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Bamidbar 12:3 

וְהָאִיׁש מֹׁשֶה, עָנָו מְאֹד--מִּכֹל, הָאָָדם, אֲׁשֶר, עַל-ּפְנֵי הָאֲָדמָה

Mishneh Torah, Hilchos De’os 2:1-3

חֹולֵי הַּגּוף טֹועֲמִים הַּמַר מָתֹוק ּומָתֹוק מַר. וְיֵׁש מִן הַחֹולִים מִי ׁשֶּמִתְאַּוְה וְתָאֵב לְמַאֲכָלֹות 

ׁשֶאֵינָן ְראּויִין לַאֲכִילָה ּכְגֹון הֶעָפָר וְהַּפֶחָם וְׂשֹונֵא הַּמַאֲכָלֹות הַּטֹובִים ּכְגֹון הַּפַת וְהַּבָׂשָר 

הַּכל לְפִי ֹרב הַחלִי. ּכְָ ּבְנֵי אָָדם ׁשֶּנַפְׁשֹותֵיהֶם חֹולֹות מִתְאַּוִים וְאֹוהֲבִים הַּדֵעֹות הָָרעֹות 

וְׂשֹונְאִים הַּדֶֶרְ הַּטֹובָה ּומִתְעַּצְלִים לָלֶכֶת ּבָּה וְהִיא ּכְבֵָדה עֲלֵיהֶם לִמְאֹד לְפִי חָלְיָם. וְכֵן 

יְׁשַעְיָהּו אֹומֵר ּבַאֲנָׁשִים הַּלָלּו (ישעיה ה כ) "הֹוי הָאֹמְִרים לַָרע טֹוב וְלַּטֹוב ָרע ׂשָמִים חׁשְֶ 

לְאֹור וְאֹור לְחׁשְֶ ׂשָמִים מַר לְמָתֹוק ּומָתֹוק לְמָר". וַעֲלֵיהֶם נֶאֱמַר (משלי ב יג) "הַעֹזְבִים 

אְָרחֹות יׁשֶר לָלֶכֶת ּבְַדְרכֵי חׁשְֶ". ּומַה הִיא ּתַּקָנַת חֹולֵי הַּנְפָׁשֹות. יֵלְכּו אֵצֶל הַחֲכָמִים ׁשֶהֵן 

רֹופְאֵי הַּנְפָׁשֹות וִיַרּפְאּו חָלְיָם ּבַּדֵעֹות ׁשֶּמְלַּמְִדין אֹותָם עַד ׁשֶּיַחֲזִירּום לַּדֶֶרְ הַּטֹובָה. 

וְהַּמַּכִיִרים ּבַּדֵעֹות הָָרעֹות ׁשֶּלָהֶם וְאֵינָם הֹולְכִים אֵצֶל הַחֲכָמִים לְַרּפֵא אֹותָם עֲלֵיהֶם אָמַר 

ׁשְֹלמֹה (משלי א ז) "חָכְמָה ּומּוסָר אֱוִילִים ּבָזּו”:

וְכֵיצַד הִיא ְרפּואָתָם. מִי ׁשֶהּוא ּבַעַל חֵמָה אֹומְִרים לֹו לְהַנְהִיג עַצְמֹו ׁשֶאִם הֻּכָה וְֻקּלַל ֹלא 

יְַרּגִיׁש ּכְלָל. וְיֵלְֵ ּבְֶדֶרְ זֹו זְמַן מְֻרּבֶה עַד ׁשֶּיִתְעַּקֵר הַחֵמָה מִּלִּבֹו. וְאִם הָיָה ּגְבַּה לֵב יַנְהִיג 

עַצְמֹו ּבְבִּזָיֹון הְַרּבֵה וְיֵׁשֵב לְמַּטָה מִן הַּכל וְיִלְּבַׁש ּבְלֹויֵי סְחָבֹות הַמְבַּזֹות אֶת לֹובְׁשֵיהֶם 

וְכַּיֹוצֵא ּבְִדבִָרים אֵּלּו עַד ׁשֶּיַעֲֹקר ּגֹבַּה הַּלֵב מִּמֶּנּו וְיַחֲזֹר לַּדֶֶרְ הָאֶמְצָעִית ׁשֶהּוא ּדֶֶרְ 

הַּטֹובָה. וְלִכְׁשֶּיַחֲזֹר לַּדֶֶרְ הָאֶמְצָעִית יֵלְֵ ּבָּה ּכָל יָמָיו. וְעַל ַקו זֶה יַעֲׂשֶה ּבִׁשְאָר ּכָל הַּדֵעֹות 

אִם הָיָה ָרחֹוק לַּקָצֶה הָאֶחָד יְַרחִיק עַצְמֹו לַּקָצֶה הַׁשֵּנִי וְיִנְהֹג ּבֹו זְמַן ַרב עַד ׁשֶּיַחֲזֹר ּבֹו 

לַּדֶֶרְ הַּטֹובָה וְהִיא מִּדָה ּבֵינֹונִית ׁשֶּבְכָל ּדֵעָה וְֵדעָה

וְיֵׁש ּדֵעֹות ׁשֶאָסּור לֹו לָאָָדם לִנְהֹג ּבָהֶן ּבְבֵינֹונִית אֶּלָא יִתְַרחֵק מִן הַּקָצֶה הָאֶחָד עַד הַּקָצֶה 

הָאַחֵר. וְהּוא ּגֹבַּה לֵב. ׁשֶאֵין ּדֶֶרְ הַּטֹובָה ׁשֶּיִהְיֶה אָָדם עָנָו ּבִלְבַד אֶּלָא ׁשֶּיִהְיֶה ׁשְפַל רּוחַ 
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וְתִהְיֶה רּוחֹו נְמּוכָה לִמְאֹד. ּולְפִיכְָ נֶאֱמַר ּבְמׁשֶה ַרּבֵנּו (במדבר יב ג) "עָנָו מְאֹד" וְֹלא 

נֶאֱמַר עָנָו ּבִלְבַד. ּולְפִיכְָ צִּוּו חֲכָמִים מְאֹד מְאֹד הֱוֵי ׁשְפַל רּוחַ. וְעֹוד אָמְרּו ׁשֶּכָל הַּמַגְּבִיּהַ 

לִּבֹו ּכָפַר ּבָעִּקָר ׁשֶּנֶאֱמַר (דברים ח יד) "וְָרם לְבָבֶָ וְׁשָכַחְּתָ אֶת ה' אֱֹלֶקיָ". וְעֹוד אָמְרּו 

ּבְׁשַּמָתָא מַאן ּדְאִית ּבֵיּה ּגַּסּות הָרּוחַ וַאֲפִּלּו מְִקצָתָּה. 

וְכֵן הַּכַעַס מִּדָה ָרעָה הִיא עַד לִמְאֹד וְָראּוי לָאָָדם ׁשֶּיִתְַרחֵק מִּמֶּנָה עַד הַּקָצֶה הָאַחֵר. 

וִילַּמֵד עַצְמֹו ׁשֶּלֹא יִכְעֹס וַאֲפִּלּו עַל ּדָבָר ׁשֶָראּוי לִכְעֹס עָלָיו. וְאִם ָרצָה לְהַּטִיל אֵימָה עַל 

ּבָנָיו ּובְנֵי ּבֵיתֹו אֹו עַל הַּצִּבּור אִם הָיָה ּפְַרנָס וְָרצָה לִכְעֹס עֲלֵיהֶן ּכְֵדי ׁשֶּיַחְזְרּו לַּמּוטָב יְַראֶה 

עַצְמֹו ּבִפְנֵיהֶם ׁשֶהּוא ּכֹועֵס ּכְֵדי לְיַּסְָרם וְתִהְיֶה ּדַעְּתֹו מְיֻׁשֶּבֶת ּבֵינֹו לְבֵין עַצְמֹו ּכְאָָדם ׁשֶהּוא 

מְַדּמֶה ּכֹועֵס ּבִׁשְעַת ּכַעֲסֹו וְהּוא אֵינֹו ּכֹועֵס. אָמְרּו חֲכָמִים הִָראׁשֹונִים ּכָל הַּכֹועֵס ּכְאִּלּו 

עֹובֵד עֲבֹוַדת ּכֹוכָבִים. וְאָמְרּו ׁשֶּכָל הַּכֹועֵס אִם חָכָם הּוא חָכְמָתֹו מִסְּתַּלֶֶקת מִּמֶּנּו וְאִם 

נָבִיא הּוא נְבּואָתֹו מִסְּתַּלֶֶקת מִּמֶּנּו. ּובַעֲלֵי ּכַעַס אֵין חַּיֵיהֶם חַּיִים. לְפִיכְָ צִּוּו לְהִתְַרחֵק מִן 

הַּכַעַס עַד ׁשֶּיַנְהִיג עַצְמֹו ׁשֶּלֹא יְַרּגִיׁש אֲפִּלּו לַּדְבִָרים הַּמַכְעִיסִים וְזֹו הִיא הַּדֶֶרְ הַּטֹובָה. 

וְֶדֶרְ הַּצַּדִיִקים הֵן עֲלּובִין וְאֵינָן עֹולְבִין ׁשֹומְעִים חְֶרּפָתָם וְאֵינָם מְׁשִיבִין עֹוׂשִין מֵאַהֲבָה 

ּוׂשְמֵחִים ּבְיִּסּוִרים. וַעֲלֵיהֶם הַּכָתּוב אֹומֵר (שופטים ה לא) "וְאֹהֲבָיו ּכְצֵאת הַׁשֶּמֶׁש 

ּבִגְבָֻרתֹו":

Avos 4:4

1ַרּבִי לְוִיטָס אִיׁש יַבְנֶה אֹומֵר, מְאֹד מְאֹד הֱוֵי ׁשְפַל רּוחַ, ׁשֶּתְִקוַת אֱנֹוׁש ִרּמָה

Bartenura

 מְאֹד מְאֹד הֱוֵי ׁשְפַל רּוחַ. אַף עַל ּפִי ׁשֶּבִׁשְאָר מִּדֹות הַּדֶֶרְ הָאֶמְצָעִית הִיא הַמְׁשֻּבַחַת,

 ּבְמִּדַת הַּגַאֲוָה אֵינֹו כֵן, אֶּלָא יִּטֶה לַּקָצֶה הָאַחֲרֹון ׁשֶל ׁשִפְלּות הָרּוחַ. לְפִי ׁשֶהַּגַאֲוָה הִיא

 Tannaim - Third Generation; c.80 - c.110 CE1

Rabbi Levitas was a scholar from Yavneh who only appears once in the Talmud, teaching about humility 
in Pirkei Avot. Hence very little is known about him.
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, לְכְָ צִָריְ לַעֲׂשֹות 2 מְאּוסָה ּבְיֹותֵר, וְעֹוד ׁשֶֹרב ּבְנֵי אָָדם נִכְׁשָלִים ּבָּה וְֹלא ּבְִדילֵי אֱינָׁשֵי מִּנַּה

לָּה הְַרחָָקה יְתֵָרה

Rashi

 מאד התקן עצמך להיות שפל רוח כי תקות אנוש רמה ותולעה לפיכך מה לך אצל

הגאוה

Rambam

 ואני זוכר עתה קצת מה שזכרו חכמים בשבח הענוה, וגנות הגאוה, ומפני זה צוה זה

 להתקרב אל השפלות ואמר מאד מאד הוי שפל רוח מפחדו שישאר האדם על הענוה

 לבדה כ"ש שיהיה אצלו מעט מן הגאוה אחר שהוא קרובה אליה מפני שהענוה

ממוצעת כמו שזכרנו

…

 ויש לך ללמוד ממשה רבינו ע"ה אשר נשלמו בו מעלות השכליות, ומעלות המדות כלן,

 מכוונות למדרגת הנבואה אב בתורה, אב בחכמה, אב בנבואה, ושבחו השם יתברך על

 כל אדם במדת הענוה ואמר והאיש משה עניו מאד מכל האדם ואמרו מאד, מופת

. וכן בדוד, 3 לרוב ענותנותו. והטותו לצד הקצה האחרון, וכן תמצאהו, אומר ונחנו מה

 משיח אלהי יעקב, ונעים זמירות ישראל, והוא מלך נכבד שגדלה מלכותו וחזקה חרבו

הכוכב אשר דרך מיעקב כמו שבארו רז”ל, 4 ושיעדו הש"י לנו ע"י משה רבינו ע”ה. והוא 

. ועם כל זה אמר 5 והוא נביא וגדול שבשבעים זקנים כמו שאמר יושב בשבת תחכמוני

, והרבה מאילו מעלות המורות על תכלית הענוה 6לב נשבר ונדכה אלקים לא תבזה

 and people do not separate themselves from it2

 Ex.16:73

 Num.24:174

 as he stated (II Samuel 23:8), "who sat in the sitting of the wise."5

 Psalms 51:196
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7 ומה שאמרו רז"ל בגאוה, אמרו כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודת

, , וכתיב התם ולא תביא תועבה אל ביתך 9 כוכבים. כתיב הכא תועבת ה' כל גבה לב 8

. ואמרו שחטא הגאוה כמי 10 ואמרו כאילו כפר בעיקר שנאמר ורם לבבך ושכחת את ה'

11 שבא על העריות, אמר תועבת ה' כל גבה לב, ואמר כי את [כל] התועבות האל ואמרו

 שהמתגאה הוא בעצמו אצל הש"י כעבודת כוכבים עצמה, והביאו ראיה מאמרו “חדלו

12 לכם מן האדם אשר נשמה באפו” כלומר גבה רוח, כי במה נחשב הוא? אל תקרי

13במה אלא במה

14 ואמרו שהמתגאה ראוי להורגו ואמרו כל מי שיש בו גסות הרוח ראוי לגדעו כאשרה,

15כתיב הכא ורמי הקומה גדועים וכתיב התם ואשריהם תגדעון

 ואמרו שהש"י לא יחיה המתגאים בתחיית המתים באמרם כל אדם שיש בו גסות 

16 הרוח אין עפרו ננער שנא' הקיצו ורננו שוכני עפר מי שנעשה עפר בחייו ר"ל הענוים

 הם אשר יחיו

 (Sotah 4b)7

 (Proverbs 16:5)8

 (Deuteronomy 7:26)9

 (Deuteronomy 8:14)10

 (Leviticus 18:27)11

 (Isaiah 2:22), "'Cease from man, whose soul is in his nose'12

 'for by what (vameh) is he estimated?' - do not read it as vameh, but rather bamah (an altar)13

 (Sotah 5a)14

 (Isaiah 10:33), "the ones of high stature cut down"; and there it is written (Deuteronomy 7:5), "and their tree-gods 15

shall you cut down."

 (Isaiah 27:19)16
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