ ומנ הכתובימ:

בתורה ă ü -
"Ĥā ăčĎă ü Đÿ ĘāďĎă Ā Đÿ ĘąČý ĐĀ ęĕĜāü ďČú ĐĀ ĕĜāý ďČú đÿ ęĕĐāü ĘąČù ĐĀ ĕĐāý ĘąČù Čđă Đ ęėĕþ Đāý ĘąČù 'Đ ĕė
."...ČĤĀ āđ ăĜĐÿ đø
."ĐĘĀ Ěø ĥ
ĉ ü đø ęēþ Ęþ āđĘ ĦĦþ ĘĀ ĤĎă ý čĐāý Čđø ĐĜĀ ĚĀ Ęø Čÿ đø ę āđĦĕĀ ĔĠÿ ă ĥø Ĉ Ěü Đĥ
הדגש הוא על ההמשכĉ þ āĞ" :
)דברימ י ,יז-יח(

בנביאימ ă ü -
."... āđĚĥø Ĉ ĥĈ āđďģĀ đø ďĞÿ ěėāý ĥĈ Čĥ
"ĉ Ā ă Ĝü đø ęĤĀ ĤĚÿ ČĀ Đāė ĕė
"."ęĕČü ėă Ā ďø Ĝü čĘý Ħ āđĕēú Đÿ Ęø đă ęĕĘü ĠĀ ĥø Ĉ ēÿ đă Ĥ Ħ āđĕēú Đÿ Ę
גמ כאנ ,הדגש הוא על ההמשכø :

)ישעיהו נז ,טו(
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בכתובימ ."...Ħ āđčĤĀ Ğú čă Ā čėāý ĤĘĀ đă ăĘāĝ" -
כובד המשקל הוא על ה6יומת:

."Ħ āđĜĚĀ Ęø Čÿ ěĕă ÿ ďÿ đø ęĕĚü āđĦĕø ĕčü Č"ú

)תהילימ 6ח ,ה-ו(

שבח מופרז
הגמרא מ6פרת לנו את ה6יפור הבא )בתרגומ חופשי(:

",ĤđčĕĎĐ ,ĘđďĎĐ ĘąČĐ :ĤĚČđ ĘĘĠĦĐĘ ĐčĕĦĐ ĕĜĠĘ ďĤĕĥ ĤđčĕĢ ēĕĘĥč ĐĥĞĚ
...ġĕĚČĐ ,ģĒēĐ ,ĕđČĤĕĐ ,ĒđĒĞĐ ,ĤĕďČĐ ,ČĤđĜĐ
Ęė ĦČ ĦĚĕĕĝ ęČĐ :ĐĘČĥč đĕĘČ ĐĜĠ ĒČđ ,ęĕĕĝĥ ďĞ ČĜĕĜē ĕčĤ đĘ ěĕĦĚĐ
") đĘČĐ ĐĥđĘĥĐ Ęė ?ĖĜđďČ ĕēčĥהגדול הגיבור והנורא"(ęĤĚđČ ĐĕĐ ČĘ ęČ ,
ČĘ ,ĐĘĕĠĦč ĐĘđďĎĐ ĦĝĜė ĕĥĜČ ęĦđČ ęĕĞčđģ đĕĐ ČĘ ęČđ ĐĤđĦč đĜčĤ ĐĥĚ
?Ėė Ęė ĦĠĝđĐ ĐĦČđ .ęĦđČ ĤĚđĘ ęĕĒĞĚ đĜĕĕĐ
) ěĕĝĘģĚđ ,čĐĒ ĕĤĜĕď ęĕĠĘČ ğĘČ đĘ đĕĐĥ ĖĘĚĘ ĘĥĚומשבחינ( Ęĥč đĦđČ
)ברכות לג(:
."!đĘ ČđĐ ĕČĜĎ ĕĤĐđ !ğĝė
רבי חנינא מדגיש את הבעייתיות באמירת דברי שבח והלל לה' .יש כאנ דבר
ֹאמר .מול עליונות ה' על כל
ֹאמר ,מבליט את מה שלא נ ַ
והיפוכו .כל שבח שנ ַ
ֹאמר יהיה לא אחר מאשר ִצמצומ האמת.
העולמות אשר יצר ,כל שבח שנ ַ
כאנ המקומ לשאול.
מדוע המתינ רבי חנינא עד שאותו שליח ציבור י6יימ את דברי השבח ,ולא הפ6יקו
באמצע?
במבט ראשונ נוכל לומר ,כי על ידי ההמתנה הזאת הוא ביקש לחנכ את שליח
הציבור בדרכ הבאה .ב6דר ,אני הולכ יחד אתכ .אכ בוא ונראה לאנ נגיע שנינו
אחרי כל התו6פות שהו6פת .האמ באמת 6יימת להגיד את כל שבחי ה'? הרי כל
תו6פת היא מגרעת!
והנה נקודת ראות חדשה.
רבי חנינא בראותו את אותו שליח ציבור מאריכ כל ככ בביטויי גדלות כלפי ה',
תיאר לעצמו שב6ופ דבריו יגיע אל המטרה האמתית שהיא הדגשת ענוותנותו
של ה' וכמאמר רבי יוחננ לעיל .כשנוכח שזה לא קרה ,שאל :האמ 6יימת את כל
שבחי ה'?
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הרי לא הזכרת את העיקר ,את מידת הענווה של ה' יתברכ!
ומהי באמת מידת ענוותנותו של ה'?
מידת ענוותנותו של הקב"ה היא ,שהוא נותנ לנו לחוש שאנחנו שותפימ יחד אתו
בבנינ העולמ והחיימ .זהו הכבוד שהוא מנחיל לנו בחנ ובח@ד.
שותפות זו טבע הקב"ה ביצירת אדמ הראשונ:

."đă ĜĦý đă Ěďø ėă ü đă ĜĚý Ęø Ģÿ čă ø ęďĀ ČĀ Đĥ
ĉ þ Ğú Ĝ"ÿ

)בראשית א ,כו(

 "Đĥרומז לשותפות ה' ביצירת אדמ עמ כל זוג הורימ ,כאומר :אני
הביטוי ĉ þ Ğú Ĝ"ÿ
ואתמ נעשה אדמ.
תובנה זו עולה מנ התלמוד הירושלמי:

") đĦđČ đĘČĥ...את רבי שמלאי(?'đă ĜĦý đă Ěďø ėă ü đă ĜĚý Ęø Ģÿ čă ø ęďĀ ČĀ Đĥĉ þ Ğú Ĝ'ÿ čđĦėĥ đĐĚ :
ĕČ ,ĖĘĕČđ ěČėĚ .ęďČĐ ěĚ ĦČĤčĜ Đđēđ ĤĠĞĐ ěĚ ČĤčĜ ęďČ ,ĤčĞĥĘ :ęĐĘ ĤĚČ
ČĘč ęĐĕĜĥĘ ĤĥĠČ ĕČđ ,ĥĕČ ČĘč ĐĥČĘ ĤĥĠČ ĕČđ ĐĥČ ČĘč ĥĕČĘ ĤĥĠČ
)ירושלמי ,ברכות פרק ט ,הלכה א(
."ĐĜĕėĥ
חוה ,אשת אדמ הראשונ נתנה ביטוי לתחושת השותפות ביצירת אדמ כאשר ילדה
את קינ:

." 'Đ ĦČþ ĥĕĈ Čü ĕĦĕü Ĝü ģĀ ĤĚČā
þ Ħă đ"ÿ

)בראשית ד ,א(

"'ִ - "'Đ ĦČעמ ה' ') .בראשית רבה ,כב(.
מדרש רבה מפרש את הביטוי þ
)"איש"(
יתי"( מחדש את אמונו של בעלי ִ
)"קנִ ִ
על פי זה הפ@וק יתפרש ככ :רכשתי ָ

עמ אמונ ה' .את אמונ בעלי אחרי שגרמתי לתקלת אכילתו מעצ הדעת ,ואת אמונ
ה' אחרי שמעלתי במצוותו ,וראיה לדבר  -הבנ שנולד בשותפות שלושתנו בו.

,גולות הנביא
נמשיכ ונרחיב את משמעות הענווה.
רבי יוחננ נאמנ לשיטתו ,מגדיר את @גולותיו של הנביא המכשירות אותו להשראת
שכינה:

".đĕĜĞđ ęėē ,ĤĕĥĞ ,ĤđčĕĎ ĘĞ ČĘČ đĦĜĕėĥ ĐĤĥĚ Đ"čģĐ ěĕČ :ěĜēđĕ ĕčĤ ĤĚČ
)נדרימ לח(.
) ĐĥĚĚ ěĘđėđכל ה@גולות האלו נלמדות ממשה רבנו(".

ֵע ֶק ב | ע נווה ומשמעו תה | 131

ניתנ להבינ שדרושות תכונות חכמה וענווה להכשרתו של כל נביא .אכ לשמ מה
דרושימ גבורה ועושר?
התשובה נגזרת ממהות תפקידו של הנביא .עיקר שליחותו הוא לעמוד ולהוכיח
את העמ ולשמש לו מורה דרכ רוחני .ה?גולות האלו חיוניות למילוי תפקידו.
חכמה – מאפשרת לו להבינ את דבר ה' לאשורו.
עושר – מאפשר לו עצמאות כלכלית ללא תלות בעמ וללא חשש לקיפוח פרנ?תו.
גבורה – נותנת לו את הכוח הנפשי לעמוד מול העמ ולהשמיע באוזניהמ גמ דברימ
קשימ ,כדי לנער אותמ.
ענווה – מ?ייעת לו לראות את מה שה' מראה לו ולא את מה שהוא רוצה לראות.
מתוכ רקע של גבורה ,עושר וחכמה ,בולטת מאוד מידת הענווה? .גולת הענווה
מאפשרת לו לקלוט את דבר ה' בשלמותו .היא גמ מאפשרת חיבור אמתי לעמ
ישראל ,המבינימ כי יש שותפ עליונ לגורלמ המבקש כל העת את טובתמ.
מנהיג יהיר נשענ על המורא שהוא מטיל בעמ .מצביא מתנשא נשענ על כוחו
הפיקודי .לעומת זאת ,מנהיג עניו נשענ על אהבת העמ אליו ,ומפקד עניו נשענ על
ּקּודיו.
הערצת ַּפ ָ

יראה ואהבה
משה רבנו משתית את יח?נו אל ה' על שני י?ודות ,שהראשונ בהמ הוא יראת ה'.
הי?וד הזה משתקפ בפ?וק הבא:

ĐČĀ Ĥø ĕü Ęø ,ĐĒþă Đÿ ĤĠþ ĝýă čă ÿ ęĕčü ĦĂ ėă ø Đÿ ĦČāĒă Đÿ ĐĤĀ āđĦă Đÿ ĕĤý čø ďüă Ęėă Ā ĦČþ Ħ āđĉĥĞú Ęÿ ĤāĚĥø Ĉ Ħü ČāĘ-ęČ"ü
)דברימ כח ,נח(
."ĖĕĀ Đāþ ĘąČù 'Đ ĦČý ,ĐĒă þ Đÿ ČĤĀ āđ ăĜĐÿ đø ďčă Ā ėø Ĝăü Đÿ ęĥý Ĉă Đÿ ĦČþ
הי?וד השני הוא אהבת ה':

" āđĘāģčă ø Ğāÿ Ěĥø Ĉ Ęü ĖĕĀ Đāþ ĘąČù 'Đ ĦČþ ĐčĀ Đú Čÿ Ęø ,ĖĀ Ğþ Ĥø Ēÿ đø ĐĦăĀ Čÿ Đĕþ ēø Ħăü ěĞÿ Ěÿ Ęø ęĕĕă ü ēÿ čă ÿ ĦăĀ Ĥø ēÿ čĀ đă
)שמ ל ,כ(
."ĖĕĀ Ěþ ĕĀ Ėø Ĥāþ Čđø ĖĕĀ ĕă þ ēÿ Čđă Đ ĕėă ü āđč ĐģĀ čø ďĀ Ęø đă
מצוידימ בשני י?ודות אלו ,נעלעל בפ?וק מפרשת עקב שבו פתחנו:

ăü
"ČĤĀ āđ ăĜĐÿ đø Ĥā ăčĎă ü Đÿ ĘāďĎă Ā Đÿ ĘąČý ĐĀ ęĕĜāü ďČú ĐĀ ĕĜāý ďČú đÿ ęĕĐāü ĘąČù ĐĀ ĕĐāý ĘąČù Čđă Đ ęėĕþ Đāý ĘąČù 'Đ ĕė
)שמ י ,יז(
."ďēāÿ ĥĈ ēģăÿ ĕü ČāĘđø ęĕĜü ĠĀ Čĥ
ĉ Ā ă ĕü ČāĘ Ĥĥþ Ĉ Čú
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פ8וק זה מציג את המימד הראשונ שהוא גבורה ויראה.
לעומתו הפ8וק שאחריו מציג את המימד השני ,שהוא מימד ענווה ואהבה.

."ĐĘĀ Ěø ĥ
ĉ ü đø ęēþ Ęþ āđĘ ĦĦþ ĘĀ ĤĎă ý čĐāý Čđø ,ĐĜĀ ĚĀ Ęø Čÿ đø ę āđĦĕĀ ĔĠÿ ă ĥø Ĉ Ěü Đĥ
"ĉ þ ā Ğ

)שמ ,פ8וק יח(

שילוב זה בינ יראת ה' ואהבתו ,שהוא פועל יוצא משילוב גבורת ה' וענוותנותו,
הוא המתכונ המיטבי המחבר ימינ ושמאל ופותח את שער עצ החיימ ,שנח8מה
עמ גירושו של אדמ הראשונ מגנ עדנ.

