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פתיחה
מדי פעם אנו זוכים לראות הצלחה במעשה ידינו. העסקים הולכים טוב, יוזמות   מתגשמות, ואנו 
מרגישים טוב עם עצמינו.  לפעמים אפילו קצת זחוחים. למה לא?  החיים טובים, ואנו מצליחים!

בשיעור זה, אנו נלמד את תפילתו של יעקב כשנודע לו שאחיו עשו צועד מולו עם צבא של ארבע 
ואת הביאור שנתן לה האדמו״ר הזקן כשהוא התגבר על אתגר משלו, שבא  מאות איש להרגו, 

בצורת הלשנה מכוערת על ידי יהודים ממתנגדיו. 

תפילה זו מלמדת אותנו, איזה רגש אמורה להוליד בנו ההצלחה, 

הערה למרצה

מומלץ להאזין להקלטה של השיחה. להלן הלינק מ׳אשרינו׳:

https://ashreinu.app/player?parentEvent=665&event=8053 
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מקור 1  קיצור שולחן ערוך, סימן ס"א סעיף א' 
ברכה מיוחדת בשם "הגומל" נאמרת מדי פעם במהלך קריאת התורה בבית 

הכנסת. על מה ומדוע היא נאמרת? 

ָעה ְצִריִכים ְלהוֹדוֹת:  ַאְרבָּ

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

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

ְוַכּדוֶֹמה, 

ה  טָּ מִּ ָהָיה מּוָטל בַּ 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 שְׁ

ֵ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

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

הבסיס להלכה זו הוא פרק ק"ז בספר תהילים שמפרט את ארבעת המקרים הללו ואת הגאולה 
המתאימה שמביא ה' בעקבות הקריאה לעזרה של האדם הנמצא במצוקה. לאחר תיאור המקרה 
ב  ְקַהל ָעם ּוְבמוֹשַׁ של יורדי הים שנקלעים לסערה, מוסיף המזמור שהם מודים לה' – "ִוירְֹממּוהּו בִּ

ְזֵקִנים ְיַהְללּוהּו". מכך למדים שיש להודות לה' בפני קהל – בפני המנין בבית הכנסת.

<< 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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בנוסח ברכה זו יש מרכיב מעניין. אנו מודים לה' על דבר טוב, אך בתוך התודה שזורה העובדה 
שאנו 'חייבים' – חוטאים. מדוע אנו מזכירים זאת? האם זה הזמן המתאים לכך? 

כאשר אנו אוכלים לחם ומברכים את ה' על כך שנתן לנו לחם מן הארץ, האם גם אז אנו מברכים 
– "הנותן לחייבים לחם מן הארץ"? כאשר אנו מברכים ברכת שהחיינו בחג או באירוע שמח, האם 

גם אז אנו מברכים "שהחיינו החייבים וקיימנו לזמן הזה"? 
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את המענה לשאלה זו נוכל למצוא באגרת מיוחדת של רבינו הזקן הנקראת בשם "קטנתי" )על 
שם המילה בה היא פותחת(. אך קודם לכן, נעמיק מעט בהיסטוריה שמאחורי אגרת זו, הקשורה 

לחג חשוב מאוד בחסידות חב"ד אותו נחגוג בשבוע הבא – חג י"ט בכסלו.

אגרתו של האדמו"ר הזקן 

תקנ"ט  בשנת  זה  ביום  לחסידות".  השנה  "ראש  את  מציין  הבא  בשבוע  שיחול  בכסלו  י"ט  יום 
)1745-1812( ממאסרו ברוסיה  זלמן מליאדי מייסד חסידות חב"ד  )1798(, שוחרר רבי שניאור 
תנועת  של  בהיסטוריה  חדש  פרק  פתח  זה  אירוע  בלבד;  אישית  שמחה  הייתה  לא  זו  הצארית. 

החסידות וציין את תחילתה של תקופה חדשה בגילוי פנימיות התורה.

הפצת החסידות החלה למעשה שני דורות קודם לכן. מייסד תנועת החסידות רבי ישראל בעל-
נחלתם  היו  שנים  שבמשך  עמוקים  מיסטיים  רעיונות  לתלמידיו  גילה   ,)1698-1760( שם-טוב 
הבלעדית של יחידי סגולה. לאחר הסתלקותו, נמשכה פעילות זו על ידי ממלא מקומו, רבי דובער 
– "המגיד ממעזריטש" – שגם לו קשר הדוק לתאריך י"ט בכסלו: הוא הסתלק ביום זה, עשרים 
ושש שנה קודם ששוחרר רבי שניאור זלמן. זמן קצר לפני פטירתו, אמר לתלמידו רבי שניאור 

זלמן, "יום זה הוא החג שלנו".

יהודיים  בחוגים  החסידות  תורת  את  והפיץ  קדימה,  נוסף  צעד  זה  את  לקח  זלמן  שניאור  רבי 
נרחבים במזרח אירופה. יתירה מכך, רבי שניאור זלמן ייסד את חסידות חב"ד – פילוסופיה שלמה 
ומערכת לימוד של התבוננות ושיפור אישי שהפכה את המונחים המיסטיים המופשטים לברי 

השגה ויישום יומיומי.

של   – חריפה  לעתים   – חזקה  התנגדות  במוקד  החסידות  תנועת  עמדה  הראשונות,  בשנותיה 
של  חבריו  בין  היו  עצמה,  החסידית  התנועה  בתוככי  אפילו  היהודית.  והקהילה  הרבני  הממסד 
רבי שניאור זלמן שחשו ש"הרחיק לכת" בהפיכת החסידות לפופולרית ואת רעיונותיה הכמוסים 

לברי השגה לכל מי שרק יחפוץ בכך.

1798, בעקבות הלשנה של מתנגדי החסידות שרעיונות חסידות חב"ד  במהלך סתיו תקנ"ט – 
חותרים תחת אושיות השלטון הצארי, נאסר במבצר הפטרופבלסקי שבפטרבורג. בחקירותיו היה 
עליו לספק לשרי הצאר הסברים על מונחי יסוד ביהדות ובפילוסופיה החסידית. לאחר חמישים 

ושלושה ימים הוא זוכה מכל ההאשמות נגדו ושוחרר מן המאסר.

את מאסרו ראה רבי שניאור זלמן כהשתקפות של קטרוג שמימי על פעולותיו בגילוי סודותיה 
הכמוסים של התורה, ואת שחרורו כזכייה בדין בבית הדין של מעלה. לאחר שחרורו בי"ט כסלו, 

העצים את הפצת החסידות והרחיב את ביאוריו.

*

ב. תפילתו של יעקב
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לכלל  עצומה  והקלה  החסידית,  התנועה  של  מוחץ  ניצחון  כמובן  הייתה  מהמאסר,  יציאתו 
החסידים במדינת רוסיה והגלילות. לאחר חמישים ושלושה ימים של פחד לחייו של הרבי ודאגה 
עמוקה לעתיד תנועת החסידות, הצדק ניצח. אך טבעי היה שהחסידים יסתובבו בתחושת ניצחון, 

ויטיחו בפני מתנגדיהם, "ראו, עלילתכם הבזויה לא צלחה. דרך הטרור נכשלה".

אדמו"ר הזקן ביקש למנוע זאת. מיד בצאתו מהמאסר כתב אגרת שמתחילה בציטוט מהפסוק 
"קטנתי", ובה ביאור על תפילת יעקב "קטנתי מכל החסדים". בסיומה ביקש מהחסידים, שלא 

׳לשרוק׳ על אחיהם המתנגדים, אלא לגלות ענווה ומחילה.

בשיחה שלפנינו, הרבי מצטט ומנתח את ביאורו של אדמו"ר הזקן באגרת זו.

תפילתו של יעקב

שנכתבה  "קטנתי"  יעקב  לתפילת  הרקע  את  נלמד  הזקן,  אדמו"ר  של  ביאורו  את  להבין  כדי 

בפרשתנו.

מקור 2  ספר בראשית, פרק ל"ב פסוקים י'-י"ב
כפי שלמדנו לפני שבועיים, יעקב בורח לחרן עקב כעסו של אחיו עשו. שם הוא מתחתן, מגדל 
 – הביתה  לחזור  מחליט  הוא  שנה,  ושתיים  עשרים  לאחר  רב.  רכוש  וצובר  לתפארת  משפחה 
ליצחק. הוא שולח מרגלים כדי לראות אם אחיו עדיין זועם עליו. המרגלים מודיעים לו שעשו לא 

שכח את מה שעולל לו, והוא צועד לקראתו בראש צבא של ארבע מאות איש כדי להרגו.

יעקב מתכונן לגרוע מכל בשלוש דרכים: 1. הוא שולח לעשו אחיו תשורה נאה שאולי תרגיע את 
זעמו – עדרים של בהמות מכל הסוגים. 2. אם התשורה לא תשכיח את זעמו של אחיו, הוא מכין 

את משפחתו למלחמה. 3. לאחר ההכנות הללו, הוא פוצח בתפילה מרגשת לקב"ה.  

אֶמר ַיֲעקֹב: ֱאלֵֹקי ָאִבי ַאְבָרָהם ֵואלֵֹקי ָאִבי ִיְצָחק, ה' ָהאֵֹמר ֵאַלי ׁשּוב ְלַאְרְצָך  ַויֹּ
ָעִשׂיָת  ר  ֲאשֶׁ ּוִמכל־ָהֱאֶמת,  ַהֲחָסִדים  ל  ִמכֹּ י  ָקטְֹנתִּ ְך.  ִעמָּ ְוֵאיִטיָבה  ָך  ּוְלמוַֹלְדתְּ
ַמֲחנוֹת.  ֵני  ִלשְׁ ָהִייִתי  ה  ְוַעתָּ ה  ַהזֶּ ן,  ְרדֵּ ֶאת־ַהיַּ י  ָעַבְרתִּ ְבַמְקִלי  י  כִּ ָך,  ֶאת־ַעְבדֶּ

ִנים. ִני ֵאם ַעל־בָּ ן־ָיבוֹא ְוִהכַּ י־ָיֵרא ָאנִֹכי אֹתוֹ פֶּ ד ֵעָשׂו כִּ ד ָאִחי ִמיַּ יֵלִני ָנא ִמיַּ ַהצִּ

רש"י על הפסוק
ָעִשׂיָת  ל ַהֲחָסִדים: ִנְתַמֲעטּו ְזֻכּיוַֹתי ַעל ְיֵדי ַהֲחָסִדים ְוָהֱאֶמת שֶׁ י ִמכֹּ ָקטְֹנתִּ
ֵסר  י ְבֵחְטא ְוִיְגרֹם ִלי ְלִהמָּ ִני ִנְתַקְלַקְלתִּ ִהְבַטְחתַּ א ִמשֶּׁ מָּ י, ְלָכְך ֲאִני ָיֵרא, שֶׁ ִעמִּ

ַיד ֵעָשׂו )שבת ל"ב(. בְּ

,לכאורה, מכיון שהקב"ה הבטיח לו בהליכתו לחרן, "והנה אנכי עמך ושמרתיך 
והתפלל  כך,  כל  פחד  הוא  מדוע  ובהבטחתו.  בה'  בטוח  להיות  אמור  היה  הוא  תלך",  אשר  בכל 
להצלה? את זאת מסביר יעקב במילים "קטנתי מכל החסדים". כתוצאה מכל החסדים שעשה אתו 
הקב"ה, הוא מרגיש קטן יותר. הוא חושש שמרוב החסדים שקיבל נתמעטו זכויותיו וההבטחה 

כבר אינה תקפה, ולכן הוא מבקש ומתחנן "הצילני נא".

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 
באגרת שכתב לאחר שחרורו מציע אדמו"ר הזקן ביאור מעמיק לתחושת ה"קטנתי" של יעקב אבינו..

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.

את  איבד  הוא  וחברתית.  כלכלית  נפשית,  מבחינה  מאד,  קשה  במצב  שנמצא  אדם  לעצמנו  נתאר 
עבודתו ונמצא בקריסה כלכלית לפתע פוגש אותו עשיר עצום שמזמינו לביתו, מארחו במאור פנים, 
ומעניק לו משרה בכירה עם משכורת עתק. מה ירגיש אותו אדם? הוא יחוש אסיר תודה בצורה כה 
עמוקה, שהוא כמעט ויתבייש להסתכל למיטיבו בעיניים. החסד שקיבל כה משמעותי, שהוא גורם 

לאותו אדם הערכה וענווה עמוקה כלפי מיטיבו.

הוא לא מסתובב עם חזה נפוח ובתחושת גאות, כי הוא יודע טוב מאוד שלא כישוריו הטובים הם אלה 
שהשיגו את המשרה, אלא החסד העצום של מיטיבו.

מבאר אדמו"ר הזקן באגרתו, שכאשר אדם זוכה לקבל חסד גדול ומיוחד מהקב"ה, זה אמור לגרום לו 
לחוש ענווה עמוקה עוד יותר מאשר קודם.

 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.
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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?!

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.

ככל שאדם מתקרב יותר לאדם גדול ומבין את גודל החסד שעושה עמו, הוא מבין באופן עמוק יותר 
עד כמה הוא צריך להודות לו. למשל: לעתים נערים מתנהגים עם הוריהם בצורה לא נאותה ומכובדת 
)כפי שקורה לעתים לדאבוננו(. רק שנים לאחר מכן, כאשר הם נישאים ומגדלים ילדים משלהם, והם 
מבינים את גודל האהבה וההקרבה של הוריהם אליהם, הם נזכרים אז בהתנהגותם המצערת ולא 
יודעים כיצד לעכל את תחושת הבושה. אם חס ושלום, ההורים אינם בחיים, הם ילכו לקברם שוב 

ושוב לבקש סליחה. 

מה השתנה בין המצב הנוכחי ובין מה שקרה עשרות שנים קודם? שכעת הם נמצאים במקום נעלה 
יותר, מבינים את החיים בצורה אחרת ובוגרת יותר, וקולטים עד כמה נהגו בצורה טיפשית וילדותית.

]"כשהייתי בן 14, אבי היה כל כך בור וטיפש עד שלא יכולתי להימצא בחברתו. כשהגעתי לגיל 21, 
נדהמתי לראות כמה הזקן למד ב־7 שנים". מארק טוויין[.

כך גם בענייננו, כשהאדם נמצא במצב אישי מסוים, ייתכן שירגיש בנוח עם מעשה כזה או אחר. אך 
כשהוא עולה למדרגה נעלית יותר, ומבין את הדברים יותר לעומק, נקודת מבטו על החיים עמוקה 

הרבה יותר, וכשהוא מתבונן על אותה הנהגה, הוא מבין שהיא לא ראויה ולכן מבקש עליה מחילה.

5( שבת יו"ד, א.
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.
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אנשים  בו  למקום  המגיע  ומכובד  יפה  נקי  ומרגיש  רגילים  בבגדים  הלבוש  אדם  נוספת:  דוגמה 
לבושים במיטב מחלצותיהם, מתבייש לפתע בבגדיו. מה קרה, הרי הם אותם בגדים? לפני שעה קלה 
הוא הרגיש נאה ומכובד. אלא שהוא התעלה למקום נעלה ומכובד יותר, ולכן מרגיש שבגדיו אינם 

נאותים דיים.

כך גם עם יהודי שמתחיל להתפלל. בתחילה הוא מרגיש שהכל בסדר, אך לאחר התעמקות וכוונה 
הוא עולה לדרגה רוחנית יותר, בה הוא לפתע מרגיש שמדרגתו הרוחנית בה עמד רגע קודם אינה 

ראויה, ולכן מתפרץ בו הצורך לומר "סלח לנו".

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'.

אדמו"ר הזקן מבאר את תחושת ה"קטנתי" של יעקב אבינו. זה לא היה רק החשש מכך שזכויותיו 
תמו עקב הניסים שהתרחשו עמו. זה היה משהו עמוק הרבה יותר.

יעקב זכה לחסדים גדולים מהקב"ה. הוא התחתן, הקים משפחה בישראל, זכה לילדים רבים וצבר 
הון רב. הוא הקים את עם ישראל. החסדים הללו גרמו לו לִקרבה גדולה ביותר לקב"ה ועמידה במצב 
רוחני נעלה יותר. בדרך ממילא, הם פעלו עליו רגש של ענווה וביטול. הדברים שקודם נחשבו בעיניו 
להנהגה רגילה, נחשבו כעת, בדרגתו הנעלית, כלא טובים מספיק. ולכן הוא פונה לה' ואומר, "קטנתי 
מכל החסדים". הוא מרגיש רגש עמוק של ענווה וביטול, בגלל הקירוב וההצלחה לה זכה מהקב"ה. 
הוא לא חושב שמגיע לו משהו מיוחד, ולכן מבקש בענווה ובביטול – "קטנתי מכל החסדים... הצילני 

נא".

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".

כעת ניתן להבין מדוע דווקא בברכת הגומל אומרים "חייבים". ברכת הגומל אינה על תופעה רגילה 
של אכילת לחם, למשל. ברכת הגומל נאמרת על הצלה מחולי ממושך או מסע ארוך במדבר, דבר 
שאינו מובן מאליו, ביטוי של חסד גדול מהקב"ה. כשהאדם מגיע בריא ושלם ממסע מאתגר וחוזר 
לחיק משפחתו – הוא מרגיש את חסד ה', הוא התקרב לה'. בדרך ממילא הוא מרגיש "חייב". במצבו 
הנעלה, הוא מבין שהנהגות שעד עכשיו חשב שהן בסדר, גם בהן הוא יכול להשתפר. הוא "חייב" – 

יש לו עוד על מה לעבוד כדי להצדיק את הדרגה בה הוא נמצא כעת.

סיפור  ׳חטאו׳ של רבי סעדיה גאון
he.chabad.org/1219309 

להלן סיפור שימחיש לנו את נקודה זו:

לפני למעלה מאלף שנים, חי בבבל מנהיג יהודי ותלמיד חכם מופלג בשם 
רבי סעדיה גאון )892?–942(. לגאון )כפי שנקראו ראשי החכמים של יהדות 
בבל באותה תקופה( היו מאות תלמידים שהיו צמאים לכל מילה ותנועה של 

רבם הנערץ.

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'(.
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בבוקר חורפי אחד ִהלכו שניים מתלמידיו בהרים כאשר שמעו לפתע קול 
מוזר מצדה האחר של הגבעה. כשהתקרבו גילו להפתעתם הרבה את מורם 
ורבם יושב על הארץ ובוכה בדמעות שליש, כשהוא מתחנן לבורא העולם 
שיסלח לו על חטאיו. אלו חטאים כבר יכול לבצע צדיק כמו רבי סעדיה? 
הם מיהרו לעזוב את המקום, אך מאוחר יותר לא יכלו להתאפק ושאלו אותו 

מדוע הוא עשה זאת.

"כך אני נוהג מדי יום", השיב להם רבי סעדיה, "אני בוכה ומבקש מבורא 
העולם שיסלח לי על חטאיי ועוונותיי".

"חטאיך? עוונותיך? אלו חטאים ביצע הרב?"

"בואו ואספר לכם סיפור שאירע עמי לפני זמן מה", אמר רבי סעדיה.

מקבל  שאני  הלב  ותשומת  שהכבוד  החלטתי  בחיי  מסוימת  "בנקודה 
ואי  ה' יש לשרת בשמחה,  לי לעבוד את הבורא. את  מתלמידיי מפריעים 
אפשר לשמוח בשלימות מבלי להיות עניו באמת. החלטתי לשהות מספר 

חודשים במקום בו איש לא יכירני.

שהיתי  אחד  לילה  לעיר.  מעיר  לנדוד  והתחלתי  פשוטים  בגדים  "לבשתי 
הליכות,  ונעים  פשוט  איש  היה  הוא  מבוגר.  ליהודי  השייך  קטן  בפונדק 
לאחר  המחרת,  בבוקר  מוקדם  יצועי.  על  עלייתי  טרם  מה  זמן  ושוחחנו 

שהתפללתי תפילת שחרית, נפרדתי ממנו לשלום ויצאתי שוב לדרכי.

"מה שלא ידעתי הוא שכמה מתלמידיי חיפשו אותי, ומספר שעות לאחר 
צאתי מן הפונדק הם הופיעו. 'האם ראית את רבי סעדיה גאון?' הם שאלו 

אותו. 'אנחנו חושבים שהוא היה כאן'.

'רבי סעדיה גאון?' השיב היהודי הזקן המופתע. 'מה יעשה רבי סעדיה גאון 
רב  כאן שום  היה  לא  טועים.  אני בטוח שאתם  לא...  בפונדק הקטן שלי? 

סעדיה גאון!'

"אך כשתלמידיי תיארו בפניו כיצד אני נראה והסבירו לו על הגלות שאני 
עורך וה'תחפושת' שלבשתי, אחז היהודי בראשו וזעק: 'אוי! רבי סעדיה! 
רבי סעדיה אכן היה כאן! אתם צודקים! מה עשיתי?' והוא רץ החוצה, זינק 

על עגלתו ודרבן את סוסו לרוץ מהר ככל האפשר בכיוון אליו הלכתי.

"מקץ זמן קצר השיג אותי, קפץ מן העגלה ונפל לרגליי בבכי. 'אנא סלח לי, 
רבי סעדיה. אנא סלח לי, לא ידעתי שזה אתה!'

ואז אמרתי  בהם,  העפר שדבק  מן  בגדיו  את  ולנער  לקום  ממנו  "ביקשתי 
לו: 'אבל ידידי היקר, התייחסת אליי יפה מאוד. הענקת לי הכנסת אורחים 

מכובדת מאוד. מדוע אתה מצטער? אין לך על מה להתנצל!'

לך  מעניק  הייתי  אתה,  מי  יודע  הייתי  'אילו  השיב.  הוא  רבי!'  לא,  "'לא, 
שירות אחר לגמרי!'

"לפתע הבנתי, שאיש זה מלמדני שיעור חשוב מאוד בעבודת הבורא, וכי 
ושבתי  ובירכתיו,  לו  הודיתי  והתגשמו.  התמלאו  ותכליתה  גלותי  מטרת 

לביתי.
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עבדתי  כיצד  אני מהרהר  קריאת שמע,  את  קורא  ערב כשאני  בכל  "מאז, 
את האלוקים באותו היום. ואז אני חושב על אותו בעל פונדק זקן, ואומר 
לעצמי, 'אוי! אילו ידעתי על אלוקים בתחילת היום את מה שאני יודע עליו 

עכשיו, הייתי עובד אותו אחרת לגמרי!'

את  סעדיה  רבי  סיים  בבוקר"  היום  בתשובה  ושבתי  התחרטתי  כך  "ועל 
סיפורו.

*

ממאסר.  בשחרורו  החסידות  תורת  של  הגדול  הניצחון  לאחר  לחסידיו  הזקן  אדמו"ר  כתב  זו  אגרת 
באגרת הסביר, שדווקא משום שהקב"ה גמל חסד גדול עם הרבי והחסידים – הקרבה הזאת אמורה 
לרוממם למקום נעלה יותר ולטעת בהם הרגשה של ענווה וביטול, ולא לעורר בהם תחושת קנטור 

ואמירה לצריהם, "אהה".

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

הו

לזכור  עלינו  רוחניים.  בהישגים  או  במשפחה  בפרנסה,  בחיים,  הצלחה  רואים  אנו  פעם  מדי  ראה: 
שההצלחה באה מהקב"ה, וכשאנו זוכים להצלחה, היא מהווה ביטוי של קרבתו של ה' אלינו והשפעת 
חסד עלינו. כאשר אנו זוכים להיות קרובים אליו, אנו אמורים להרגיש "קטנתי". עלינו להיות צנועים 

יותר, דווקא כאשר ה' מקרב אותנו.


