בס"ד
מעלת הענוה
הרב מואיז נבון
ויקרא פרק א ( -א) וַיִּ ְקרא אֶ ל מֹשֶ ה וַ יְ ַדבֵּ ר יְ קֹוָ ק אֵּ לָיו מֵּ אֹהֶ ל מוֹעֵּ ד לֵּאמֹר:
תולדות יצחק ויקרא פרק א פסוק א
אמרו חז"ל שאלף ויקרא קטנה להורות צניעותו של משה רבינו ע"ה שהיה מקטין עצמו,
אמר לפניו רבונו של עולם איך תכתבני בתחלת תורת כהנים "ויקרא אל משה" ,אמר
[הקב"ה] :מה אעשה לך ,אם אכתוב "ויקר" לשון מגונה הוא ,אמר [משה] :אעשה האלף
קטנה ויבינו הדורות שהקטנתי את עצמי.
ָאדם אֲ שֶ ר עַ ל פְ נֵּי הָ אֲ ָדמָ ה:
במדבר פרק יב ( -ג) וְ הָ ִאיש מֹשֶ ה עָ נָיו ְמאֹד ִמכֹל הָ ָ
תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף כ עמוד ב
מכאן א"ר פנחס בן יאיר :תורה מביאה לידי זהירות ,זהירות מביאה לידי זריזות ,זריזות מביאה
לידי נקיות ,נקיות מביאה לידי פרישות ,פרישות מביאה לידי טהרה ,טהרה מביאה לידי קדושה,
קדושה מביאה לידי ענוה ,ענוה מביאה לידי יראת חטא ,יראת חטא מביאה לידי חסידות ,חסידות
מביאה לידי רוח הקודש ,רוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים ,וחסידות גדולה מכולן ,שנאמר:
+תהלים פט +אז דברת בחזון לחסידיך .ופליגא דרבי יהושע בן לוי ,דא"ר יהושע בן לוי :ענוה
גדולה מכולן ,שנאמר+ :ישעיהו סא" +רּוחַ אֲ ֹד ָני יְ קֹוִ ק עָ לָי יַעַ ן מָ ַשח יְ קֹוָ ק א ִֹתי לְ בַ ֵּשר ֲענָוִ ים",
חסידים לא נאמר אלא ענוים ,הא למדת שענוה גדולה מכולן.
מהרש"א חידושי אגדות מסכת סנהדרין דף יא עמוד א –
 ...דאלו ב' מדות [חסידות וענבה] מביאין לידי רוח הקודש כדאמרינן בפרק קמא דמסכת
ע"ז דאיכא למ"ד דחסידות גדולה מכולן ומביאה לידי רוה"ק ואיכא למ"ד דענוה גדולה
מכולן ומביאה לידי רוח הקודש:
מהרש"א חידושי אגדות מסכת עבודה זרה דף כ עמוד ב –
הענוה שקודמת שהוא נכנע לפני בוראו ומביאה לידי יראת חטא כי הגאוה אמרו בה בפ"ק
דסוטה כאילו כפר בעיקר...
תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף יא עמוד א
פעם אחת היו מסובין בעליית בית גוריה ביריחו ונתנה עליהם בת קול מן השמים :יש כאן אחד
שראוי שתשרה עליו שכינה (כמשה רבינו) ,אלא שאין דורו זכאי לכך ,נתנו חכמים את עיניהם
בהלל הזקן .וכשמת אמרו עליו :הי חסיד ,הי עניו ,תלמידו של עזרא!
מהרש"א חידושי אגדות מסכת סנהדרין דף יא עמוד א
ראוי שתשרה עליו שכינה כמרע"ה .כי מצינו בהלל הזקן שחיה ק"ך שנה ופרנס את
ישראל ארבעים שנה כמו משה גם שהיה הלל עניו כדאמרינן בפרק במה מדליקין שהיא
מדתו של משה שנאמר בו "עניו מאד" אבל בשמואל הקטן לא קאמר אלא שתשרה עליו
שכינה ולא קאמר כמשה שלא מצינו שפרנס ישראל מ' שנה כמשה אף שהיה עניו כמוהו.
ונראה נמי מה שתלה תלמודו של הלל בעזרא לפי שהוא עלה מבבל בתלמודו שהיה בידו
ונעשה נשיא כמו עזרא שעלה מבבל בתלמודו :...
תלמוד בבלי מסכת שבת דף ל עמוד ב
תנו רבנן :לעולם יהא אדם ענוותן כהלל ואל יהא קפדן כשמאי ... .מעשה בנכרי אחד שהיה עובר
אחורי בית המדרש ,ושמע קול סופר שהיה אומר +שמות כח" +ואלה הבגדים אשר יעשו חשן
ואפוד" .אמר :הללו למי? אמרו לו :לכהן גדול ,אמר אותו נכרי בעצמו ,אלך ואתגייר ,בשביל
שישימוני כהן גדול .בא לפני שמאי ,אמר ליה :גיירני על מנת שתשימני כהן גדול .דחפו באמת
הבנין שבידו .בא לפני הלל  -גייריה[ .לאחר שגיירו] אמר לו :כלום מעמידין מלך אלא מי שיודע
טכסיסי מלכות? לך למוד טכסיסי מלכות .הלך וקרא ,כיון שהגיע +במדבר א" +והזר הקרב
יומת" אמר ליה :מקרא זה על מי נאמר? אמר לו :אפילו על דוד מלך ישראל .נשא אותו גר קל
וחומר בעצמו :ומה ישראל שנקראו בנים למקום ,ומתוך אהבה שאהבם קרא להם +שמות ד+
"בני בכרי ישראל"  -כתיב עליהם "והזר הקרב יומת" ,גר הקל שבא במקלו ובתרמילו  -על אחת
כמה וכמה! בא לפני שמאי ,אמר לו :כלום ראוי אני להיות כהן גדול? והלא כתיב בתורה "והזר
הקרב יומת" [וכך היה לך ראוי לומר לי מתחילה ,ולא לדחותני בכעס באמת הבנין  -מהרש"א]!
בא לפני הלל ,אמר לו :ענוותן הלל ,ינוחו לך ברכות על ראשך שהקרבתני תחת כנפי השכינה.
לימים נזדווגו שלשתן למקום אחד [נפגשו זה שרצה ללמוד רק תורה שבכתב ,וזה שרצה ללמוד
את התורה על רגל אחת ,והאחרון שרצה להיות כהן גדול] ,אמרו :קפדנותו של שמאי בקשה
לטורדנו מן העולם ,ענוותנותו של הלל קרבנו תחת כנפי השכינה.
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: (ד) עֵּ ֶקב ֲענָוָ ה יִ ְרַאת יְ קֹוָ ק עֹשֶ ר וְ ָכבוֹד וְ חַ יִ ים- משלי פרק כב
מצודת דוד משלי פרק כב פסוק ד
 סוף הענוה היא יראת ה' ר"ל הענוה תסבב היראה כי כשיכיר בשפלות עצמו יגדיל- עקב
:רוממות המקום ותבוא בלבו יראת הרוממות וימצא עושר וכבוד וחיים
~ ~ עושר וכבור בפשטות הגדרתן
Jim Collins, Harvard Business Review, Jul 1, 2005, 10
Level 5 Leadership: The Triumph of Humility and Fierce Resolve. נצחונו של ענווה ונְחִ יׁשּות



“Good to Great” - #1 Bestseller in Business & Investing in Amazon ratings.






Out of 1435 Fortune 500
companies … only 11 achieved
and sustained greatness. For 15
years the companies traded around
market average and were steady or
declining. Then transition to
sustained growth during which
price rose over next 15 years to
upto 7 times market value.

22 research associates… for 5 years … collected
6000 articles, conducted 87 interviews with key
executives, analyzed strategic documents, …
analysts’ reports… financial metrics… executive
compensation… compared patterns of
management turnover …
Discovery was COUNTER-INTUITIVE
“It didn’t matter whether the company was in
critical or steady state, consumer or industrial,
offering services or products. It didn’t matter
when the transition took place or how big the
company. The successful organizations all had a
Level 5 leader at the time of transition” –
HUMBLE AND DETERMINED.
… while Level 5 leadership is not the only
requirement… it is essential… Good to Great
transformations don’t happen without Level 5
leaders at the helm.

 לא היה משנה אם החברה היתה צרכנית או,זה לא היה משנה אם החברה היתה במצב קריטי או יציב
 או כמה גדול, זה לא היה משנה מתי התרחש הנקודת מפנה. מציעה שירותים או מוצרים,תעשייתית
. עניו ונחוש- 5  היה לו מנהיג ברמה, ללא יוצא מן הכלל, לארגון מוצלח.היתה החברה



 כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקדוש ברוך: אמר רבי יוחנן- .תלמוד בבלי מסכת מגילה לא
... .הוא אתה מוצא ענוותנותו; דבר זה כתוב בתורה ושנוי בנביאים ומשולש בכתובים
~ Can you develop Level 5 leadership? ~

:ָאדם אֲ שֶ ר עַ ל פְ נֵּי הָ אֲ ָדמָ ה
ָ ָוְ הָ ִאיש מ ֶֹשה עָ נָיו ְמאֹד ִמכֹל ה
.  אעשה האלף קטנה ויבינו הדורות שהקטנתי את עצמי:] אמר [משה...
 (א) רשות לכל אדם נתונה אם רצה להטות עצמו לדרך טובה- רמב"ם הלכות תשובה פרק ה
) (ג.... , ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע הרשות בידו,ולהיות צדיק הרשות בידו
.... ודבר זה עיקר גדול הוא והוא עמוד התורה והמצוה
~ ~ עֵּ ֶקב ֲענָוָ ה יִ ְרַאת יְ קֹוָ ק עֹשֶ ר וְ כָבוֹד וְ חַ יִ ים
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