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מקור 1  קיצור שולחן ערוך, סימן ס"א סעיף א' 
ָעה ְצִריִכים ְלהוֹדוֹת:  ַאְרבָּ

יעּו ִלְמחוֹז ֶחְפָצם, גִּ יַּ שֶׁ ם כְּ א. יוְֹרֵדי ַהיָּ

יעּו  גִּ יַּ שֶׁ ָנה, כְּ ׁש ּבוֹ ַסכָּ יֶּ ְחָזק שֶׁ מֻּ ֶרְך שֶׁ ָאר דֶּ שְׁ ִרּיוֹת אוֹ בִּ ב. ְוֵכן הוְֹלֵכי ִמְדבָּ
גוֹן  ה, כְּ ל ֵהיֶמנָּ ָנה ַאֶחֶרת ְוִנצֹּ ַסכָּ ָהָיה בְּ ם ִמי שֶׁ ִלְמחוֹז ֶחְפָצם, ּוִבְכָלל ֶזה גַּ
ְוׁשוְֹדֵדי  ֶרְך  דֶּ בַּ ִלְסִטים  ָעָליו  אּו  בָּ שֶׁ אוֹ  ׁשוֹר  ְנָגחוֹ  אוֹ  ֶתל  כֹּ ָעָליו  ַפל  נָּ שֶׁ

ל ֵמֶהם ְוַכּדוֶֹמה,  ַלְיָלה ְוִנצַּ

ָהָיה מּוָטל  ל ָחָלל, אוֹ שֶׁ ה שֶׁ גוֹן ַמכָּ ָנה, כְּ ׁש ּבוֹ ַסכָּ יֵּ ָהָיה חוֶֹלה שֶׁ ג. ּוִמי שֶׁ
ְריוֹ.  א ְוהוֵֹלְך ַעל בָּ ה ָיִמים ֵמֲחַמת ַהחִֹלי ְוִנְתַרפֵּ לשָׁ ה שְׁ טָּ מִּ בַּ

ֵבית ָהֲאסּוִרים, ֲאִפּלּו ַרק ַעל ִעְסֵקי ָממוֹן ְוָיָצא.  ד. ּוִמי ֶשָהָיה ָחבּוׁש בְּ

ר.  י"ם יוֹדּוָך ֶסָלה, חוֶֹלה, ִיּסּוִרים, ָים, ִמְדבָּ ְוִסיָמְנָך ְוָכל ַהַחיִּ

ִבים טוֹבוֹת  ַלַחיָּ ַהּגוֵֹמל  ָהעוָֹלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹקינּו  ה ה'  ַאתָּ רּוְך  בָּ ְמָבֵרְך:  ַמה 
ל  ִיְגָמְלָך כָּ ּגָמְלָך טוֹב הּוא  ִמי שֶׁ וְֹמִעים אוְֹמִרים,  ְוַהשּׁ ל טוֹב.  ָמַלִני כָּ גְּ שֶׁ

טוֹב ֶסָלה.

<< הרבי 
מה פשר השלילה?

הניה  ברכות  בנוסח שאר הברכות,  דבר פלא שלא מצינו  הגומל מצינו  ברכת  בנוסח 
כאשר  דלכאורה1,  טוב",  שגמלני  טובות  לחייבים  הגומל   .. "ברוך   – הודאה  וברכות 
מברכים ומודים להקב"ה צריך לומר רק על מה היא ההודאה, ואם כן, הי' צריך להיות 
נוסח הברכה: "ברוך .. שגמלני טוב", ולמה צריך להזכיר חובה לעצמו ולומר "הגומל 

לחייבים טובות"?

א. הגומל לחייבים

1( בכל הבא לקמן – ראה לקו"ש חל"ג ע' 138 ואילך )משיחה זו(.

רבי שלמה גאנצפריד  1886-1804

הונגריה,  חכמי  ומגדולי  הלכה  פוסק  היה 
הספר  ערוך".  שולחן  "קיצור  הספר  מחבר 
ומתעסק  ערוך,  השולחן  את  מתמצת 
היום- לחיי  הנוגעות  בהלכות  בעיקר 

לספר  אותו  הפכו  ובהירותו  פשטותו  יום. 
פופולרי במיוחד.
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ב. תפילתו של יעקב

מקור 2  ספר בראשית, פרק ל"ב פסוקים י'-י"ב
אֶמר ַיֲעקֹב: ֱאלֵֹקי ָאִבי ַאְבָרָהם ֵואלֵֹקי ָאִבי ִיְצָחק, ה' ָהאֵֹמר ֵאַלי ׁשּוב  ַויֹּ
ּוִמכל־ָהֱאֶמת,  ַהֲחָסִדים  ל  ִמכֹּ י  ָקטְֹנתִּ ְך.  ִעמָּ ְוֵאיִטיָבה  ָך  ּוְלמוַֹלְדתְּ ְלַאְרְצָך 
ה ָהִייִתי  ה ְוַעתָּ ן, ַהזֶּ ְרדֵּ י ֶאת־ַהיַּ י ְבַמְקִלי ָעַבְרתִּ ָך, כִּ ר ָעִשׂיָת ֶאת־ַעְבדֶּ ֲאשֶׁ
ן־ָיבוֹא  י־ָיֵרא ָאנִֹכי אֹתוֹ פֶּ ד ֵעָשׂו כִּ ד ָאִחי ִמיַּ יֵלִני ָנא ִמיַּ ֵני ַמֲחנוֹת. ַהצִּ ִלשְׁ

ִנים. ִני ֵאם ַעל־בָּ ְוִהכַּ

רש"י על הפסוק

ְוָהֱאֶמת  ַהֲחָסִדים  ְיֵדי  ַעל  ְזֻכּיוַֹתי  ִנְתַמֲעטּו  ַהֲחָסִדים:  ל  ִמכֹּ י  ָקטְֹנתִּ
ְבֵחְטא  י  ִנְתַקְלַקְלתִּ ִני  ִהְבַטְחתַּ א ִמשֶּׁ מָּ ָיֵרא, שֶׁ ֲאִני  ְלָכְך  י,  ִעמִּ ָעִשׂיָת  שֶׁ

ַיד ֵעָשׂו )שבת ל"ב(. ֵסר בְּ ְוִיְגרֹם ִלי ְלִהמָּ

רש"י 1105-1040 בקירוב.

הנודע  הגולה  מאור  יצחק,  שלמה  רבינו 
צרפתי  חכם  תלמיד  היה  "רש"י",  בכינויו 

נודע וגדול פרשני התנ"ך והתלמוד.

ענוותנותו  בולטת  בפירושיו,  מעיון 
יודע  שאינו  סבור  היה  כאשר  הגדולה. 
ידעתי"  "לא  בפשטות,  כתב  הפירוש,  את 

וכדומה.
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<< הרבי 

ככל שיותר קרובים יותר בטלים

לאחרי  הזקן  רבינו  שכתבה  הקודש,  באגרת  גם  כמרומז   – בזה  הענין  מפנימיות  ויובן 
שיצא מבית האסורים, שאז הי' אצלו הענין ד"פדה בשלום נפשי"2, ולאחרי זה שלח 

אגרת הקודש זו – קטונתי מכל החסדים. 

ושם הוא מבאר, שזה שיעקב הרגיש את ה"קטנתי מכל החסדים ומכל האמת", מצד 
שהראו לו את החסדים והאמת, וזה נתן לו הרגשה של קטונתי. 

וזהו ההסבר של אדמו"ר הזקן, מדוע יעקב הרגיש "קטנתי" – משום ש"במקלי עברתי 
את הירדן הזה, ועתה הייתי לשני מחנות", שהחסדים והאמת גרמו אצלו הרגשה של 

קטנות, מצד הקירוב שהיה לו מלמעלה.

וכפי שמבואר טעם הדבר במאמרים3 המבארים הענין בעבודת ה', ומובן גם בפשטות 
הדברים:

כאשר ישנו "איש הדיוט ונבזה ושפל אנשים ומנוול המוטל באשפה" )כדאיתא בתניא4(, 
ובא מלך מלכי המלכים הקב"ה בכבודו ובעצמו, ומראה לו ענין של "חסדים" ו"אמת" 
– הנה ריחוק הערך שביניהם מעורר שפלות גדולה ביותר וביותר אצל איש ההדיוט כו' 

שאליו יורד המלך.

בקשת מחילה בתפילת העמידה

פשענו"  כי   .. לנו  מחל  חטאנו  כי   .. לנו  "סלח  לאמירת  הטעם  גם  מבואר  זה  פי  ועל 
בתפלת שמונה עשרה דוקא:

צריך  הי'  ופשעים,  עוונות  על  ומחילה  הסליחה  ענין  דלכאורה,  בזה,  הקושיא  ידועה 
להיות בתחילת העבודה, בתחילת התפלה, שכן, לפני שנגשים אל המלך צריכים לבקש 
 – הוא  הסדר  ואילו  המלך;  להיכל  להכנס  יכולים  זה  ולאחרי  ומחילה,  סליחה  תחילה 
שבסוף התפלה, לאחרי שכבר אמר פסוקי-דזמרה וההקדמה שלפני זה, ברכות קריאת 
שמע, וקריאת שמע, עד שהגיע לשמונה עשרה, שאז עומד הוא "כעבדא קמי מרי'"5, 
ביטול לגמרי – אזי נזכר שישנו ענין של חטא ופשע שצריך לשוב על זה בתשובה ולבקש 

על זה סליחה ומחילה?!

 ג. אפקט הקירבה

2( . תהלים נה, יט. וראה אג"ק שלו ח"א ע' צח ואילך )נעתק ב"היום יום" 
יט כסלו(.

3( ראה גם ד"ה קטנתי דליל ויום ש"פ וישב תשי"ז )תו"מ חי"ח ע' 217 

ואילך(. וש"נ.
4( פמ"ו.

5( שבת יו"ד, א.
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ממעוף הציפור

אינו  עשרה,  בשמונה  המלך  לפני  שעומד  שקודם  כאלו,  ענינים  שיש   – בזה6  ומבואר 
רואה כלל שזהו עניין של חטא ופשע, שכן, "דרך איש ישר בעיניו"7; אבל כאשר נכנס 
– אזי תופס שזהו מעמד ומצב ד"מחוי  לפלטרין של מלך, ועומד "כעבדא קמי מרי'" 
במחוג קמי מלכא", שהרי "מלא כל הארץ כבודו"8, "את השמים ואת הארץ אני מלא"9, 
– הנה בשעה  והי' לזה מקום בשכל, להיותו מבחוץ  ולכן, גם מה שהי' "ישר בעיניו", 
שתופס שעומד לפני המלך, אזי רואה שצריך לבקש על זה "סלח לנו", כיון שזהו עניין 

של "חטא", ויתירה מזה, שזהו עניין של "פשע", "פשעים אלו המרדים"10.

עניוותו של יעקב

"יותר שפל  וזהו גם מה שכתוב באגרת הקודש בענין "כל הקרוב כו'" שצריך להיות 
רוח למטה", "קטנתי", שלכן הי' יעקב "קטן .. במאד מאד בעיניו", ועד ש"נדמה בעיניו 

שחטא":

לכאורה אינו מובן: אם הי' אצל יעקב ענין של חטא – הרי עוד לפני זה הי'ה צריך לשוב 
ובודאי שב בתשובה; ובכלל, הרי "האבות הן הן המרכבה"11, שבכל ימיהם  בתשובה, 
ובכל פעולותיהם היו במעמד ומצב של "מרכבה"12, ואם כן, איך יתכן אצל יעקב ענין 

של חטא, שיכול לגרום ש"יבוא13 והכני"?!

ומבאר על זה אדמו"ר הזקן, שכיון שהראו לו "כל החסדים" ו"כל האמת", היינו, שהעלו 
אותו לעולם עליון יותר – הנה גם הענינים שבמעמדו ומצבו הקודם לא נחשבו לחטא, 
נחשבים עתה )בעולם עליון יותר( לענין של חטא, ובמילא הרי זה יכול לגרום שישתלשל 

מזה למטה מטה כו'.

6( ראה לקו"ש שם הערה 37. וש"נ.
7( משלי כא, ב.

8( ישעי' ו, ג.
9( ירמי' כג, כד.

10( יומא לו, ב. וש"נ.
11( ב"ר פמ"ז, ו. פפ"ב, ו. ועוד.

12( ראה תניא פכ"ג )כח, ב(. רפל"ד. ובכ"מ.
13( וישלח שם, יב.
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<< הרבי 

כשאנו מרגישים ״חייבים"

ויש לומר בדרך אפשר, שזהו הטעם שדוקא ב"ברכת הגומל" מצינו הענין ד"חייבים", 
אף שלא מצינו זאת בכל שאר הברכות, ברכות הני' וברכות הודאה:

ברכת הגומל היא הודאה להקב"ה על היציאה מן המיצר אל המרחב, ובלשון הכתוב 
במזמור תהלים הנ"ל שבו נזכרו אלו שחייבים להודות: "ממצוקותיהם יושיעם"14, ולכן, 
"יודו לה' חסדו"15, "ויזבחו זבחי תודה"16 – שזהו גם ענין ברכת הגומל, שהיא על דרך 

קרבן תודה בזמן שבית המקדש היה קיים17.

ולכן, כאשר יהודי רואה "חסדים" ו"אמת", אזי נעשה אצלו הענין ד"קטנתי", שמעורר 
אצלו התבוננות במעמדו ומצבו, ובא לידי הכרה, שגם הענינים שהיו עד עתה כדבעי, 
"ישר בעיניו", וגם לאמיתתו של דבר, להיותו בעולם שלמטה מהעולם שממנו נמשכו 
ה"חסדים" וה"אמת" – הרי כיון שהעלו אותו למעמד ומצב נעלה יותר בגילוי אלקות, 
"קמי מלכא", הקב"ה התגלה בפניו בגילוי חדש, אזי נחשבים גם ענינים אלו לחטא, 

ולכן נרגש אצלו שהוא במעמד ומצב ד"חייבים".

 משיחת י"ב תמוז, ה'תשכ"א. רשימת השומעים בלתי מוגה
תורת מנחם כרך ל"א עמ' 401. 

ד. הסיבה לניסוח

14( קז, יג-יט.
15( שם, ח-טו-כא-לא.

16( שם, כב.

17( ראה רא"ש ברכות פ"ט ס"ג. פרש"י צו ז, יב. זבחים ז, א )ד"ה לא 
דידי'(.


