
 ד"בס

 ענווהענווהענווהענווה
    הגדרה הגדרה הגדרה הגדרה         

דברים מקרעין גזר דינו של אדם אלו ' ר יצחק ד"וא) 1
הן צדקה צעקה שינוי השם ושינוי מעשה צדקה דכתיב 

בצר ' וצדקה תציל ממות צעקה דכתיב ויצעקו אל ה
להם וממצוקותיהם יוציאם שינוי השם דכתיב שרי 
אשתך לא תקרא את שמה שרי כי שרה שמה וכתיב 

ה לך בן שינוי מעשה וברכתי אותה וגם נתתי ממנ
דכתיב וירא האלהים את מעשיהם וכתיב וינחם 

האלהים על הרעה אשר דבר לעשות להם ולא עשה 
אל אברם לך לך ' א אף שינוי מקום דכתיב ויאמר ה"וי

י "מארצך והדר ואעשך לגוי גדול ואידך ההוא זכותא דא
 א"מהרש' עי ב/ראש השנה טז :הוא דאהניא ליה

 הונא כל הקובע מקום לתפלתו ר חלבו אמר רב"א) 2
אלהי אברהם בעזרו וכשמת אומרים לו אי עניו אי 

חסיד מתלמידיו של אברהם אבינו ואברהם אבינו מנא 
לן דקבע מקום דכתיב וישכם אברהם בבקר אל המקום 
אשר עמד שם ואין עמידה אלא תפלה שנאמר ויעמוד 

 ב/ברכות ו: פינחס ויפלל

: כדרך שהיה עוזר לאברהם. בעזרו: ושקבע מקום לתפלת. אלהי אברהם

 י"רש

 ר ז"דא :דברים שקולין זה כזה חכמה יראה ענוה' ג) 3

ר יצחק בר אלעזר מה שעשת חכמה עטרה "א) 4
) תהילים קיא(עשת ענוה עקב לסולייסה דכתיב .  לראשה

 עקב ענוה )משלי כ(וכתיב .  'ראשית חכמה יראת ה
  גב פרק א הלכה, ח שבתירושלמי.  'יראת ה

הוא אחשורוש הוא ברשעו מתחילתו ועד סופו הוא ) 5
עשו הוא ברשעו מתחילתו ועד סופו הוא דתן ואבירם 

הן ברשען מתחילתן ועד סופן הוא המלך אחז הוא 
ברשעו מתחילתו ועד סופו אברם הוא אברהם הוא 

בצדקו מתחילתו ועד סופו הוא אהרן ומשה הן בצדקן 
 הוא בקטנותו מתחילתן ועד סופן ודוד הוא הקטן

מתחילתו עד סופו כשם שבקטנותו הקטין עצמו אצל 
מי שגדול ממנו בתורה כך במלכותו הקטין עצמו אצל 

 א/מגילה יא מי שגדול ממנו בחכמה 

ל בזמן שבית המקדש קיים אדם מקריב עולה "ואריב) 6
שכר עולה בידו מנחה שכר מנחה בידו אבל מי שדעתו 

קריב כל הקרבנות שפלה מעלה עליו הכתוב כאילו ה
כולן שנאמר זבחי אלהים רוח נשברה ולא עוד אלא 

שאין תפלתו נמאסת שנאמר לב נשבר ונדכה אלהים 
 ב/סנהדרין מג: לא תבזה

יוחנן כל מקום שאתה מוצא גבורתו של ' אמר ר) 7
ה אתה מוצא ענוותנותו דבר זה כתוב בתורה "הקב

' ושנוי בנביאים ומשולש בכתובים כתוב בתורה כי ה
אלהיכם הוא אלהי האלהים ואדוני האדונים וכתיב 

בתריה עושה משפט יתום ואלמנה שנוי בנביאים כה 
וכתיב בתריה ואת ' אמר רם ונשא שוכן עד וקדוש וגו

 ]להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים[ דכא ושפל רוח

משולש בכתובים דכתיב סולו לרוכב בערבות ביה שמו 
 א/מגילה לא וכתיב בתריה אבי יתומים ודיין אלמנות 

    ההההשכרשכרשכרשכר        

משלי טו :  ִיְרַאת ְיהָוה מּוַסר ָחְכָמה ְוִלְפֵני ָכבֹוד ֲעָנָוה) 8

  לג
 י" רש:הענוה גורמת שהכבוד בא. ולפני כבוד ענוה

  משלי יח יב: ְוִלְפֵני ָכבֹוד ֲעָנָוהִאיׁש -ֶׁשֶבר ִיְגַּבּה ֶלב-ִלְפֵני) 9
והענוה . הנה גובה הלב והגאוה הוא סבה אל השבר והשפלות. לפני שבר

  ג" רלב :הוא סבה אל הכבוד

כי המקום מגדלו בעבור יגבה לבו למען תכפל צערו בבוא . יגבה לב
כ הענוה תקדם "כי הכבוד הוא גמול הענוה א. ולפני כבוד ענוה :השבר

 ת מצודו:לה

 משלי כב ד:  ֵעֶקב ֲעָנָוה ִיְרַאת ְיהָוה עֶׁשר ְוָכבֹוד ְוַחִּיים) 10
 כי מפני ,'בשכר תכונת הענוה יגיע האדם אל שיקנה יראת ה. עקב ענוה

 ,היותו שפל בעיניו יתבונן מפני זה בנמצאים הנכבדים העליונים ממנו
י בתכלית מה "י הנה יקנה מזה שיירא מהש"וכאשר יראה עוצם הש

כ " ומזה יגיע אל שיקנה עושר בקנינים המדומים ובדעות ויקנה ג,פשרשא
 ג"רלב  :כבוד וחיים בענינים המדיניים

ה "ש וב"ר אבא אמר שמואל שלש שנים נחלקו ב"א) 11
הללו אומרים הלכה כמותנו והללו אומרים הלכה 

יצאה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלהים ] כמותנוא
מאחר שאלו ואלו דברי ה וכי "חיים הן והלכה כב

ה לקבוע הלכה כמותן "אלהים חיים מפני מה זכו ב
ש ולא "מפני שנוחין ועלובין היו ושונין דבריהן ודברי ב

     ב/עירובין יגש לדבריהן "עוד אלא שמקדימין דברי ב
 י"רש: סבלנין. עלובין

אמר רב בשביל ארבעה דברים נכסי בעלי בתים ) 12
שכיר ועל עושקי שכר יוצאין לטמיון על כובשי שכר 

שכיר ועל שפורקין עול מעל צואריהן ונותנין על 
חבריהן ועל גסות הרוח וגסות הרוח כנגד כולן אבל 

בענוים כתיב וענוים יירשו ארץ והתענגו על רוב 
   ב/סוכה כט:  שלום

 י"רש: שמתגאים ומשתררין על אחיהם בשביל עושרן. ועל גסות הרוח

ידי למה נמשלו דברי תורה רבי חנינא בר א) ואמר() 13
למים דכתיב הוי כל צמא לכו למים לומר לך מה מים 

מניחין מקום גבוה והולכין למקום נמוך אף דברי תורה 
 א/תענית ז אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה 

ר יוחנן אין דברי תורה מתקיימין אלא במי "א) 14
שמשים עצמו כמי שאינו שנאמר והחכמה מאין 

 ב/ כאסוטה: תמצא

ַעְנֵוי ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִמְׁשָּפטֹו ָּפָעלּו - ְיהָוה ָּכל-ַּבְּקׁשּו ֶאת) 15
: ְיהָוה-ֶצֶדק ַּבְּקׁשּו ֲעָנָוה אּוַלי ִּתָּסְתרּו ְּביֹום ַאף-ַּבְּקׁשּו

 צפניה ב ג
אשר משפטו פעלו , אתם כל ענוי הארץ שהם הצדיקים' בקשו את ה

 ם"מלבי: ומשפטיו' שהלכו בחקי ה


