
  ה"בע

  ַָהְצֵנַע ֶלֶכת ִעם ֱאלֶֹהיך

  )בעריכת איתיאל גלעדי, מאת הרב גינזבורג" והצנע לכת: "השעור מבוסס על המאמר( הקדמה

במוב" מסויי� ". ַהְצֵנַע ֶלֶכת ִע� ֱא�ֶהי�: "המיוצגת בפסוק ' , במהל� ההתבוננות באותיות התשובה הגענו לאות ה

המופיע בספר מיכה כחלק משלש , ו� להבי" את פשר ההוראה הזאתננסה הי. זאת התכלית של התשובה כולה

  :הוראות שונות

  מיכה פרק ו 

  : 7ֹוֵר3 ִמ�6ְ 5ִי ִא� ֲע4ֹות ִמ2ָ3ְט ְו0ֲהַבת ֶחֶסד ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת ִע� ֱא�ֶהי�'הִהִ.יד ְל� -ָד� ַמה +ֹוב (ָמה ) ח(

  התבוננות בפסוק

 ?הא� יש ביניה" סוג של היררכיה? מקבילות זו לזו?  הא� ה" נובעות זו מזו?מה היחס בי" שלשת ההדרכות .1

 ?הא� ההוראות הללו מכוונות לפרט או לכלל או לשניה� .2

 ? מה זה לעשות משפט .3

 ?מדוע הציווי הוא על אהבת החסד ולא על עשיית חסד .4

  ? צניעות מכוו" הפסוקלאיזה סוג ? מהי צניעות? ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת ִע� ֱא�ֶהי�למה הכוונה במילי�  .5

 ?"לכת"מה באה לחדד המילה ? "ע�"המילה מה באה לחדד  .6

  

ככל הנראה שפסוק יש . נוס9 ש� הויה , הנוסח הזה מופיע בגמרא". אלקי�' והצנע לכת ע� ה:"בחסידות אומרי� 

  :שלש אמירות בתקבולת

 בשכל אנושי פשוט מוב" שצרי� לעשות משפט,  עשות משפט:הגיד ל� אד� •

 ברור לגמרי,  אהבת חסד–ב מה טו •

, בכל הלב' כאשר שקועי� בלדרוש רק את ה. דורש מאתנו שבכל לבנו נדרוש אותו'  ה–דורש ממ� ' ומה ה •

 אני מרוכז לגמרי וצנוע :בכל הלב' א� אני דורש את ה. בליטות ה" עיסוק בחיצוניות. נעלמות הבליטות

 .וחות לחיצוניותפינוי כ. ממילא אי" לי כ� בליטות', לגמרי בחיבור ה

אלא שההליכה נקיה ממחשבה . 'צרי� ללכת מרוכז בה". והצנע לכת"אדרבה . הצניעות אי" משמעה חוסר תנועה

בליטה היא . בלי בליטות. בלי שהדבר יהיה ניכר כלפי חו>' אד� צנוע עובד את ה. אי� אני נראה בעיני הסובבי�

ב" אד� שחי . החיצונית אינה מתאימה לאמת הפנימית' הכאשר עבודת . איבר מיותר חסר תפקיד וחיות פנימית

וג� גילוייה לא יתפסו כבליטות כיו" , אינו מודע לעצמו וכל התנהגותו נעשית בטבעיות" בכל ליבי דרשתי�"את 

א� מצד דרישת הלב , המעשי� יכולי� להיות גדולי� ונצורי�. 'שה� תואמי� במאה אחוז את החיבור לה

  .בלי דליפות חיצוניות, מהכלהכוחות מסורי� פני

  .ונראה שנקודת הצניעות היא העבודה הגבוהה ביותר. נראה שיש פה דירוג בי" שלשת המעלות



  ?מהי צניעות

אמנ� כאשר אנו מעמיקי� אנו מגלי� . המתבטא בעיקר בלבושו של האד�, בדר� כלל נתפסת הצניעות כמושג חיצוני

  . הלבוש היא אחד הרבדי� החיצוניי� ביותרכאשר צניעות , כי ישנ� רבדי� רבי� לצניעות

א� הצניעות האמיתית , והכי קל לבדיקה חיצונית נוטי� להתעסק בו' מדיד'מכיו" שצניעות הלבוש היא התחו� הכי 

ברור יותר לשנות לבוש . ומש� בוקעת החוצה להשפיע על ההתנהגות החיצונית ועל הלבוש, מתחילה מפני� הנפש

א� מכיו" שעיקר הצניעות מקומה דווקא בפני� עלינו לעסוק בשינוי הפנימי , גות וחשיבהמאשר לשנות דפוסי התנה

  .והיותר משמעותי

ולכ" הצניעות מצטנעת , הצניעות עצמה היא מושג פנימי ואינטימי: יכולי� אנו לבטא את הדברי� באופ" הבא

. של הצניעות" לא צנוע" הצד ה,יהעיסוק בצניעות הלבוש הוא עצמו עיסוק בצד החיצונ. ומסתתרת בפני� הנפש

כאשר הצניעות החיצונית נועדה א� לבטא את , הצניעות מטבעה נמצאת במהלכי� הפנימיי� והמוצנעי� של הנפש

  .ובעצ� להוסי9 כיסוי על כיסוי, עצ� הצניעות המוסתרת

י� שעליה� אמרו פסוק זה מכיל שלושה חלק. 1"והצנע לכת ע� אלהי�… ":� הוא"הפסוק העיקרי של הצניעות בתנ

הגיד ל� אד� מה  "– 2"בא מיכה והעמיד" על שלוש "–ל כי ה� בעצ� תמצות התורה לשלוש נקודות עיקריות "חז

פסוק זה יהיה בשבילנו ". והצנע לכת ע� אלהי�, ואהבת חסד, אלהי� דורש ממ� כי א� עשות משפט' טוב ומה הוי

  .המפתח להבנת סוד הצניעות

רמז לדבר יכולי� אנו למצוא כבר ". והצנע לכת "– 3י עיקר הצניעות מתבטאת בהליכהבפשט הפסוק אנו מגלי� כ

רומזת לכ� שהצניעות מתבטאת " הצנע"המילה ". נע צ:ה"מתחלקת ל" הצנע"המילה : עצמה" הצנע"במילה 

  .4דיקהצהליכתו של :תועונבדר� ת

                                                      

  .ח,  מיכה ו1
  .א,  מכות כד2
 –" עומדי�"ביחס למלאכי� שנקראו " מהל�"האד� הישראלי מכונה , ובכלל( ההליכה היא המצוה הראשונה בה נצטווה היהודי הראשו� 3

ל� ל� מארצ� וממולדת� ומבית אבי� אל האר" אשר : "ה לאברה� היא"תחילת דיבורו של הקב"). ונתתי ל� מהלכי� בי� העומדי� האלה"

הליכה הגלויה לעצמו ,  כלומר פנימית ומוסתרת–" ל� ל� "–' לו'אומר לאברה� שהליכתו תהיה ' ה? ות בהליכה זוהיכ� מתבטאת הצניע". ארא�

 דבר המבטא עד –" ל� ל� "–האותיות שמשמעות� הליכה והאותיות המבטאות את הפרטיות והצניעות שבהליכה ה� אות� אותיות עצמ� . בלבד

  .� ההליכהכמה הצניעות היא חלק עצמי ובלתי נפרד מ

מולדתו , של ארצו' ציור'ה, אברה� פושט מעצמו את צורתו הראשונה": פושט צורה ולובש צורה"הליכתו של אברה� היא מהל� ותהלי� של 

 ועל כ� –א� בלבוש שאינו עצמי לאד� הפשיטה והלבוש חיצוניי� וניכרי� , אמנ�". האר" אשר ארא�" של –ולובש צורה חדשה , ובית אביו

השינויי� הנפשיי� .  הרי שבהליכה מוצנע התהלי� הנפשי של פשיטת צורה ולבישת צורה בתו� ההליכה הפיזית גופא–העשות בצינעה צריכי� ל

משנה : "ל" ועל כ� אמרו חז– המזל של נשמתו –הצנועי� הקורי� תו� כדי ההליכה והמעבר ממקו� למקו� נוגעי� עד השורש הצנוע של האד� 

  ").…ל� ל�"בציווי ' שינוי מזלו של אברה� לטוב היתה מטרתו של ה,  הפשטעל פי" (מקו� משנה מזל

לאברה� ע� ההליכה מחר� לאר" ' הברכה אותה מבטיח ה. תו� כדי ההליכה החיצונית והבולטת לעי� מתרחשי� תהליכי� סמויי� של שינוי

אי�  "–כה זו יכולה לחול רק על תהליכי� צנועי� ונעלמי� בר.  מתיחסת אל השינויי� הפנימיי� והצנועי� אצל אברה�–" והיה ברכה "–ישראל 

על פי הטבע הדר� ממעטת את : וא) להיפ�( כאשר בחיצוניות אי� ניכר השינוי והעילוי שחל באד� –" הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מ� העי�

 נובעת רק מ� הברכה והשינוי הפנימי –" ה שמ�ואגדל "–והגדולה לה הוא זוכה בסו) , ל"כפי שדרשו ש� חז, הש� והכבוד החיצוני של האד�

  ).שחוללה ההליכה בדר�



ככל שב" אד� צנוע יותר ופחות . ע בנפשולמקו� הכי צנו, כשאד� מחובר לצניעותו הוא בעצ� מחובר לשורש נשמתו

. אינו זקוק להכרה החיצונית ולתפיסת נפח מבחו>. הוא יכול להיות בשלימות, מתעסק ע� עצמו וע� התדמית שלו

באופ" הזה האד� .  לעשות את רצו" הבורא:הוא מקושר ע� הנשמה והתכלית. הוא מחובר. הוא חי. יש לו את עצמו

איכות . זהו ג� שורש הברכה  ואריכות הימי�. אינו זקוק להתפארות ופאר משו� סוגו, מצטנע בתו� העשיה שלו

אלא מחובר לנשמתו ובפשטות עסוק בלקיי� את , החיי� הפנימית של האד� עולה כשהוא אינו עסוק ע� עצמו

  .שליחותו

יטוי בכל לבושי ובאה לידי ב, לתענוג ולרצו" המחיי� אותו, לאמונה: הצניעות מחברת את האד� לשורש נשמתו

הכוונה להתהלכות פנימית שמכוונת ?   דיבורי� ומעשי� צנועי�,מה� מחשבות. דבור ומעשה,  במחשבה:הנפש

באופ" , כשב" אד� לא עסוק ע� אי� שהוא נראה ומה חושבי� עליו. ונקיה מהתעסקות עצמית' לתכלית הדבקות בה

  .הוא מחובר. יש לו חיי�. מיותרותלא לבזבז מילי� , לא לבלוט, טבעי הוא ג� מסוגל להצטנע

                                                                                                                                                                                    

על אברה� .  מתחילה מצניעות– תחילת דר� היהדות כולה –כל דרכו של אברה� , כש� שהצניעות מתבטאת בציווי הראשו� לאברה�, בכלל

 עבודה נפשית פנימית  עבודה נפשית פנימית  עבודה נפשית פנימית  עבודה נפשית פנימית ––––ת ת ת ת כל דרכו של אברה� מושתתת על בדידות וצניעות פנימיכל דרכו של אברה� מושתתת על בדידות וצניעות פנימיכל דרכו של אברה� מושתתת על בדידות וצניעות פנימיכל דרכו של אברה� מושתתת על בדידות וצניעות פנימי, "היה אברה�]  לבד–[אחד "נאמר 

        . . . . לדר� בה הוא נתפס בעיני הזולתלדר� בה הוא נתפס בעיני הזולתלדר� בה הוא נתפס בעיני הזולתלדר� בה הוא נתפס בעיני הזולת, , , , ללא כל מודעות לתדמית עצמיתללא כל מודעות לתדמית עצמיתללא כל מודעות לתדמית עצמיתללא כל מודעות לתדמית עצמית

: נאמר עליו) יתבר�' לה" מרכבה"לאחר עמידתו בעשרה נסיונות שעל יד� זכה לשלמות מדרגתו כ(ג� לאחר שנתפרס� טיבו של אברה� בעול� 

הצטנע בתו� הימי� + והתלבש" בא"פירושו כי אברה� " ואברה� זק� בא בימי� "על פי הזהר". בר� את אברה� בכל' ואברה� זק� בא בימי� וה"

 מידת –הנובעות ממידתו של אברה� (ומצוות החסד והצדקה בפרט , המצוות בכלל.  עצמ�–כלומר בתו� המצוות שקיי� מדי יו� ביומו –שלו  

  ". אור� ימי� בימינה"בסוד , את הימי�" יכי�מאר") "חד ארי�"המכונה , החסד המשתייכת לקו הימי� של הספירות העליונות

ל דורשי� כי כוונת "חז". כלכלכלכלבר� את אברה� ב' וה:  "מתקיימת כא�")  והיה ברכה…ל� ל�ל� ל�ל� ל�ל� ל�("לאברה� בתחילת הליכתו ' הברכה אותה הבטיח ה

 לה –) כמבואר בפני�(תכונת הצניעות אנו יודעי� כי המידה העיקרית בה ניחנת בת היא ". שמה' בכל'ו, בת היתה לאברה�"הפסוק היא לרמוז כי 

ואנו למדי� עליה רק , א� כוונת הדברי� היא שאכ� היתה לאברה� בת אמיתית הרי שהיא מוצנעת ומוסתרת: ג� בפשט הדרשה. זוכה אברה�

ובשיר השירי� , )"אתה כה� לעול�"על אברה� נאמר " (בת כה�"על ש� אותה בת של אברה� אבינו נקראת כל נשמה אלקית בש� , והנה. ברמז

  ).הנדיב הגדול" (בתו של אברה� אבינו "–" מה יפו פעמי� בנעלי� בת נדיב: "נאמר עליה
  . ומומל" לעיי� ש�–" הדר מצוה צניעות "–' ובפרק ח, "מצא אשה מצא טוב "– הדברי� מוסברי� באריכות בספר שכינה ביניה� בהקדמה 4

הדברי� מובאי� ללא , הנות� מבט כללי על סודה וענינה של הצניעות הראויה)  בהקדמהיייירה מתו� הע(מצאנו לנכו� להביא קטע מ� ההסבר ש� 

  : ת� לחכ� ויחכ� עוד–הסבר 

יותר מערכו של הכה� יותר מערכו של הכה� יותר מערכו של הכה� יותר מערכו של הכה� " " " " אשת חילאשת חילאשת חילאשת חיל""""ל שרחוק ערכה של הל שרחוק ערכה של הל שרחוק ערכה של הל שרחוק ערכה של ה""""ודרשו חזודרשו חזודרשו חזודרשו חז, , , , """"אשת חיל מי ימצא ורחוק מפניני	 מכרהאשת חיל מי ימצא ורחוק מפניני	 מכרהאשת חיל מי ימצא ורחוק מפניני	 מכרהאשת חיל מי ימצא ורחוק מפניני	 מכרה""""וזהו וזהו וזהו וזהו 

 שתמצא לעתיד לבא גדולה באי� ערו� מבחינת  שתמצא לעתיד לבא גדולה באי� ערו� מבחינת  שתמצא לעתיד לבא גדולה באי� ערו� מבחינת  שתמצא לעתיד לבא גדולה באי� ערו� מבחינת """"אשת חילאשת חילאשת חילאשת חיל""""היינו לומר שבחינת היינו לומר שבחינת היינו לומר שבחינת היינו לומר שבחינת . . . . הגדול שנכנס לפני ולפני	הגדול שנכנס לפני ולפני	הגדול שנכנס לפני ולפני	הגדול שנכנס לפני ולפני	

" " " " עצמותעצמותעצמותעצמות""""של העתיד תתגלה השל העתיד תתגלה השל העתיד תתגלה השל העתיד תתגלה ה" " " " אשת חילאשת חילאשת חילאשת חיל""""על ידי העל ידי העל ידי העל ידי ה). ). ). ). של הכה� הגדולשל הכה� הגדולשל הכה� הגדולשל הכה� הגדול" " " " לפני ולפני	לפני ולפני	לפני ולפני	לפני ולפני	""""בחינת בחינת בחינת בחינת ((((של עתה של עתה של עתה של עתה " " " " פנימיותפנימיותפנימיותפנימיות""""הההה

: : : : בחינותבחינותבחינותבחינות' ' ' ' ה� גלויי	 של גה� גלויי	 של גה� גלויי	 של גה� גלויי	 של ג, , , , """"השראההשראההשראההשראה"""", , , , """"התלבשותהתלבשותהתלבשותהתלבשות"""", , , , """"השתלשלותהשתלשלותהשתלשלותהשתלשלות""""בחינות בחינות בחינות בחינות ' ' ' ' וכידוע שגוכידוע שגוכידוע שגוכידוע שג, , , , """"פנימיותפנימיותפנימיותפנימיות""""שלמעלה מכל שלמעלה מכל שלמעלה מכל שלמעלה מכל ((((ממש ממש ממש ממש 

ובזה תתישב ובזה תתישב ובזה תתישב ובזה תתישב ). ). ). ). לללל""""ודודודוד, , , , דוקאדוקאדוקאדוקא" " " " חיצוניותחיצוניותחיצוניותחיצוניות""""הוא במקו	 ההוא במקו	 ההוא במקו	 ההוא במקו	 ה" " " " עצמותעצמותעצמותעצמות""""כאשר עיקר גילוי הכאשר עיקר גילוי הכאשר עיקר גילוי הכאשר עיקר גילוי ה, , , , """"עצמותעצמותעצמותעצמות"""", , , , """"תתתתפנימיופנימיופנימיופנימיו"""", , , , """"חצוניותחצוניותחצוניותחצוניות""""

שהוא כנוי לרוב הצלחה בעסקי שהוא כנוי לרוב הצלחה בעסקי שהוא כנוי לרוב הצלחה בעסקי שהוא כנוי לרוב הצלחה בעסקי , , , , גופאגופאגופאגופא" " " " חילחילחילחיל""""וכ� התואר וכ� התואר וכ� התואר וכ� התואר " (" (" (" (אשת חילאשת חילאשת חילאשת חיל""""והיא שהרבה מפסוקי והיא שהרבה מפסוקי והיא שהרבה מפסוקי והיא שהרבה מפסוקי , , , , לכאורהלכאורהלכאורהלכאורה, , , , תמיהה גדולהתמיהה גדולהתמיהה גדולהתמיהה גדולה

להמציא הרווחה להמציא הרווחה להמציא הרווחה להמציא הרווחה , , , , ול	 הזהול	 הזהול	 הזהול	 הזהמתארי	 את יציאתה של האשה מכותלי ביתה להתעסק בעניני העמתארי	 את יציאתה של האשה מכותלי ביתה להתעסק בעניני העמתארי	 את יציאתה של האשה מכותלי ביתה להתעסק בעניני העמתארי	 את יציאתה של האשה מכותלי ביתה להתעסק בעניני הע) ) ) ) חיצוניות העול	 הזהחיצוניות העול	 הזהחיצוניות העול	 הזהחיצוניות העול	 הזה

כאשר רוח כאשר רוח כאשר רוח כאשר רוח , , , , """"עצמותעצמותעצמותעצמות""""א� העני� הוא שבהתגלות בחינת הא� העני� הוא שבהתגלות בחינת הא� העני� הוא שבהתגלות בחינת הא� העני� הוא שבהתגלות בחינת ה? ? ? ? """"כל כבודה בת מל� פנימהכל כבודה בת מל� פנימהכל כבודה בת מל� פנימהכל כבודה בת מל� פנימה""""וא	 כ� איפה בחינת וא	 כ� איפה בחינת וא	 כ� איפה בחינת וא	 כ� איפה בחינת , , , , לבני ביתהלבני ביתהלבני ביתהלבני ביתה

        ....ואדרבה בזה דוקא תקנה עיקר שלמותהואדרבה בזה דוקא תקנה עיקר שלמותהואדרבה בזה דוקא תקנה עיקר שלמותהואדרבה בזה דוקא תקנה עיקר שלמותה, , , , אזי אי� חשש ביציאתה לחוצותאזי אי� חשש ביציאתה לחוצותאזי אי� חשש ביציאתה לחוצותאזי אי� חשש ביציאתה לחוצות, , , , הטומאה תועבר מ� האר"הטומאה תועבר מ� האר"הטומאה תועבר מ� האר"הטומאה תועבר מ� האר"

  :החוברתוכפי שיוסברו הדברי� בגו) , וכא� בא העיקר לעניננו

כאשר כאשר כאשר כאשר (((( תנועת הצדיק ביציאתו החוצה  תנועת הצדיק ביציאתו החוצה  תנועת הצדיק ביציאתו החוצה  תנועת הצדיק ביציאתו החוצה ––––    נענענענע    צצצצ% % % % הההה    ––––" " " " הצנעהצנעהצנעהצנע""""סוד סוד סוד סוד , , , , בחינה זו מורה על צניעות האשה בעצ	 ממשבחינה זו מורה על צניעות האשה בעצ	 ממשבחינה זו מורה על צניעות האשה בעצ	 ממשבחינה זו מורה על צניעות האשה בעצ	 ממש

ג	 בזמ� הזה ישנה אשה ג	 בזמ� הזה ישנה אשה ג	 בזמ� הזה ישנה אשה ג	 בזמ� הזה ישנה אשה ). ). ). ). בלבדבלבדבלבדבלבד" " " " פנימיותפנימיותפנימיותפנימיות""""צניעות הלבוש וההסתגרות האשה בביתה נחוצה כל עוד שהינה בבחינת צניעות הלבוש וההסתגרות האשה בביתה נחוצה כל עוד שהינה בבחינת צניעות הלבוש וההסתגרות האשה בביתה נחוצה כל עוד שהינה בבחינת צניעות הלבוש וההסתגרות האשה בביתה נחוצה כל עוד שהינה בבחינת 

עד שאי� לה מציאות עד שאי� לה מציאות עד שאי� לה מציאות עד שאי� לה מציאות , , , , לבעלה ובני ביתהלבעלה ובני ביתהלבעלה ובני ביתהלבעלה ובני ביתהאשה המסורה ונתונה בכל עצמותה אשה המסורה ונתונה בכל עצמותה אשה המסורה ונתונה בכל עצמותה אשה המסורה ונתונה בכל עצמותה , , , , בעתידבעתידבעתידבעתיד" " " " נמצאנמצאנמצאנמצא""""במדרגת הצדיק שבמדרגת הצדיק שבמדרגת הצדיק שבמדרגת הצדיק ש

        ....שאזי צניעותה היא עצמית ובדר� ממילאשאזי צניעותה היא עצמית ובדר� ממילאשאזי צניעותה היא עצמית ובדר� ממילאשאזי צניעותה היא עצמית ובדר� ממילא, , , , כללכללכללכלל" " " " נפרדתנפרדתנפרדתנפרדת""""עצמית עצמית עצמית עצמית 



  צניעות פנימית וחיצונית

  א /תלמוד בבלי מסכת מכות ד� כד

דורש ממ� כי א� עשות משפט ואהבת ' הגיד ל� אד� מה טוב ומה ה:"דכתיב ,בא מיכה והעמיד" על שלש 

   :"אלהי�) 'ה(חסד והצנע לכת ע� 

 והלא .לכת זה הוצאת המת והכנסת כלה והצנע , אהבת חסד זה גמילות חסדי�,עשות משפט זה הדי"

 דברי� שדרכ" לעשות" ,דברי� קל וחומר ומה דברי� שאי" דרכ" לעשות" בצנעא אמרה תורה והצנע לכת

  .בצנעא על אחת כמה

 לוויה וחתונה הניכרות לעי" :הגמרא מחדדת שהוראה להצניע לכת היא דוקא בדברי� שאמורי� לעשות בפומבי

  .מר שיש לנהוג בצניעות בדברי� שאמורי� מלכתחילה להיעשות בצנעהומכא" שקל וחו, ברוב ע�

כיו" שלפי תורה בודאי שיש עניי" לעשות . מהקל וחומר הזה נית" ללמוד שהצניעות המדוברת היא צניעות פנימית

שה פ שהדבר נע"העני" הוא שאע. ויש חשיבות גדולה ללכת ולההשת9 השמחה או בליווי המת. חתונה ולוויה ברוב ע�

  .בלי זיו9 וכיסוי פנימי. בלי חיצוניות, עליו להיעשות בלי בליטות , ברוב ע�

א� צרי� לזכור שג� הצניעות החיצונית לא יכולה , דברי� צנועי� בודאי אמורי� להיעשות בלי שמישהו אחר רואה

'  דרישת ה– הצניעות יש עבודה על הסוד הפנימי של, ג� א� הכל צנוע כלפי חו>. לבוא על חשבו" הצניעות הפנימית

  .בכל הלב

   ביטול האני–ענוה 

מהי . א� עדיי" עלינו לברר מהי צניעות זו, עד כה דנו במושג הצניעות וברבדי� בה� מופיעה הצניעות בנפש

לש� בירור זה נעמוד על ההבדל בי" משמעותה של ? ושל צניעות המחשבה בפרט, משמעותה של מידת הצניעות בכלל

  ".ענוה "–בי" מילה אשר בדר� כלל נשמעת לנו כנרדפת לה ל" צניעות"המילה 

הענו מודע להיותו . וא9 על פי כ" אינו מחזיק טובה לעצמו, מוסבר כי הענו הוא זה אשר עוסק במעשי� טובי� לרוב

 –המודעות הכללית של הענו היא מודעות של ביטול עצמו ". טופח לעצמו על השכ�"פעיל כל הזמ" וא9 על פי כ" אינו 

ומתו� כ� הוא זוק9 לזכות , "כי הוא הנות" ל� כח לעשות חיל"א� הוא מזכיר לעצמו בכל עת , הוא חש כי הוא פועל

  . את מעשיו ואינו מחזיק טובה לעצמו' ה

בכלל יכולי� אנו . פועל דרכו את המבצעי� הכבירי� בה� הוא עוסק' א� מבי" כי ה, הענו מרגיש את קיו� עצמו

ת" לו משלו שאתה "א� הוא עמל ביותר לתק" מודעות זו ולקיי� בעצמו , מאוד לעצמו ולמעשיולומר כי הענו מודע 

  .לתודעתו" עולה"שלו א� מתאמ> לבטל אותו בכל עת שהוא " אני"הענו מודע ל". ושל� שלו

שיי� כאשר אי" האד� פועל ומצליח לא , ראוי לציי" שעל פי ההסבר שהבאנו שייכת הענוה דווקא לאנשי� מוצלחי�[

כאשר נחפש לקמ" דוגמה לענוה נצטר� לחפש אותה אצל , משו� כ�. לדבר על השאלה א� הוא ענו א� לאו

והדמות הצנועה ', הצניעות כפי שנסביר אותה אינה דורשת הצלחות שיש לזקו9 אות" לה, לעומת זאת. 'מצליחי�'

לא לעצמה וממילא ג� לא , בלטתהצלחתה של הדמות הצנועה אינה מו: או ליתר דיוק(אינה בהכרח מצטיינת 

  ).]לאחרי�

  

  



   חוסר מודעות עצמית–צניעות 

המודעות של הצנוע היא . הצנוע אינו חושב כלל על עצמו, לעומת הענוה הטורחת לבטל את חלק האד� במעשיו

 עושה דרכו ואי" לו צור� לבטל את' האד� הצנוע אינו חש כי ה: כלומר, מודעות של עיסוק במעשה ולא בעושה

  .ומבחינת תודעתו איננו נמצא כלל בעני", האד� הצנוע פשוט אינו מודע לעצמו. הנוכחות של עצמו

 הסתייגויות אשר –נפשיות ' הסתייגויות'והעיסוק המלא ללא כל , 5'שרשה של מודעות זו היא הדבקות השלמה בה

במעשה מצוה או בגמילות , לקיתכאשר אד� שקוע כולו בדבקות א. נותנות פנאי נפשי לעיסוק העצמי במקו� במעשה

  .חסד הוא יכול להגיע להסחת הדעת מעצמו

מטרתו של : כלומר, "צמצו�"הוא מלשו" " צו�. "דוגמה לדבר יכולי� אנו להביא מהסבר החסידות בנוגע ליו� צו�

 כי החסידות מסבירה. ה" לפני הקב6"חלבו ודמו"להקריב חלק מ, הצו� היא לצמצ� את הישות האנוכית של האד�

 כאשר –היא צו� שאינו מכוו" ) 'מבחינת תיקו" נפשו של עובד ה(אשר העליונה מביניה" , ישנ" שבע מדרגות של צו�

צו� שכזה הוא צו� של הסחת הדעת לגמרי . 7היו� והוא שכח מלאכול ולפתע מגלה כי עבר' האד� עוסק בעבודת ה

  .8המודעות העצמית הקיימת' הכחשת'ולא רק של צמצו� ו, מעצמי

   גבריות ונשיות–ענוה וצניעות 

. יכולי� אנו לחלק כי עבודת הענוה שייכת יותר אל הגברי� ואילו עבודת הצניעות שייכת יותר אל הנשי�, ככלל

  . בשרש� של הדברי� בדר� בה הובהרו בקבלה– כפי שנראה –וכ" , הדברי� נכוני� ג� על פי טבע� של האנשי�

                                                      

' ואת� הדבקי� בה" דבקות עליה נאמר –יתבר� ' מודעת של נפש היהודי בה+  הדבקות אותה אנו מתארי� כא� היא הדבקות העצמית הבלתי5

בלשו� הקבלה מכונה דבקות ". התדבקות"ועל כ� אי� היא דורשת כל מאמ" של ,  מודעתדבקות זו היא דבקות שאינה". אלהיכ� חיי� כלכ� היו�

) פרצו) רחל(דבקות  של עצ� נשמת היהודי הכלולה בכנסת ישראל : כלומר, זו דבקות של אחורי הכתר דרחל באחורי התפארת של זעיר אנפי�

  .של הנפש' אחורי'החלק ה, מודע+של החלק הבלתי: ומרכל, "אחור באחור"דבקות זו היא של ). א"פרצו) ז(בקדוש ברו� הוא 
,  שני הכחות המקיפי�–(הצו� הראוי נועד למסור את התענוג והרצו� .  החלב מסמל את התענוג שבנפש והד� מסמל את הרצו� שבנפש6

  .'שבנפש אל ה) הכלליי� והתקיפי� ביותר
  ".שכחתי מאכל לחמי: " צו� זה רמוז בלשו� הכתוב7
א� בא האד� למדוד את עצמו ואת זכויותיו אי� : כלומר, )על עצמו לצו�" קיבל"שהרי לא (לכתית צו� שכזה אינו נחשב כלל לצו�  מבחינה ה8

ואי� הוא , הצו� שאינו מכוו� אינו כולל מודעות עצמית תו� כדי המעשה. משו� שאי� זה צו�, על צו� שכזה' לתת לעצמו נקודות'הוא יכול 

  . האד� לאחר המעשהאת ישותו של ' מנפח'

בא� יזקו) רק (המועד לשבירה ' נקודתי'הוא מעשה ' לתת לעצמו נקודות'על פי הסברי החסידות יכולי� אנו לומר כי כל מעשה בו יכול האד� 

ל האד� בחייו הרגילי� ש' נספגת'התעלות שאינה משתלבת ו, פעמית+וחד' נקודתית'במעשה שכזה יש הרגשת התעלות ). לעצמו את זכות מעשיו

  ). בלשו� הקבלה" עול� הנקודי�"מעשה שכזה נובע ממודעות המכונה (

ממנה ומשו� כ� הוא מעשה מתוק� שלא ' בולט'מעשה של היסח הדעת הוא מעשה הארוג היטב במסכת החיי� של האד� ואינו , לעומת זאת

חוסר המודעות תו� כדי המעשה היא עצ� התיקו� ). בלשו� הקבלה" עול� התיקו�"מעשה הנובע ממודעות המכונה (עתיד להישבר ע� סיומו 

בלשו� (ואי ההחשבה של המעשה לאחר שנעשה היא השמירה המקיפה את המעשה ") עול� התיקו�"האור הפנימי של : בלשו� הקבלה(שבו 

  ").עול� התיקו�"האור המקי) של : הקבלה



למרות שמשה ".  משה ענו מאד מכל האד� אשר על פני האדמהאישוה "– רבינו  למשה9התואר ענו כתואר שיא נית"

 מחציו ומטה – 10'האלהי�איש '"עד שנקרא (ובכלל לשיא ההישגי� האנושיי� , רבינו הוא הדוגמה לשיא הענוה

כשרה אשה  ל11ל"התואר העיקרי בחז, לעומת זאת. לא מופיע לגביו התואר צנוע, ")איש ומחציו ומעלה אלהי�

  .כאשר מידת הצניעות נעלית אצלה ממידת הענוה, " צנועהאשה"וצדיקה הוא 

מכיו" . הוא מנסה לפעול וליזו� בתו� המציאות מתו� מודעות תמידית לכח המפע� בו', כובש'הגבר בטבעו הוא 

לעומת . �יתבר'  הוא יכול וצרי� לזקו9 את מעשיו וכוחותיו לה–התיקו" העיקרי אליו עליו להגיע הוא ענוה , שכ�

 אשר בדר� כלל הוא פנימי ואי" הוא מצרי� הפגנת כח כלפי –לנשי� יש יכולת לעסוק במסירות כזו בתחומ" , זאת

  .  עד שתגענה להיסח דעת מקיומ" שלה"–ודוק , המציאות החיצונית

   רואה ואינו נראה–שיא הצניעות 

רואה העולה , ישראלטריא של הש� אחד הרמזי� החשובי� לכוח� של ע� ישראל בתחו� הצניעות הוא הגימ

הוא הצנוע ' ה: כאילו אנו אומרי�, מבטא את שיא הצניעות האפשרית" רואה ואינו נראה"הביטוי . ואינו נראה

אי" אנו , "המה משוטטי� בכל האר>' עיני ה "–ושהוא רואה הכל " מלוא כל האר> כבודו"אשר למרות ש, ביותר

  . מידיתרואי� את נוכחותו בראיה הפשוטה והת

אינו "כח ה. וממנו יכולי� אנו ללמוד על המגמה אליה שואפת הצניעות האמיתית, כח זה מבטא את אידיאל הצניעות

 אשר –כל הביטוי מלמד על כח� של ישראל . שיי� בעיקר לאיש" רואה"בעוד כח ה, שיי� בעיקר לאשה" נראה

 וש� מהש� : בלשו" הקבלה( יש צד זכרי וצד נקבי 12א� אנו יודעי� ג� כי בכל ביטוי, בכלל� יש את כח זה במלואו

�, והלב חומד, העי" רואה "–(ובביטוי זה ברור כי הצד הגברי הוא הצד הרואה את המציאות ומעוני" לכבוש אותו , )ב

  .אי" הוא נראה, אשר ג� כאשר הוא רואה, ואילו הצד הנשי הוא הצד הצנוע והנעל�, )13"וכלי מעשה גומרי�

                                                      

  ).פה+ביחס לתורה שבעל" (איש"בחינת ,  בתורה שבכתב9
בחינת (המשפיע לכנסת ישראל , האיש,  הבעל–" בעלה דמטרוניתא"היא להיות משה רבינו " איש האלהי�"ה כי כוונת הביטוי  מבואר בקבל10

  ".כלת משה"המכונה , ")האלהי�"
  ).ביחס לתורה שבכתב" (אשה"בחינת , פה+  תורה שבעל11
טוב + ש�+ כמבואר בכתר, משמעות זכרית ומשמעות נקבית בכל מילה ואות שבתורה יש –טוב + ש�+  לפי הדר� שלימדנו מורנו הבעל– ובעצ� 12

  :אות ז) ת"הוצאת קה(

שהוא בחינת שהוא בחינת שהוא בחינת שהוא בחינת , , , , משמעותמשמעותמשמעותמשמעות' ' ' ' שאי� ל� שו	 תיבה בתורה שאינו סובל בשאי� ל� שו	 תיבה בתורה שאינו סובל בשאי� ל� שו	 תיבה בתורה שאינו סובל בשאי� ל� שו	 תיבה בתורה שאינו סובל ב" " " " נשיו הטו את לבבונשיו הטו את לבבונשיו הטו את לבבונשיו הטו את לבבו""""ט פירוש על פסוק ט פירוש על פסוק ט פירוש על פסוק ט פירוש על פסוק """"מבעשמבעשמבעשמבעש

נה לו נה לו נה לו נה לו והבחירה נתווהבחירה נתווהבחירה נתווהבחירה נתו, , , , א	 כ� אי� ל� שו	 דבר נברא בעול	 שלא יהיה כלול מהכלא	 כ� אי� ל� שו	 דבר נברא בעול	 שלא יהיה כלול מהכלא	 כ� אי� ל� שו	 דבר נברא בעול	 שלא יהיה כלול מהכלא	 כ� אי� ל� שו	 דבר נברא בעול	 שלא יהיה כלול מהכל. . . . ''''כוכוכוכו) ) ) )  זכר ונקבה זכר ונקבה זכר ונקבה זכר ונקבה––––((((דכר ונוקבא דכר ונוקבא דכר ונוקבא דכר ונוקבא 

        ".".".".נשיו הטו לבבונשיו הטו לבבונשיו הטו לבבונשיו הטו לבבו""""לכ� לכ� לכ� לכ� , , , , להטות לאיזה בחינה שירצהלהטות לאיזה בחינה שירצהלהטות לאיזה בחינה שירצהלהטות לאיזה בחינה שירצה

א� מבואר . שלילית" חיצוניות"כצד החיצוני הנוטה ומטה ל) ושל כל תיבה בתורה(טוב הללו מוצג הצד הנקבי של המציאות +ש�+ בדברי הבעל

עול� , היורדת מעול� האצילות(שורש המלכות : או בלשו� הקבלה, "נימיותפ"שמעל ל" עצמות"הוא ב" חיצוניות"ששורש ה) 4הערה (לעיל 

שמעל לכל ") כתר עליו� איהו כתר מלכות("הוא בכתר עליו� ) על מנת להוות את המציאות החיצונית של העולמות התחתוני�, האחדות האלקית

". הכל מ� האשה: "ל"בלשו� חז, ת את בעלה לטוב או למוטבבכח האשה להטו, על פי פשט, ועל כ�. האורות הפנימיי� של הספירות העליונות

נשיו הצדקניות והצנועות הטו את לבבו לטובה ) וכל שכ� אצל משיח ב� דוד(א� אצל דוד אביו , לרעה" נשיו הטו את לבבו"אצל שלמה המל� 

  ).�"כמבואר היטב בסיפורי התנ(



הראיה נמצאת ומוכרת לנו במימד ". אינו נראה"הוא בצד ה" רואה ואינו נראה" החידוש שבביטוי ברור כי עיקר

, לעומת זאת הכח שלא להראות הוא כח פלאי. ת העי" היא אחד הכחות הצפויי� לנו אצל כל אד�עיטב –י טבעה

היכולת של .  לעילשיוסברכפי ,  האמונה הפשוטה–והוא בא משרשה הנעלה של האשה , הוא נס" אינו נראה"ה

אשר ,  היא נס כזה– להשקיע את כל כולה במעשיה ללא עצירה לבדיקת תדמיתה –האשה שלא להראות לעצמה 

  .ג� ביחס לזולת" אינה נראית"גור� לנס של 

ומהחיבור הזה . הכח הבלתי נראה והבלתי נתפס בכלי ההגיו" והחושי�. האשה מחוברת במהות שלה לכח האמונה 

  .עצ� היותה את השפע לבעלה ולכל בני ביתההיא ממשיכה ב

  ברישא חשוכא והדר נהורא

. אחת התופעות העיקריות שאנו מוצאי� ביו� הראשו" של הבריאה היא קדימת הבריאה של החש� לבריאת האור

 ברישא חשוכא והדר –ברייתו של עול�  "–הגמרא מציינת כי תופעה זו היא תופעה בסיסית וכללית בבריאת העול� 

ויאמר . והאר> היתה תהו ובהו וחש� על פני תהו� ורוח אלהי� מרחפת על פני המי�: "כ� היא לשו" התורה". וראנה

  . עלינו להבי" מהי המשמעות הפנימית של קדימת החוש� לאור– 14"אלהי� יהי אור ויהי אור

לאחריו הוא המצב אשר האור הבא ומופיע ,  מצב של העדר אור–על פי הפשט נראה כי החש� הוא מצב שלילי 

במוב" , קדימה בזמ" אלא ג� אמנ� הקבלה מסבירה לנו כי כל קדימה של דבר לזולתו אינה רק. החיובי והרצוי

וממילא מוב" כי התוצאה היא תמיד פחותה מ" הסיבה , הופעת האור תלויה בחש� שלפניו. קדימה במעלה, מסוי�

  .במובני� מסוימי�, אליה

דבר . ולא רק העדר אור,  החש� שקד� לאור הוא חש� בעל משמעות חיובית משל עצמועל פי הקבלה אנו יודעי� כי

שהרי מכיוו" שהחוש� נמצא עוד לפני בריאת האור אי אפשר , זה ג� מתבקש לפי המשמעות ההגיונית של הפסוקי�

                                                                                                                                                                                    

וברור כי הדברי� נכוני� ביתר " מרובה מידה טובה ממידת פורענות"א� , בי עבירהבמקור� נאמרו הדברי� לג. ' לשו� הטור אורח חיי� סימ� א13

בינא "יצחק הוא בחינת , ראה ב�ראה ב�ראה ב�ראה ב� הוא אותיות אברה�אברה�אברה�אברה�: יצחק ויעקב, בקדושה שלושת השלבי� מכווני� כנגד אברה�. שאת לגבי עשיית מצוה

גדול תלמוד  "–את תלמודו שלמד בבית מדרש� של ש� ועבר יעקב הוא האיש המיש� בפועל את כל דר� האבות ו, מקור חמדת הלב" ליבא

  ".אי� קורי� אבות אלא לשלושה: "ל"על כ� אמרו חז. בפועל ממש" המביא לידי מעשה

טבע טבע טבע טבע כפי שאנו יודעי� היו� ג� עצ� הצפיה ב.  את חותמו של הרואה על המציאותעעעעוטבטבטבטבת העי� במציאות נועדה על מנת לעעעעיטבטבטבטבכבר , לפי זה

  .לא רק מוליכה אל השינויו, משנה אותו
בגימטריא .  מתחילת התורה+ 25היא המילה ה" אור" מתחילת התורה והמילה +12היא המילה ה" חש�"מעני� לציי� כי המילה . ג+ ב,  בראשית א14

יאי� לא נתנבאו כל הנב"ל מלמדי� אותנו כי "חז. כהכהכהכה+  וזהזהזהזה –ל על הנבואה " שתי מילי� אשר מוכרות לנו מדרשות חז+25 ו12מבטאי� המספרי� 

 בתורה יש דבר נעלה זהזהזהזה+ המופיע במקו� ה" חש�"לפי דרשה זו אנו יכולי� להבי� כי ב". ' הדברזהזהזהזה'מוסי) עליה� משה שנתנבא ב', כהכהכהכה'אלא ב

ול בחש� יכ. אלא רק נרמוז על כוו� להסבר, לא נכנס כא� להסבר מארי�? מהו ההבדל.  בתורהכהכהכהכה+המופיע במקו� ה" אור"ועצמי יותר מאשר ב

וכפי שמופיעי� הדברי� ('   קווינוזהזהזהזהל'אשר עליו נית� להצביע באצבע ולומר , )אשר לעיתי� הוא אני עצמי(להימצא הדבר המבוקש עצמו 

 האור מגלה פ� מסוי� הדומה אל –התדמות אל הדבר אותו אני מחפש , יחס, לעומת זאת האור הוא רק השתקפות"). קווינו לו' זה הוי: "במקרא

  . הככככ – הדמיו� ככככהאור מאפשר לי לגלות הדברי� רק בקירוב של , או פעולה המתגלה ממנו,  אני מחפשהדבר אותו

צרי� לומר שרומז לאור העצמי ממש , "זה"שלמעלה מ" כה"שיש שורש ל) .Error! Bookmark not definedהערה (א� לפי המבואר לעיל [

 הדמיו� היינו לומר שאי� לתאר את ככככ, כא�). מקו� הצמצו�, ועל רקע, הקוד� להופעת האור הבוקע לתו�(אשו� שלמעלה מחשכת הצמצו� הר

של משה שנתנבא " מחשבה"אפילו ה, ) אי� מחשבה תופסת בו כלל–" (לית מחשבה תפיסא ביה כלל"שהרי , האור העצמי בשו� תואר מוחלט

סוד , ) רצו� הלב–" (רעותא דלבא" אלא שנתפס הוא כביכול ב–ינה בבבבכמה וחחחח" י� הריעי�תר" המיחד את משהמשהמשהמשהסו) + תו�+ ראש: מחשבהמחשבהמחשבהמחשבה –" זה"ב

  .] הדמיו� דווקאככככ+המשער את עצ� האלקות ב" הגיו� לבי"



לפני שנברא , לא יתכ" לומר שיש קיו� לדבר שכל הגדרתו היא שלילת אור. לומר שענינו של החוש� הוא העדר אור

בלשו" ". ישת חש� סתרו"ועליו נאמר , עצמו' החוש� שלפני האור הוא החוש� העליו" בו מסתתר ה. מושג האור עצמו

אשר הזכרנו כי היא ' חשוכה'בתו� המדרגה העליונה וה, "חש�"הוא המסתתר בתו� ה" חביו" עז העצמות"הקבלה 

  ".רישא דלא ידע ולא אתידע "–) ר� עצמויתב' כביכול ה" מצטנע"ובה מסתתר ו(שורש הצניעות 

   עצה לתהו ובהו–החשך 

טוב לימד אותנו כי לא רק מצוות התורה  ה" : ש�: הבעל". עיטי"תריג  "–בזהר נאמר כי מצוות התורה ה" עצות 

מ" ההקשר בפסוק אנו לומדי� כי החש� . 'אלא שבכל פסוק ומעשה בתורה ישנה עצה והדרכה בעבודת ה, עצות

  ".האר> היתה תהו ובהו"יקו" וכעצה למצב בו מופיע כת

לאחר המצב התוהי ". שני אלפי� ימות המשיח, שני אלפי� תורה, שני אלפי� תהו"אנו יודעי� כי סדר העול� הוא 

האר> "וכפי שמשתקפי� הדברי� בפסוקי� בה� אנו עוסקי� בתחילה ישנו מצב בו , מופיע מצב מתוק" של תורה

מציאות העול� הארצית ". אור:תורה" הלא הוא התורה המכונה –" ויהי אור" נאמר ורק לאחר מכ"" היתה תהו

  .והתורה מורה דר� כיצד יש להשליט סדר בכל התהו, מטבעה היא מציאות של תהו ובהו

 אשר היא כפי שהסברנו לעיל קודמת – מדריגת החש� –ישנה מדריגת ביניי� " אור"ל" תהו"אנו מוצאי� כי בי" ה

דר� אר>  "–אנו יודעי� כי ישנה מדרגה אשר עליה נאמר כי היא קודמת לתורה . מנה יכול לבקוע האורורק מ, לאור

ורק מתו� דר� אר> יכולה , קודמת ג� במעלה לתורה" דר� אר>" ג� בעני" זה מסבירה החסידות כי –" קדמה לתורה

מידה אשר שרשה הוא בחוש� , היא מידת הצניעות בה נתברכו הנשי�" דר� אר>. "להאיר התורה באופ" הראוי

  .כפי שהוסבר לעיל, ובהעל� העליו" ביותר

  קביעה רצונית

  ? אחת השאלות המתבקשות היא אי� באמת אפשר לשנות את העול� מתו� צניעות

כאשר אני רוצה .  שינוי המציאות בעזרת הרצו" התקי9 שלי–" קביעה רצונית"בחסידות מוסבר כי ישנו מושג של 

כאשר אד� יוצא אל הרחוב במגמה . בוע מצב במציאות הרי שעצ� הרצו" שלי מספיק לש� כ�מאוד ליצור ולק

 מתו� האמונה כי אכ" הוא צרי� ומסוגל לעשות את אשר הוא עושה ומשו� כ� על –לכבוש אותו ולשנות אותו 

  . עה הרצוני שלו הוא מסוגל לשנות את המציאות באמצעות כח הקבי–המציאות להכנע לפניו ולכפו9 את עצמה אליו 

הקביעה הרצונית המסוגלת לפעול במציאות נובעת מ" האמונה החזקה כי יש יכולת לשנות את המציאות ולממש את 

ומתו� ההתרכזות ברצו" , מ" האמונה התקיפה נולד רצו" עז לשנות את המציאות. החזונות הפנימיי� הגדולי� ביותר

  . מציאותזה נולדי� במוחו של האד� רעיונות כיצד לממש את רצונו התקי9 ב

וכאשר תהלי� זה ', עצימת עיני�'ב, רעיו" הוא תהלי� שנעשה כולו בתו� הנפש פנימה:רצו":התהלי� של אמונה

 כיצד נכבשה –ולראות כיצד מאיר אורו של משיח במציאות עצמה " לפקוח את העיני�"מתבצע בשלמות אזי נית" 

  .15המציאות והתתקנה

  

                                                      

  .ח"תשנ'אלול ה' י+ק צפת ב"וכ� בדברי� שנאמרו בהתוועדות חסידית בעיה, )ח"תשנ'ב תמוז ה"י" (לעצו� את העיני�" ראה באריכות במאמר 15



  ת הצניעות הפנימי–שורש הקביעה הרצונית 

לכאורה הנחישות הדרושה על מנת לשנות את המציאות בהתא� לרצו" התקי9 שלי היא תנועת הנפש ההפוכה בדיוק 

א� אנו מתבונני� בפנימיות , אמנ�. היכולת שלא לחשוב על עצמי: מ" התנועה עליה אנו מדברי� לאור� החוברת

  .תיכולי� אנו להבי" כי שרשה של הקביעה הרצונית הוא בצניעות הפנימי

במבט ראשו" נראה כי הכח לכבוש את המציאות ולהשליט עליה את רצוני תלוי בבטחו" העצמי וביכולות אות" אני 

נראה כי ככל שאני מערי� את עצמי יותר ומעניק לעצמי משקל במציאות אני יכול להטות : כלומר, מיחס לעצמי

את עצמי ואת משקלי האישי במעשי ' מערב'וד אני  כל ע–א� נתבונ" בפנימיות נבי" כי אי" הדברי� כ� , אמנ�. אותה

משקל 'הוא נתו" לאפשרות ש' משקל המציאות'ל' משקלו'כל עוד האד� מנסה ליצור יחס בי" , הרי שה� מוגבלי�

  . הוא שיכריע' המציאות

, �עצ� הכניסה לשיקולי משקל ויכולת אישית כמעט שהיא מבטיחה את כשלונו של האד� אל מול העול, יתר על כ"

רק כאשר מצליח האד� . ללא נקודה ארכימדית מחו> לעול� לא נית" להזיז אותו ממקומו. היציב ממנו פי כמה

 אשר לפי הבנתו ואמונתו מוכרח להעשות –ולהתמקד בעצ� המעשה , היכולת האישית שלו:להתעל� מהיכולת או אי

  .  הוא מסוגל להביא את רצונו לידי ביטוי במציאות–

 – הנראית הפוכה מ" הצניעות וההתעלמות העצמית –' כוחניות'יבוש עצמו ישנו גילוי של תקיפות וג� א� במעשה הכ

הוא המסוגל יותר מכל אחד " רואה ואינו נראה"ה. המציאות תלוי בצניעות הפנימית ביותרשרש היכולת לשנות את 

  .ואינו מעורר התנגדותאחר לשנות את המציאות משו� שאינו נראה וממילא אינו נתפס בהגבלות המציאות 

  

  כח כיבוש גברי הנובע מכח הצניעות הנשי

 –" כיבוש" כח של השלטת הצדק במציאות באמצעי� של –כבר הזכרנו בהקדמה כי כח של אכיפה וענישה ממשית 

כיבוש המציאות כולה מוטל על האיש . ולא על כל בת בפני עצמה, צרי� להיות מוטל על הגברי� ועל מערכת החוק

  ". דרכו של איש לכבוש ואי" דרכה של אשה לכבוש–' פרו ורבו ומלאו את האר> וכבשוה': "ל"דרשו חזכפי ש

לפי הסברינו עד כה ברור כי כח� של הגברי� לכבוש נובע מ" הצניעות הפנימית ודר� ההתמודדות הנפשית של , אמנ�

ללא כל סייגי� והתיחסות , מתו� היכולת של האשה להתמסר באופ" מוחלט אל אשר היא מאמינה בו. הנשי�

היא מציבה את האמונה כנתו" יציב ובסיסי אשר מתוכו ומכוחו יכול האיש לצאת ולכבוש את , לתדמית אישית

  . העול�

 המגלה את –שלה ' חוסר הנוכחות'שמתו� האמונה של האשה באפשרות לשנות את העול� ומתו� , כאילו נאמר

. ות של העול� ומסורה לחלוטי" לאפשרות של מציאות אידיאלית היא מתעלמת מכל המניע–הנוכחות האלקית 

 כח רצו" – מכחה של אמונת האשה –האיש אשר רואה את האמונה האיתנה באפשרות לשנות את העול� מקבל 

  .ועזות לכבוש את העול� ולממש בו את האמונה

  



  צניעות חסד ומשפט

 בנפש שרוצה לעשות חסד ולהיטיב ע� העול� היכולת לעשות משפט נובעת מהמקו�: א� נחזור לפסוק ממיכה

המקו� שכלו , המקו� הנקי מהתדמית האישית והעיסוק בעצמי. עצ� הרצו" לעשות חסד נובע מהצניעות. והבריות

 .ושממנו מקבלי� את כל הכח לעשות חסד ומשפט, ולרצו" נקי להיות שות9 במעשה תיקו" הבריאה', מכוו" לה


