
 בס"ד

 מידת הענוה ככלי לקבלת התורה -שבועות

 מהר"ל /פרק ב  -נתיב התורה  -ספר נתיבות עולם א 

מפני כי התורה הוא השכל העליון וקשה לקנות התורה שהיא שכל העליון, לכך צריך שיהיה 

לא יקבל אותה. וההכנה שצריך לתורה הם דברים הרבה  אל האדם הכנה לקבל התורה ואל"כ

מאוד עד שהוא ראוי אל התורה, כי האדם הוא בעל גוף והתורה היא שכל אלהי. לכך צריך 

האדם שיהיה רחוק מן המדות שהם גשמיים וצריך לדבק במדה שהיא שכלית. ועיקר המדה 

אפשר לקנות התורה כי אם  שהיא שכלית היא הענוה כמו שיתבאר ענין זה במקומו, ולכך אי

 בעל מדה זאת:

ובפרק קמא דתענית )ו' ע"א(, אמר רב חנינא בר אידי למה נמשלו דברי תורה למים דכתיב הוי 

כל צמא לכו למים לומר לך מה מים מניחין מקום גבוה והולכים למקום נמוך אף דברי תורה אין 

לו דברי תורה בג' משקין האלו מתקיימים אלא במי שדעתו שפלה. ואמר רבי אושעיא למה נמש

כמים וכיין וכחלב דכתיב הוי כל צמא לכו למים וכתיב ולכו שברו בלא כסף ובלא מחיר יין וחלב 

לומר לך מה שלשה מיני משקין הללו אין מתקיימין אלא בפחות שבכלים אף דברי תורה אין 

 מתקיימים אלא במי שדעתו שפלה עליו. 

דבק בה עד שמצד אותה מדה אפשר שיזכה לתורה, וזולת במאמר הזה בא לבאר איזה מדה י

המדה אי אפשר בשום אופן שיגיע אל התורה, והמדה הזאת היא הענוה. ומדה העצמית 

שגרמה למשה שהיה מקבל התורה, היא הענוה אשר היתה עמו יותר מעם כל אדם אשר על 

ר"ע )שבת פ"ט ע"א( פני האדמה ולכך זכה לתורה. וכמו שאמרו זכרונם לברכה באגדה בפרק 

 הואיל ומעטת את עצמך תקרא התורה על שמך שנאמר זכרו תורת משה עבדי וכמו שמבואר. 

ובעירובין )נ"ה ע"א( אצל לא בשמים היא לא בגסי רוח היא, שאין להתורה שייכות כלל לגס 

 ם. רוח שהוא בעל מדה גשמית, וראיה לזה כי לשון גסות מורה על עבות וגסות והעבות הוא לגש

ועוד הגשם יש לו רחקים מוגבלים, וזהו מדת גס רוח שהוא מגביל עצמו בגדלות לומר כי כך 

וכך גדול הוא, לכך אין ראוי מדה זאת אל התורה שהיא שכלית ולא יכנס השכל בגדר הגבול 

אשר הגבול הוא שייך אל דבר הגשמי. וזה שאמר מה המים מניחין הגבוה והולכים למקום 

ו שתראה התפשטות המים לכל צד תמיד ואין למים גדר וגבול, לא כמו הגשם נמוך, פירוש כמ

שמתפשט כפי גדלו אבל המים הם הולכים ומתפשטים תמיד מבלי גבול כלל, ולפיכך מניחין 

המים מקום גבוה והולכים למקום נמוך, שמקום הגבוה יש לו גבול שהוא מוגבל בשטח שלו 

ל והולכים למקום נמוך שלא יוגבל, וכך התורה שהיא והמים מניחין מקום הגבוה שיש לו גבו

שכלית ואין גבול לה, לכך מנחת מקום הגבוה היינו גס רוח שמגביל עצמו שכל כך הוא גדול, 

והולכת למקום נמוך הם שפלי רוח בעלי ענוה שאין מגבילים עצמם ואין מחשיבים עצמם לכלום 

 וכו. אצלםכאילו הם אינם דבר מוגבל ומפני כך נמצאת התורה 

וזה שאמר אחר כך מה אלו שלשה משקין אין נשמרים אלא בפחות שבכלים ור"ל כי אלו משקין 

השנוי בהם בקלות מאוד, ולפיכך צריך להם לפחות שבכלים כמו כלי חרס אינו פועל במשקה 

מצד הפשיטות, אבל הכסף והזהב משנה את המשקה, וזהו מפני שאין הכסף והזהב פשוט 

פחות שבכלים ולכך משנה את המשקה, וכך התורה גם כן אינה עומדת אלא  כמו שהוא פשוט

במי שדעתו שפלה, כי כאשר דעתו שפלה יש לו מדת הפשיטות, ואם אין דעתו שפלה לא 

 תעמוד עמו התורה השכלית. 

 

 



 רבי אברהם דב מאבריטש /פרשת וארא  -ספר בת עין 

על האדם, הוא על ידי הנביא, ועל ידי  הנה עיקר השראת השכינה והתגלות האור מאתו ית"ש

 לב נשבר, כמאמר הכתוב )ישעיה נז טו( מרום וקדוש אשכון את דכא ושפל רוח:

וזה היה בחינת אברהם, ובחינת משה, ובחינת דוד, כמאמר חז"ל )חולין פט.( נתתי גדולה 

ז( ונחנו  לאברהם, אמר )בראשית יח כז( ואנכי עפר ואפר, נתתי גדולה למשה, אמר )שמות טז

מה, נתתי גדולה לדוד, אמר )תהלים כב ז( ואנכי תולעת ולא איש, ועיקר החשק והרצון של 

הבורא ב"ה הוא רק במי שיש לו בחינת ענוה, כמאמר הכתוב )דברים ז ז( לא מרבכם חשק ה' 

בכם כי אתם המעט, ודרשו רז"ל )תנחומא עקב ג( על שממעטים את עצמם לפני. הכלל כי מי 

 מדת ענוה באמת בוודאי שורה עליו השכינה והתגלות האור מאתו יתברך שמו:שזוכה ל

ועל דרך זה נוכל לפרש הפסוק )יחזקאל א כו( ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם עליו 

מלמעלה, כי אד"ם ר"ת א"ברהם ד"וד מ"שה )ע' ס' הליקוטים פ' האזינו(, מרמז על בחינת 

 ענוה:

דמות כמראה אדם עליו מלמעלה, כי מי שמקיים מצוות  וזה פירוש הפסוק ועל דמות הכסא

עשה ומצוות לא תעשה, היינו יראה ואהבה, כי מצות עשה הוא בחינת אהבה, כי מחמת האהבה 

הוא מקיים מצותיו, ומצות לא תעשה הוא בחינת יראה, שמתיירא לעשות עברה נגד רצונו 

יחא להקב"ה ונקרא כסא כבודו. אבל יתברך, ועל ידי זה נעשה מרכבה לשכינה, כי עושה בזה ני

מי שזוכה למדת ענוה באמת הוא יותר במעלה ממי שמקיים מצות עשה ולא תעשה ולא זכה 

 עדיין למדת הענוה באמת:

וכ"ז הוא בבחינת קדושה, צריך שיהיה לו מדת ענוה והשתוקקות, היינו שכל העבדות וכל קיום 

שום מעשה הטוב נגד מה שצריך לעשות, התורה והמצות יהיה קטן בעיניו כאילו לא עשה 

 ותמיד יתאוה וישתוקק לעבודת הבורא ב"ה יותר ויותר:

 

 רבי חיים מצ'רנוביץ /פרק א  -פרשת במדבר  -ספר באר מים חיים 

וידבר ה' אל משה במדבר סיני באהל מועד וגו'. פרט הכתוב כל זה כי לכאורה מיותר הוא, 

כי עדיין שם היו שלא נסעו משם עד עשרים לחודש הזה שידענו מעצמנו כי במדבר סיני היה 

וזה שאמר הכתוב כאן וידבר ה' אל משה במדבר וגו'. כלומר כי לכאורה  וזה היה באחד לחודש.

זה פלא שיוכל אדם לשמוע קול דברו יתברך ולא ימס כדונג מפני האש. ואולם עבור שהוא 

 , ובזה אפשר לו לשמוע בפחד ואימה. כמדבר חריבה שאינו מבין בגדולתו והדר כבוד מלכותו

ואמנם כי זה צריך האדם לשום על לב לומר ראה מה גדלו מעשיו ברוך הוא וכי אין שיעור וערך 

וקצב לרוממות גדולתו והדר יקר תפארתו עד אשר שלא היה ביכולת להגלות מלכותו ולתת 

לשמור התורה ולקיים התורה כי אם אלינו קרוצי חומר שמחמת גוש עפר שעלינו אנו יכולים 

מצוותיה ולא ננתק כאשר ינתק פתיל הנעורת בהריחו אש. ובזה נבין איך שיהיו המצוות חביבות 

 אצלינו ונעשם בכל לבבנו ונפשנו באהבה בכלות כוחנו ממש אל כל מצוות התורה קלה וחמורה. 

ה יכול ובזה בא האדם למדת הענוה השלימה בהבינו בגדולתו יתברך הבלתי שיעור שלא הי

לתת התורה כי אם בארץ הגשמי הלזה לרוב האור היקר ומורא הגדול הנעלם בה. וזה שאמר 

כאן במדבר סיני כלומר כי על ידי בחינת מדבר האמור בא לבחינת סיני הרומז על מדת הענוה 

 כנודע שהרי הניח הקדוש ברוך הוא כל ההרים הגבוהים וירד על הר סיני.

 


