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 דבס"

 הענוה והשפלות מדת במעלת
 

 בלשון אדנות ועבדות השתמשיעקב אבינו  «

הדגשה מרובה ומיוחדת לענין השָפּלת יעקב  ,אנו מוצאים בפרשתינו
שלח את  אבינו את עצמו כלפי עשיו, החל מתחילת הפרשה כאשר

המלאכים, וכמו שנאמר "וישלח יעקב מלאכים וגו' ויצו אותם לאמר כה 
יעקב וגו'", וכן בהמשך הפרשה  עבדךלעשיו, כה אמר  אדוניתאמרון ל

השתמש יעקב אבינו ע"ה הרבה פעמים בלשון עבדות ואדנות, כמו 
", "ואמרתם גם אדונייעקב", "ואשלחה להגיד ל עבדךשנאמר "כה אמר 

 שבעארצה  וישתחויעקב אחרינו", "והוא עבר לפניהם  עבדךהנה 
פעמים", ועדיין לא הסתפק בכל זה עד כל נשותיו והשפחות וילדיהן 

 השתחוו לעשיו, וצריך להתבונן מה היה הענין הפנימי בזה.

ובודאי שבפשטות היו יכולים לפרש שכל זה היה חלק מההשתדלות 
ב אבינו התקין את עצמו שלו לפייס את עשיו, וכמו שמובא ברש"י שיעק

 לג' דברים, לדורון, לתפילה ולמלחמה.

ועל אף שאנו מוצאים שיעקב אבינו ע"ה השתמש בביטוים אלו גם 
-כאשר לא דיבר כלל לעשיו פנים אל פנים, אלא רק ציוה להמלאכים

 אותםשליחיו מה יאמרו כשימצאו את עשיו אחיו, וכמבואר בפסוק "ויצו 
יעקב וגו'", ולכאו' אם היה  עבדךלעשיו, כה אמר  אדונילאמר כה תאמרון ל

כאן כוונת פיוס גרידא, איזה תועלת יש בזה שהשתמש בביטוי כזה כשלא 
 דיבר כלל אל עשיו.

אולם על זה כבר מצינו באור החיים הקדוש בפרשתינו שביארו הדק 
היטב, וז"ל: "צריך לדעת למה הוצרך לומר 'לאמר' אחרי שאמר כה 

ואולי שיכוין לומר שיאמרו עליו שהוא צוה להם לומר תאמרון לעשיו, 
אליו בסדר הזה, שזולת זה יחשוב כי השלוחים הם האומרים בנוסח הזה 
לחושבם כי הוא הבכור בבכורתו, ומן המוסר לדבר כן, ולא יצאו הדברים 
מפי יעקב, לזה ציוה אליהם שיאמרו כי הוא אמר כדברים האלה וקראו 

קנאה ושנאה. ובזה נחה דעתי למה יזכור יעקב אדון עליו, שבזה יסיר 
עשיו בשם אדון שלא בפניו יגדיל עליו חלק הרע ח"ו, ולפי מה שכתבתי 
הם דברים הנאמרים לעשיו, החניף לרשע כדי שלא יכנס עמו במלחמה", 

 עכ"ל הק'.

 אבינו ע"ה ענין פנימי בסוד התנהגות הזו של יעקב «

אולם עדיין צ"ב, כי כאשר מתבוננים היטב בפרשה, ובפרטי כל פעולה 
מוכח בעליל שהיה כאן כוונה פנימית יותר,  ופעולה שנקט בה יעקב,

 הרבה מעבר כוונת פיוס בדרך של שלום גרידא. 

הגדול של ביטוים ופעולות של שפלות והכנעה,  ריבויראשית כל, שכן 
מראה שהיה לו בזה ענין יסודי ופנימי, ושנית, שכן מצינו דבר מפליא 

של האמהות  ביותר סביב ענין התנהגות השפלות הזו, שכן ההשתחוויות
והשבטים התרחשו כבר אחרי שעשיו חיבק ונישק ליעקב, ועל לפי 
פשטות לכאו' בעת הזו כבר לא צריכין שוב פעולות של הכנעה לשם פיוס, 

 אחרי שאנו רואים שלכאו' עשיו התרצה להתפייס עם אחיו יעקב.

והנה עי' בזוה"ק פרשת וישלח )קסו.( ענין פנימי מפליא בסוד גינוני 
שיעקב עשה, וז"ל )בתרגום ללשון קודש(: "...זהו יעקב שהנמיך  השפלות

רוחו לגבי עשיו, כדי שלאחר מכן יהא עשיו עבד ליעקב, ויוכל יעקב 
לשלוט עליו וכו', ועדיין לא הגיע זמנו כלל )שישלוט יעקב על עשיו(, אלא 
כדי שישלוט עליו לדורות הבאים וכו', ולכך מיד עכשיו השפיל עצמו וכו', 

ותר חכמה ועורמה עשה יעקב בזה מכל מה שעשה לעשיו, ואילו היה וי
עשיו יודע חכמה זו, היה הורג את עצמו ובלבד שלא יבא לזה )שיעקב 

  מתבטל מלפניו( וכו', ע"כ.

הרי מבואר בדברי הזוהר הק' אלו, שאכן לא היתה בפעולות אלו כוונה 
גרידא, ולא היו בפעולות אלו מטרה לאותו והשתדלות להתפייס עם עשיו 

זמן כלל, אלא יעקב אבינו ידע חכמה גדולה וסוד עמוק שטמון 
בהתנהגותו של אדם בשפלות והכנעה, שיש בזה כח להכניע את צד השני 

 לדורות הבאים, שיוכלו זרעו לשלוט בזרעו של עשיו לדורות העתידיים.

ולהבין לפי פשוטן של דברים, מהו אכן הסוד הטמון ויש לנו להתבונן 
 בפעולה זו, שבגינו אפשר לזכות לשלוט על האויבים הקמים על האדם.

 מהו אכן הסוד בזה על פי פשוטן של הדברים «

והנה עי' בנפש החיים )ש"ג פ' יב( וז"ל: "ובאמת הוא ענין גדול וסגולה 
נפלאה להסר ולבטל מעליו כל דינין ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו 

כלל. כשהאדם קובע בלבו לאמר הלא ה' הוא ולא יעשו שום רושם 
האלקים האמתי ואין עוד מלבדו יתברך שום כח בעולם וכל העולמות 
כלל, והכל מלא רק אחדותו הפשוט ית"ש. ומבטל בלבו ביטול גמור ואינו 
משגיח כלל על שום כח ורצון בעולם, ומשעבד ומדבק טוהר מחשבתו רק 

בידו שממילא יתבטלו מעליו כל  לאדון יחיד ב"ה, כן יספיק הוא יתברך
 הכחות והרצונות שבעולם שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל", עכ"ל.

עבודתו של יעקב אבינו  -על פי פשט  -ועל פי זה אפשר להבין 
בעשותו פעולות חוזרות ונשנות בענין השפלת והכנעת נפשו אפי' שלא 

מקרה בעולם, בפני עשיו אחיו, דכיון שידע והכיר והאמין שאין שום 
והקב"ה משגיח עליו מלמעלה, וראה שקפץ עליו רוגזו של עשיו ומבקש 
להרגו, לכן הבין שכדי להינצל ממנו ושלא יהיה לעשיו שום כח לפגוע בו 
ובמשפחתו, נדרש ממנו הכנעה וההתבטלות מיוחדת ומוחלטת להקב"ה, 

כח ולקבוע במחשבתו שלימות האמונה כי 'אין עוד מלבדו', ושאין שום 
 בעולם זולת מציאת וכוחו ית"ש.

 את עצמו איך אפשר לאדם להגיע לדרגה זו בלי שירמה «

אולם כדי שהאדם יגיע לדרגה זו באמת, ולא ירמה את עצמו בזה, לא 
מספיק שהאדם חושב כך, אלא חייב שיקדים אליו ביטול כוחותיו וחושיו 
שלו בפועל בעולם המעשה, ודבר זה כולל בתוכו בין במחשבתו 

גיש מורם מכל אדם ובפנימיותו, שאינו מצפה כלל שיכבדו אותו ואינו מר
שהוא, ואדרבה מוכן ומזומן לבטל את עצמו לכל אחד, ובין בפועל ממש 
שיתנהג בענווה ובשפלות וכמו עפר ממש היינו שכל דיבוריו הם בנחת 
בלי שמץ של גאווה, וכמו שמבואר באגרת הרמב"ן, ורק אדם שמתנהג 

וך תוכו באופן זה, הוא יכול להגיע לדביקות האמונה כזו שירגיש באמת ת
 שאין שום כוחות מלבדו ית"ש.

ומעשה שהיה עם הג"ר יהונתן אייבשיץ זצ"ל שהלך לעיירה אחת 
ושהה שם בימים הנוראים, וחיפש מקום ישיבה טובה עם שכנים טובים 
להתפלל שם, עד שהבחין באדם אחד שבוכה בדמעות שליש באומרו 

במיתתי וכו', הפיוט של 'אלקי עד שלא נוצרתי עפר אני בחיי קל וחומר 
וכיון שראה זאת הבין שמסתמא מדובר מאדם גדול וצדיק, ולכן התיישב 

 לצדו.

והנה כשהגיע גמר תפילת שחרית וקריאת התורה, שמע איך שאותו 
אדם מתחיל לצעוק ולריב בנוגע לעלית שלישי שלא קיבל, וטען הרי אני 

ר'  כל כך חשוב ואיך נתתם עליה זו לפלוני, בשומעו כך התפלא מאד
יהונתן וניגש אליו ושאל אותו הרי לפני כמה רגעים שמעתי אותך בוכה 
ומתודה שאתה עפר בחייך וכיצד בחלוף כמה רגעים אתה כבר רב על 
גינוני כבוד המדומה, השיב לו אותו אדם 'הלא מקודם דברתי אל הקב"ה, 

 פרשת

 

 שנת תשע"ו
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וכנגדו אכן אני עפר וכלא חשוב, אולם כלפי אנשים, בודאי שאני חשוב 
 מהם.... יותר

ולכן, צריך כל אדם לדעת ולהתבונן היטב, כי הענוה האמיתית היא 
כשאדם מרגיש באמת שהוא הבריה השפלה ביותר מכלל ישראל כולה, 
וכשאומר הרי אני עפר וכו' הכוונה היא לעפר ממש, שכולם דורכים עליו 

 ואינו משגיח ורב אתם, ומבטל את עצמו לכולם.

כתב 'ולא יסתפק האדם בענוה כלפי גם רבינו אברהם בן הרמב"ם 
שמים אלא גם כלפי בני אדם, וכן מובא בחכמה ומוסר )לר' שמחה זיסל 
מקלם זצ"ל, ח"ב עמוד סח( שכשהאדם מתרגל להמליך עליו את חבירו 
בנחת רוח ובדרך ארץ, ונזהר לשמור על כבודו, זה יגרום שירבה לשמור 

תלוים זה בזה, וא"א לחלק גם על כבוד השי"ת, הרי מבואר ששני הנקודות 
 ביניהם.    

וכמו שר' ישראל מסלנט זצוק"ל היה אומר, אדם באמירת שמע 
ישראל ממליך את הקב"ה על כל העולם ושוכח להמליכו על עצמו..., 
והיינו שקל לאדם לחשוב ולטעות בעצמו שהוא מאמין שכל העולם כולו 

כלא היו, וחכמים בטלים להקב"ה, ושכל האנשים כאין לפניו ואנשי השם 
כבלי מדע ונבונים כבלי השכל, אולם בזה לבד לא ייחשב האדם כבעל 

ריך להקריב אמונה כלל, כי בזה לבד הרי רק מרמה את עצמו כיון שאינו צ
 מעצמו כלום בשביל זה.

אלא רק כאשר האדם יסכים לחוש את זה באמת על עצמו ועל בשרו, 
בוד מסוים, או שמישהו יבייש וכשיגיע לפתחו נסיון שיצטרך לוותר על כ

אותו, או שלא ילך לו דבר מסוים כמו שהיה 
רוצה שיהיה, ואז יסכים לשתוק ולקבל הכל 
בהכרה שבאמת אינו כלום ולא חשוב יותר 
מעפר, ולכן באמת לא מגיע לו שום כבוד, 
ויקבל הכל באמונה שאין עוד מלבדו 
ושהקב"ה מזמין הכל בהשגחה מלאה, אז 

ת האמונה והתבטלות יחקק בנפשו מד
להקב"ה באמת, וגם יקנה עי"ז מדת הענוה 

 והשפלות באמת.

ובזה אפשר להבין עבודתו של יעקב 
בעצמו  ולחושאבינו ע"ה, שהוא רצה לפעול 

בפועל, ולכן התנהג בהתנהגות של שפלות 
כאלו, וגם ציוה אחרי שכבר עשיו נישק לו, 
שישתחוו אליו, ויתנהגו בשפלות כדי לחזק 

ובהם תחושת שפלות ובטלות אמיתית  בעצמו
 להקב"ה.

גם החפץ חיים נשאל איך זכה לאריכות ימים גדולה כל כך, והשיב, כי 
בכל פעם שנפגש עם אנשים שפעלו נגדו, היה מנמיך את עצמו לפניו 
וממשיך בדרכו, כי כן ידוע, כי הרוצה לעבור את הים כשגליו גועשים 

ל הנקרה בדרכם, העצה היעוצה הוא שבכל ורועשים למשוך לתוכם כ
פעם שמגיע גל צריך להוריד את הראש וליתן להגל לעבור מעליו ולא 

 להילחם בהם, וכל יוכל לשרוד את הים בשלום.

 עוד בענין התבטלות להקב"ה, ולא לחוש שמגיע לו דבר בדין «

ודרך עבודה זו של התבטלות להקב"ה ולא לייחס לעצמו שום מעלה, 
ד( מצינו כבר אצל אברהם אבינו ע"ה בברית בין הבתרים שנאמר שם )טו, 

"לא יירשך זה כי אם אשר יצא ממעיך היא יירשך", ואח"כ אמר הכתוב 
)בפסוק ו'( והאמין בשם ויחשבה לו צדקה, ופירוש רש"י הק', 'שהקב"ה 
חשבה לאברהם לזכות ולצדקה על האמונה שהאמין בו', ולפי"ז 'ויחשבה' 

 קאי על הקב"ה, וה'צדקה' קאי על אברהם אבינו.

כתב בזה"ל: ואינו מבין מה הזכות הזאת אולם הרמב"ן השיג עליו ו
למה לא יאמין באלקי אמן, והוא הנביא בעצמו, ולא איש קל ויכזב, ומי 
שהאמין לשחוט את בנו היחיד האהוב ושאר הנסיונות איך לא יאמין 
בבשורה טובה, והנכון בעיני כי יאמר שהאמין בה' וחשב כי בצדקו של 

ת אברם ובשכרו אף על פי שאמר הקב"ה יתן לו זרע על כל פנים לא בצדק
לו 'שכרך הרבה מאד', וכו' ע"כ הנוגע לענינו. כלומר שאברהם אבינו ע"ה 
ברוב ענוותנותו ושפלות רוחו בעיניו לא ראה לעצמו שום זכות שבגינו 

יתבשר בבשורה טובה כזו, ועל כן החשיב את הבשורה הטובה לצדקה 
 גדולה מאת הקב"ה.

יסוד גדול בהכרת האדם את בוראו, שטבע ודברי הרמב"ן הללו מהוים 
האדם הוא שלא להתעמק במהות הטובה והחסדים הנשפעים לו מן 
השמים, ודרכו להיות בהרגשה כאילו בזכות ובצדק ניתנים לו הכל, ולא 
מעלה על דעתו לערער על הרגשה זו, ועל כן באים דברי קדשו ללמדינו 

כצדקה מאתו ית' שעל האדם להכיר ולהחשיב הטוב שמקבל מאת ה' 
ושהוא נותנו לו מצד חסדיו ורחמיו הגדולים והמרובים על האדם, ולא 

 בזכות מעשיו.

ועי' בסידור הגר"א )סדר הבדלה למוצ"ש( שג"כ מפרש הכתוב כפירוש 
הרמב"ן, ועל פי זה מפרש מה שאומרים בתפלת 'נשמת', 'עד הנה עזרונו 

לקינו לנצח', על דרך משל, רחמיך ולא עזבונו חסדיך וגו' ואל תטשינו ה' א
אדם שהלוה לחבירו אלף זהובים, וסיכם עם הלוה שיכול להחזיר לו 
הסכום במשך עשרה חדשים, סך של מאה זהובים כל חודש, והנה אם יבא 
הלוה ויתחוב לו בכל חודש הסכום הנדרש מתחת לדלתו, אזי כעבור 
 עשרה חדשים כשישלים לו פריעת כל החוב שוב לא יצפה המלוה
ש'ימצא' סכום כסף מתחת להדלת שלו, שהרי יודע הוא שהכסף בא על 

 חשבון מה שלוה, וכשנגמר פריעת החוב, נגמרה גם 'מציאת' הכסף.

משא"כ אדם שבלי שום סיבה מוצא כל חודש סכום של מאה זהובים 
מתחת להדלת בודאי עומד ומחכה ומצפה כל חודש שימצא עוד פעם 

שום סיבה להתחלת מציאת הכסף והכל  סכום כסף, שהרי כמו שלא היה
הוא רק מרוב חסדו וטובו של אדם טוב לב 
שרוצה להטיבו בסתר, א"כ בשביל מה יפסיק 

 לצפות עליו בחודש הבא.

כמו"כ הוא בנוגע החסדים והטובות 
שהאדם מקבל מאת הקב"ה, שאם האדם 
חושב שהכל מגיע לו בזכות פעולותיו וצדקת 

שוש שביום מן מעשיו, אזי בודאי יש לו לח
הימים תיפסק השפעות הטובות והחסדים, 
שהרי אם מה שמקבל הוא מקבל בדין, אזי 
כשיגמור הזכויות שלו צריך להיגמר גם 

 הטובות יחד אתם.

משא"כ אדם שיודע ומשכיל להבין, שכל 
מה שעושה עמו הקב"ה הכל הוא מתנת חנם 
מן השמים ורק מרוב רחמיו וחסדיו ית' 

כי, ד'מי הקדמני ואשלם', משולחן גבוה קא ז
אזי אין לו לחשוש שמא יפסיק הקב"ה 
להשפיע אליו כל הצטרכותיו, שהרי מאז ומתמיד הוא מקבל רק מחמת 
רוב רחמיו וחסדיו ית', ולא מחמת רוב צדקותיו וישרי לבבו, וכיון שלחסדו 

 וטובו ית' אין שום גבול ומדה, לכן אין שום סיבה שהטובה ייפסק.

וכו', ר"ל כיון  חסדיךוכו'  רחמיךפסוק 'עד הנה עזרונו וזהו כוונת ה
שהכל מחמת רחמיו וחסדיו ית', א"כ הרינו מאמינים ש'אל תטשינו ה' 

 אלקינו לנצח'.

ובענין זה ניכר ונמדד דרגת האדם וצדקתו, האם הוא מכיר ומאמין 
א מגיע לו כלום בזכות, וכל מה שהוא עושה, עדיין לא יצא ידי באמת של

חובתו כלפי הבורא ית"ש, ודברי המשנה 'אם למדת תורה הרבה אל תצדק 
טובה לעצמך כי לכך נצרת' עומד תמיד לנגד עיניו, או שמדמה בעצמו 
וטופח על שכמו על מעשיו וצדקותיו כביכול, וסובר שמתקיים אצלו 

 לם לא נברא אלא בשבילו' פשוטו כמשמעו.מאמר התנא 'כל העו

ולא זו בלבד, אלא כל כשזוכים לחיות בדרך הזו, אזי כל כמה 
שמגיעים להכרה גדולה ועמוקה יותר בחסדי הקב"ה עמהם הם 
מתמלאים בשפלות רוח וענוה גדולה יותר, ומקטינים עצמם בעיניהם על 

ן להם מה שאינם זכאים מה שזכו למתנות חינם מאת הבורא ית"ש שנת
להם כלל, ובנוסף לכך עוד הם דואגים שמא נתמעט זכותם בגלל הנס 
שנעשה להם, כמו שמצינו בפרשתינו אצל יעקב אבינו ע"ה שאחרי כל 
הנסים והחסדים שעשה עמו הקב"ה דאג באומרו 'קטנתי מכל החסדים 

 ומכל האמת אשר עשית את עבדך'. 

 


