
 נשתחוה ונשובה אליכם סוד ההשתחויה

 בראשית רבה )וילנא( פרשת וירא פרשה נו סימן ב  .1

אני והנער נלכה עד כה, א"ר יהושע בן לוי נלך ונראה מה יהיה בסופו של כה, ונשתחוה 

, ונשובה אליכם בשרו שהוא חוזר מהר המוריה בשלום, א"ר יצחק הכל בזכות השתחויה

ואברהם לא חזר מהר המוריה בשלום אלא בזכות השתחויה, ונשתחוה ונשובה אליכם, 

ישראל לא נגאלו אלא בזכות השתחויה, שנאמר )שמות ד( ויאמן העם וגו' ויקדו וישתחוו, 

התורה לא נתנה אלא בזכות השתחויה, שנאמר )שם /שמות/ כד( והשתחויתם מרחוק, חנה 

נאמר )שמואל א( וישתחו שם לה', הגליות אינן מתכנסות לא נפקדה אלא בזכות השתחויה ש

אלא בזכות השתחויה שנאמר )ישעיה כז( והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול וגו', והשתחוו 

לה' בהר הקדש בירושלים, בהמ"ק =בית המקדש= לא נבנה אלא בזכות השתחויה שנאמר 

נן חיין אלא בזכות השתחויה )תהלים צט( רוממו ה' אלהינו והשתחוו להר קדשו, המתים אי

 שנאמר )שם /תהלים/ צה( באו נשתחוה ונכרעה נברכה לפני ה' עושנו.

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לד עמוד א  .2

תנו רבנן: אלו ברכות שאדם שוחה בהן: באבות תחלה וסוף, בהודאה תחלה וסוף, ואם בא 

תו שלא ישחה. אמר רבי מלמדין או -לשוח בסוף כל ברכה וברכה ובתחלת כל ברכה וברכה 

בסוף  -כהן גדול  כמו שאמרנו -שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא הדיוט 

תחלת כל ברכה וברכה וסוף כל ברכה וברכה. אמר רבי יצחק בר  -כל ברכה וברכה, והמלך 

תחלת כל  - כמו שאמרנו, כהן גדול -נחמני, לדידי מפרשא לי מיניה דרבי יהושע בן לוי: הדיוט 

כיון שכרע, שוב אינו זוקף, שנאמר: ויהי ככלות שלמה להתפלל וגו' קם  -ברכה וברכה, המלך 

 מלפני מזבח ה' מכרע על ברכיו.

 רש"י מסכת ברכות דף לד עמוד ב  .3

 .כל מה שהוא גדול ביותר צריך להכניע ולהשפיל עצמו -כהן גדול בסוף כל ברכה 

 רש"ר הירש בראשית פרק כב  .4

 ונשובה! -ונשתחוה  -ד כה נלכה ע

אכן רבת משמעות היא העובדה, שאברהם מכנה את המעשה שהוא עומד לעשות, בשם 

זאת ידעו עבדיו, שכן מן הבית לקח את העצים  -"השתחויה". שהיה בדעתו להביא קרבן 

", ודי בה במלה אחת ויחידה זו בפיו של והאש. מכאן שאברהם קורא לקרבן בשם "השתחויה

אברהם לבטל כעפרא דארעא כל אותם דברי ההבל שטפלו עלובי הרוח על עבודת מקדש ה' 

, הלא המה דברים אשר אפסותם -דברים אשר יש ומושכים את לבם של עמי הארצות  -

 מוכחת מכל פרק שבכתבי הקודש אשר לישראל. הנה הם משפילים עד עפר את הגות האל

הישראלית וממלאים פיהם סיפורי בדים על אודות "פולחן הקרבנות העקוב מדם" ו"תמימותם 

של אבותינו, שייחסו לאלהיהם שמחה בהקטר דמה של בהמה גוססת, ושביקשו בכך לכפר 

פניו". ועוד מתברכים הם בדברי שחץ, שחורבן בית מקדשנו תוב"ב הביא לנו "קידמה", 

 -דם כאלה ומדמיונות שוא עקובים מדם עוד יותר. אכן  -ות באשר ניקה אותנו לנצח מקרבנ

 -"נשתחוה", אומר אברהם ומביע בכך את כוונתו להביא קרבן. לא את הבהמה יביא קרבן, 

את כל ישות חייו  -את עצמו יקריב, את חייו, את כוחו, את עינו, את גופו, את ידו, את רגלו, 

כולו יטיל עלי ארץ לפני ה'  -ת עצמו, את כל א -יעלה עם הבהמה על מזבח ה'. "ישתחוה" 

עמוד בזקיפת  -בקרבן. רק איש כבלעם יאמר לאיש כבלק: "התיצב על עלתך" )במדבר כג, ג( 

; שכן קרבנו אינו מעשה של השלמה מוסרית שהאדם עושה עם -יד קרבנך  -קומתך על 

מך שתי ידיו על עצמו, אלא זבח שנשחט לאלהות, כדי להכריעה בדרך מאגית. היהודי סו

הקרבן )עי' מנחות צג ע"א וע"ב(: הריהו מטיל עצמו בכל כוחו על קרבנו; שכן את עצמו, את 



כל אישיותו הוא מוסר בקרבן ל"אש דת", ואחד רצונו להקדיש מעתה את כל ישותו למאכל 

 ולמחיה לכל ענין אלהי עלי אדמות.

 

 רמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק ה הלכה י  .5

כיצד המתפלל כורע חמש כריעות בכל תפלה ותפלה, בברכה ראשונה בתחלה ובסוף,  כריעה

ובהודיה בתחלה ובסוף, וכשגומר התפלה כורע ופוסע שלש פסיעות לאחוריו, וכשהוא כורע 

נותן שלום משמאל עצמו ואחר כך מימין עצמו ואח"כ מגביה ראשו מן הכריעה, וכשהוא כורע 

שהוא זוקף זוקף בשם, במה דברים אמורים בהדיוט ע אבל בארבע הכריעות כורע בברוך וכ

כהן גדול כורע בתחילת כל ברכה ובסוף כל ברכה, והמלך כיון ששחה בראשונה אינו מגביה 

 ראשו עד שגומר כל תפלתו.

 של"ה מסכת מגילה פרק תורה אור  .6

נפלאה, שלא מו. והענין, כי הראשון שבראשון היה לבנימין הצדיק אבינו הראשון יתרון ומעלה 

כי סוד השתחויה, המשכת השתחוה לעשו כמו שהשתחוו כל אחיו כי עדיין לא נולד. וידוע, 

, ואחר שאחד עשר כוכבים השתחוו לעשו סטרא אחרא, סטרא השפע מלמעלה למטה

דעבודה זרה, החזיקו בידו של עשו והמשיכו אותו עליהם לשר ולפטרון, אתרע מזלייהו 

הפגם שפגם שרו של עשו בירך יעקב בערב במקומו, וגבר עליהם תחתיו, והחזיקו והעמידו 

סטרא אחרא )ע"י( ]דעבודה זרה[, וכמו שהקשו בזהר )ח"א דף קע"א ע"ב( על יעקב, 'והוא 

עבר לפניהם וישתחו ארצה שבע פעמים' )בראשית לג, ג(, וכי יעקב שלימא היה משתחוה 

גיד לאל אחר. ותירצו שם, 'והוא' לעשו הרשע דאיהו בסטרא דאל אחר ומאן דסגיד ליה ס

שהוא השכינה, עבר לפניהם, וישתחו ארצה שבע פעמים לשכינה ההולכת לפניו. הרי שלא 

מצאו רבותינו ז"ל התנצלות כי אם ליעקב לבדו. אמנם, השבטים כרעו ונפלו, ובנימין הצדיק 

ידו של שאול בן שעדיין לא נולד, לא בא לעשו מידו שום חיזוק ושום השפעה, ולכך היה לאל 

בנו להכניעו, ועל ידו יחזור הירך במקומו אל הימין, ויתקן הפגם שפגם סמאל בירך יעקב, 

נצח, בכח קטרוגו, שהמשיך הגבורות מפנות ערב אליה כאמור. והנה כשמשח שמואל את 

שאול ברוח הקודש, ידע שמואל שהתיקון יעשה על ידי שאול על ידי משחו אותו בשמן, כמו 

  מח(. -בסייעתא דשמיא )להלן אות מז שיתבאר 

 תלמוד בבלי מסכת קידושין דף כט עמוד ב  .7

כי הא דרב יעקב בריה דרב אחא בר יעקב שדריה אבוה לקמיה דאביי, כי אתא חזייה דלא 

הוה מיחדדין שמעתיה, א"ל: אנא עדיפא מינך, תוב את דאיזיל אנא. שמע אביי דקא הוה 

ביי, דכי הוו עיילי בתרין אפי' ביממא הוו מיתזקי, אמר להו: אתי, הוה ההוא מזיק בי רבנן דא

לא ליתיב ליה אינש אושפיזא, אפשר דמתרחיש ניסא. על, בת בההוא בי רבנן, אידמי ליה 

כתנינא דשבעה רישוותיה, כל כריעה דכרע נתר חד רישיה. אמר להו למחר: אי לא איתרחיש 

 ניסא, סכינתין.

 חידושי אגדות מסכת קידושין דף כט עמוד ב  מהרש"א .8

כתנינא דז' רישוותא כל כריעה דכרע נתר כו' ע"פ מ"ש פ"ק דב"ק שדרו של אדם לאחר ע' 

שנה נעשה נחש והוא דלא כרע במודים וכתבו התוס' שם משום דבכריעה אמרינן כי זקיף 

ותו כח של הנחש וז' זקיף כי חויא ולזה אמר הכא כיון דכרע זה החסיד כדינו נתר ונפל א

 הרישין דתנינא הם הז' כוחות הטומאה שהביא הנחש הקדמוני לעולם:

 

 



 ווי העמודים עמוד השלום פרק כז  .9

ובזה הוא מרומז 'עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה... אלהי אבי וארוממנהו', רצה לומר, כי מה  

והשתחוו להר קדשו' )שם צט,  שלא השתחוו בים, לא היה אלא כדי לקיים 'רוממו ה' אלהינו

ט(, שהעיקר התרוממות לה' אלהינו הוא ההשתחויה להר קדשו, וההשתחויה לא היה אפשר 

בים, כדי שלא יאמרו שהשתחוו לגלי ים, לכן אמר 'עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה', רצה לומר, 

רוממנהו' לבד ה' היה לי לישועה להצילני מים סוף ולא היה בדרך הטבע, לכן 'אלהי אבי וא

 .בלא השתחויה, ולא כמו שאמר במקום אחר 'והשתחוו להר קדשו' )תהלים שם(

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יב עמוד ב  .1

 זקיף כחיויא.  -כרע כחיזרא, כי קא זקיף  -רב ששת כי כרע 

 מאימתי / קסה. ברכות יב/א-עין איה / ברכות א / פרק ראשון .2

רוך וכשהוא זוקף זוקף בשם שנאמר ד' זוקף כפופים. דרך כשהוא כורע כורע בב ברכות יב/א 

השלמות הוא , שבשעה שעדיין לא הגיע האדם לשלימות מעלתו ישנם בו הרבה כוחות רעים 

שצריך לכפותם ולכופפם. ע"כ דרך השלימות הוא להכנס דרך הפתח הצר. אמנם כל אלה 

שהוא ידיעת ד' באמת,  הנה רק בשעה שהוא מחזיק בהצעות, אבל כאשר יבא אל התכלית,

אז ירגיש בעצמו כי ע"י הוספת העבודה מתגדלות ומתגברות כל כוחות נפשו מאחר שנהפכו 

לטוב. ע"כ מראה, כי אמנם ההכנעה ושבירת הכוחות נחוצה לעבודה, אבל אין זה כ"א בתור 

הכנה אל התכלית. אבל התכלית היא להאיר באור ד' ברב עז וחדוה, ושם כל כוחות נפשו 

זדקפות ועומדות ברב אמץ וכח חיים אדיר ונעלה. ומה שאמר "מפני שמי ניחת"י, הוא רק מ

מפני שמו, בעסקו בהדרך לכבוש הכוחות הרעים המעכבים מהשלימות של ידיעת שם ד,, 

אבל בשמו לא כתיב, כ"א "אשגבהו כי ידע שמי". ושורש הדבר הוא מפני שנפש האדם היא 

הוא להוסיף בו אמץ ולחזקו. והרעות שבה אינם כ"א מקריות  טובה בעצם, וכל דבר טוב ראוי

מחשכת הגוף, ע"כ כאשר כבר נצח וטיהר את המקרים, כל מה שמוסיף אומץ הוא מוסיף 

טובה, א"כ אין הטובה השלמה חולשת הנפש, כאשר יציירו המציירים יראה מחסרי חכמה, 

 .כ"א עז הנפש וישועתה באלהים חיים

 

 אין עומדין / קיב. ברכות לד/א-עין איה / ברכות א / פרק חמישי .3

 עמוד קסד 

מכוחותינו, ובזה רומז השחי' דתחלה, שהדבר הטבעי בא בתחלת ההתרגשות, ובין השגתם 

המדעית שהיתה נפלאה מאתנו ואין ציורינו מגיע לה. ע"כ כשנרצה להראות שאנו חפצים 

כדי לכבד את מלך הכבוד ית' ע"פ מדותיהם הם  לצייר עכ"פ מעט מהרבה מציוריהם הרמים

ע"ה, צריך מאתנו שחי' והכנעה גדולה בתחלה ובסוף, נגד הרגש והשכל. וכן בהסתכל האדם 

בחסדי השם ית' עליו, יכיר כי כל אשר יצייר רגשי הודאה אינו כדאי, ובין מצד הרגש ובין מצד 

ו משיג להראות הכרת התודה הראויה השכל אין לו כ"א להראות שאין בפיו מלה וביכולתו אינ

כלל, ע"כ יאתה לו רק ההכנעה והשפלות. אמנם יסוד ההכרה ותכלית ההכנעה הוא שימצא 

האדם און בנפשו להתרומם למעלות הרמות הראויות לו מצד נפשו הגדולה האלהית, 

 ושיתרומם מעל לדברים הבהמיים שהם שפלים לערכו. ע"כ לא ירבה רק בשפלות וכניעה, כי

עליו להכיר ג"כ יתרונו ומעלתו מצד החסד האלהי שעליו, למען יגבה לבו בדרכי ד'. ע"כ 

כשבא לשחות בכל ברכה מלמדין אותו שלא ישחה, למען ידע כי ההכנעה היא מדה יפה מאד, 

אבל שימושה האמיתי הוא שתעזור להתרוממות הנפש בדרכי ד' הגדולים ולא להשאר רק 

 יפה כל ההרגשות השונות המאירות מאור האמת. בהרגשת השפלות, כ"א לדעת 

 



 

 אין עומדין / קטו. ברכות לד/ב-עין איה / ברכות א / פרק חמישי

 

 עמוד קסה 

לעומת גדול העצה ית' שאין חקר לתבונתו. הב', ביטול הנטיות הטבעיות הראויות כולן להיות 

, שיכיר כי כל מעשיו כאפס נכנעות רק לפי המושג ברצון השם ית'. והג', ביטול הפעולות כולם

נחשבו נגד מעשי ד' יתברך, שגם כל מעשיו ויצוריו כולם הלא רק יד ד' עושה זאת, ואין האדם 

בכל חופשתו כ"א כדמות הגרזן ביד החוצב בוי. ע"כ קידה, תורה הכנעת השכל והחכמה, היא 

ה מורה הכרעת על אפים, פני האדם רומז לחכמתו ושאר רוחו "חכמת אדם תאיר פניו ". כריע

הכוחות הטבעיות כולם, להבין שהמשכתם כלא נחשב לעומת ההמשך הכללי שיד ד' תעשהו, 

והרגלים, ביחוד הברכים, אברי התנועה המה העיקר בקיבול התכונה הטבעית, כי התנועה 

היא יסוד הטבע, כדברי החוה"ל רוב הטבעים עם התנועה. ובמ"א ביארתי אחיזת ידו של 

לעצור בעד הזרם של הנטיות הטבעיות. אמנם השתחואה היא שחות כללי,  יעקב בעקב עשו,

מורה הציור האמיתי בביטול כל מעשה האדם וחריצותו, שהוא כאין נגד מעשה ד' הגדול, ולא 

יתכן שום מעשה כ"א בשליטה הצרה של האדם בחוק הטבע. ע"כ ההשתחואה היא פשוט 

בדעת, ורגלים הטבעיים, שגם החיבור ידים אברי הפעולות השכליות בחכמה ובתבונה ו

הנפלא של שליטת האדם בחופשתו ושכלו על הכוחות הטבעיים, לא יטו לבבו לגבה וגאון, 

שיביאוהו לעזיבת המוסר שהיא יסוד מעוזו של האדם ויושרו. כי יכיר כי כל חכמתו וכשרון 

 ך שמו לעד. מעשיו הבל הוא לעומת מעשה ד' העשויים בחכמה שאין לה קץ ותכלית, יתבר

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 


