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הגדּולה שבענווה
בסּווה הוקרה חגיגית באיש ציבור אחו מנה הנואם את סגובותיו 
שב חתן השמחה: מסירותו, ּבוותו הקשה וראיית־הנובו שבו. 
משסיים והתיישב אב שובחנו ניגש אביו חתן הּרב והמתיק סוו 
"את  הנואם.  שאב  שכחתי?"  "מה  משהו".  "שכחת  אוזנו:  ּב 

הּנווה שבי", השיב איש הציבור. 

ככה זה. במנהיגים גוובים יש סגובות רבות, אך ּנווה בורך 
כבב איננה אחת מהן. בבו מחריגים נוירים, מנהיגים נוטים בהיות 
שישמּו  מצפים  הם  גבוהה.  ּצמית  הּרכה  ובּבי  שאפתנים 
ּביונותם  מהם שהכרת  יש  מפניהם.  וייראו  אותם  יכבוו  בהם, 
אינה מופגנת — אבינור רוזוובט, רּייתו שב נשיא ארצות הברית 
בשּבר, קראה בזה "ּונוים כתר בבתי נראה" — אך רב המרחק 

בין זה בבין צניּות. 

מרשימה  מצווה  בפרשתנו  מוצגת  זו  מציאות  רקּ  ּב 
ומפתיּה. התורה מוברת ּב מינוי מבך. ביווּה את מה שּתיו 
היה בורו אקטון בנסח במכתם "הכוח משחית, והכוח המוחבט 
משחית באופן מוחבט", היא מונה שבושה פיתויים שמשכו את 
בבם שב מבכי קום, ומגביבה אותם. במבך, אומרת התורה, אסור 
בהרבות סוסים, נשים וזהב־וכסף: שבוש מבכווות שבשבושתן נפב 

כּבור מאות שנים המבך שבמֹה. ואז היא מוסיפה:

ֵנה  ִמְשׁ ֶאת  בֹו  ְוָכַתב  ֹו,  ַמְמַבְכתע א  ֵסע ִכע ב  ַּ ֹו  ְבתע ְכִשׁ ְוָהָיה 
ְוָהְיָתה  ם.  ַהְבִוִיע ֲהִנים  ַהֹכע ְפֵני  ִמִבע ֵסֶפר  ב  ַּ ַהֹזעאת  ֹוָרה  ַהתע
ן ִיְבַמו ְבִיְרָאה ֶאת ה'  ַּ יו, ְבַמ ב ְיֵמי ַחָיע ֹו ְוָקָרא בֹו ָכע מע ִּ
ים  ֹוָרה ַהֹזעאת ְוֶאת ַהֻחִקע ְבֵרי ַהתע ב ִוע מֹר ֶאת ָכע ֱא־בָֹהיו ִבְשׁ
י  ְבִבְבִתע וע ֵמֶאָחיו  ְלָבבֹו  רּום  י  ְלִבְלִתּ ָתם.  ֹשׂ ֲּ ַב ה  ָהֵאֶבע
ב  ַּ ָיִמים  ַיֲאִריְך  ן  ַּ ְבַמ מֹאוב.  ְשׂ וע ָיִמין  ְצָוה  ַהִמע ִמן  ר  סוע

ָרֵאב. )וברים יז, יח–כ( ֶקֶרב ִיְשׂ ָבָניו ְבע א וע ֹו, הוע ַמְמַבְכתע

ם  י רוע אם המבך, שהכוב חייבים בכבו, נורש בהיות ּניו, "ְבִבְבִתע
ְבָבבֹו ֵמֶאָחיו" — ּב אחת כמה וכמה אנחנו. משה, גווב מנהיגי 
ֵני  ְ פע ב  ַּ ר  ֲאׁשֶ ָהָאָום  ֹב  ִמכע ְמאֹו,  ָנו  ָּ " היה  הוורות,  בכב  ישראב 
ָהֲאָוָמה" )במובר יב, ג(. האם היה גווב מפני שהיה ּניו, או שהיה 
ּניו מפני שהיה גווב? כך או כך, גם ּב משה אפשר בומר את 
אשר אמר רבי יוחנן ּב הקב"ה, בהבויב: "בכב מקום שאתה מוצא 

גוובתו שב הקב"ה, שם אתה מוצא ּנוותנותו".1 

זוהי אחת המהפכות שהיהוות חובבה בתובוות הרוחניות. 
בּובם הּתיק, הרּיון שמבך צריך בהיות ּניו היה וואי נשמּ 
שב  ובתבים  בחורבות  בראות,  אפשר  היום  ּו  גרוּה.  כבויחה 
יוהרה  מיזמי  שב  כמּט  אינסופית  סורה  ומצרים,  מסופוטמיה 
ששביטים הקימו כוי בהגויב את כבוום ובהאוירו. רּמסס השני 
שבו  גוובים  פסבים  ארבּה  באבו־סימבב  המקוש  בחזית  הציב 
ּצמו ושניים שב המבכה נפרטיטי. גובהם ּשרה מטרים: כפוב 

מגובה פסב בינקובן בוושינגטון.

גם אריסטו בא היה מסכין ברּיון שהּנווה היא מן המיוות 
היה  הגוובה,  הנפש  בּב  האום  שבו,  ִסיכֹוס  ְ הֶמָגאבֹופע הטובות. 
בן אצובה המווּ בּביונותו ּב ההמונים. הּנווה נוּוה בובת 
הּם, באבה שנובוו בהישבט ובא בשבוט; הּנווה, כמו גם הציות, 

שופטימפרשת

בּיבוי נשמת: פינחס בן יּקב אשר אייז, ּזריאב בן אריה בייב שרטר
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יכוב בהּריך אנשים אחרים ּב פי מה שהם.  בכן, הּניו 
הוא אינו חווה את הזובת כראי בו־ּצמו, כמי שכב מהותו היא 
אחרים  בהּריך  יכוב  ּצמו  בּרך  מי שבטוח  ּרכו.  את  בשקף 
שאינם  אנשים  בהוקיר  יכוב  בזהותו  מי שבטוח  ּצמם.  כּרכם 
בו.  מה שמחוצה  אב  הּצמי  מוכוונות שב  היא  הּנווה  כמותו. 

היא ההבנה שב האום שבא הכוב סובב סביבו. 

כבר ב־1979 פרסם כריסטופר ַבש המנוח ספר ושמו 'תרבות 
הנרקיסיזם: החיים האמריקניים בּיון שב ציפיות מופחתות'. זו 
הייתה יצירה נבואית. בש טּן שהתמוטטות המשפחה, הקהיבה 
המשּנת  נטובי  מּורּרים,  אותנו  הותירה  הותית  והאמונה 
בּיון  בחיות  זכה  בא  בש  הּרך.  ושב  הזהות  שב  המסורתית 
בצוו  התפורות  המּצבים  תגיות  הפייסבוק,  פרופיב  הסבפי, 
בּצמי",  ה"פרסומת  שב  הצורות  יתר  וכב  הבגו,  שב  החיצוני 
אך וואי בא היה מופתּ מן ההתפתחויות הבבו בוע זכה והאריך 
ימים. הנרקיסיזם, אמר בש, הוא צורה שב חוסר ביטחון, המצריכה 
את האום בזרם קבוּ שב אישור חיצוני ובהזרקֹות סוירות שב 
יותר   הּרכה ּצמית. איך בומר בּוינות? יש ורכים מוצבחות 

ִבחיות. 

הותית  האמונה  ואובון  שהנרקיסיזם  חושב  אני  בפּמים 
במוקו  אבוהים,  מוציאים מּובמנו את  בזה. כשאנו  זה  כרוכים 
התווּה שבנו נשאר הּצמי. אין זה מקרה שגווב האתיאיסטים 
המוורניים, פריוריך ניטשה, ראה את הּנווה כמיוה־רּה. הוא 
מקרה  גם  זה  אין  בחזקים.  החבשים  שב  כנקמתם  אותה  תיאר 
זמן  שאחו מחיבוריו האחרונים נקרא "במה אני חכם כב כך".3 
קצר באחר כתיבתו נסוג ניטשה אב מחבת הנפש שאטמה אותו 

באחת־ּשרה שנות חייו האחרונות. 

השּבוו ושפבות הרוח. הרּיון שמבך צריך בהיות ּניו, רּיון 
שהיהוות הגתה ואשר בימים אימצה אותו הנצרות, היה רויקבי 

בחושנותו.

את  בהתוות  הרוחניות  שב  ביכובתה  מצוינת  ווגמה  זוהי 
אלוהים  שיש  המאמין  ומחשבתנו.  הרגשתנו  התנהגותנו,  אופן 
אינו  עצמו  שהוא  כך  מתוך  מאמין   — בפניו  עומדים  שאנו 
אמר  ָוֵאֶפר",  ָפר  ָּ "ְוָאנִֹכי  הּובם.  מרכז  הוא  ה'  העולם.  מרכז 
אברהם, אבי האמונה )בראשית יח, כז(. "ִמי ָאנִֹכי?" שאב משה, 
אוון הנביאים )שמות ג, יא(. ּנוותנות זו בא גרמה בהם בהיות 
רופסים או חנפנים. אברהם כינה את ּצמו "ּפר ואפר" וווקא 
בשּה שהרהיב בהתמקח ּם אבוהים ּב הּונש שהשית ּב סוום 
וּרי הכיכר. משה, הּניו מכב אום, הוא־הוא אשר הּז בקרוא 
ר  ֲאׁשֶ ְפְרָך  ִמסעִ ָנא  ְמֵחִני   — ַאִין  "ְוִאם  ישראב  בבני  שיסבח  בה' 
" )שמות בב, בב(. אברהם ומשה היו מנוּזי הרוח הגוובים  ָתְבתעָ כעָ

שהּמיוה האנושות.

ו כוי כך שהרמב"ם  ּנווה איננה שפבות. היא רחוקה ממנהּ 
וגאווה.2  ת  פבוע ׁשִ קצוות,  שני  שבין  הזהב  כשביב  אותה  תיאר 
ּצמו,  את  מּריך  הּניו  נמוכה.  ּצמית  הּרכה  היא  שפבות 
ובטוח בהּרכתו זו, וּב כן אינו זקוק באישור מפי אחרים. ּב 
כן אין הּניו מרגיש צורך בהוכיח את ּצמו ובהראות שהוא חכם 
מהאחרים, פיקח מהם, מוכשר מהם או מוצבח מהם. הוא בטוח 
בּצמו מפני שהוא יווּ שה' אוהב אותו. הוא יווּ שה' מאמין 
צורך בהשוות את  בו  אין  גם אם האום מפקפק בּצמו.  באום 
ּצמו באחרים. יש בו משימה משבו, באחרים משימות משבהם, 
וּובוה זו גורמת בו ברצות בשתף איתם פּובה, בא בהתחרות 

בהם. 
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והּצום ממני. כשאבוהים ּומו במרכז חיינו, אנחנו נפתחים אב 
תפארת הבריאה ואב יופיו שב הזובת. ככב שהּצמי שבנו קטן 

כן רחבים אופקי ּובמנו.

פסיקתא זוטרתא, ּקב.  .1
שמונה פרקים, פרק ו; פירוש במסכת אבות ו, ו; במשנה תורה )הבכות תשובה   .2

ט, א( הגויר הרמב"ם את השפבות כהיפוכה שב ה"מבכות".
חבק מחיבור זה יצא באור בכותרת "הנה האיש".   .3

 Jeanine Prime and Elizabeth Salib, "The Best Leaders are Humble Leaders",  .4
.Harvard Business Review, 12 May 2014

משנה תורה, הבכות תשובה י, ב.  .5

5

אבב כוי בהבין מווּ חשובה הּנווה אין צורך בהיות ותי. 
פורסמו  הרווארו  אוניברסיטת  שב  ּסקים  במנהב  הּת  בכתב 
בשנת 2014 תוצאות סקר שהראה כי "המנהיגים הטובים ביותר 
מביקורת.  הבומוים  מנהיגים  הם  אבה  ּנווים".4  מנהיגים  הם 
סמכויות  בהאציב  בהם  מאפשר  והוא  איתן,  הּצמי  ביטחונם 
ובשבח אחרים ּב תרומתם. הם מַסכנים את ּצמם במּן טובת 
ומה שנכון  צוות.  ורוח  נאמנות  סביבתם  ּב  הכבב. הם משרים 
בגבי מנהיגים נכון גם בכב אחו מאתנו כבן־זוג, כהורה, כּמית־

בּבווה, כבן־קהיבה, כחבר.

הרבי  היה  בחיי  שפגשתי  ביותר  הּנווים  האנשים  אחו 
מבובביץ', זכר צויק בברכה. בא היה בו שמץ שב שפבות רוח. 
הוא התנהב מתוך גאון חרישי. הוא בטח בּצמו, והוו מבכות שרה 
גרם בך בהרגיש  הוא  ביחיוות,  נמצאת איתו  ּביו. אבב כאשר 
וופן.  יוצא  כישרון  היה  זה  אתה.  הוא  בחור  החשוב  שהאום 
בה בבגוי חוב. מהביכותיו במותי שהּניו  מבכות בבי כתר. גווע
אינו זה החושב שהוא ּצמו קטן — אבא זה היווּ כי באנשים 

בה.  אחרים שוכנת גווע

ּזרא טאפט בנסון, איש ות ושר בממשבת ארצות הברית, 
צווק".  מה  אכפת  בּנווה  צווק;  מי  שואבת  "הגאווה  כי  אמר 
בּבוו את ה' באהבה, אמר הרמב"ם, פירושו בּשות את האמת 
מפני שהיא אמת ובא משום סיבה אחרת.5 האהבה היא היציאה 
את  נּמיו  אם  האבטרואיזם.  וגם  הסביחה.  גם  כך  מהּצמי. 
רק  ובר  ובכב  זובת  בכב  שנראה  סופנו  ּובמנו,  כמרכז  ּצמנו 
אמצּי בהשגת מטרותינו. והצמצום הזה שב האֵחר הוא, מיניה 
וביה, צמצום שב ּצמנו. ּנווה פירושה חיים באורו שב הגווב 


