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 הגומל לחייבים טובות

"ברוך . .  –בנוסח ברכת הגומל מצינו דבר פלא שלא מצינו בנוסח שאר הברכות, ברכות הניה וברכות הודאה 

היא , כאשר מברכים ומודים להקב"ה צריך לומר רק על מה 1הגומל לחייבים טובות שגמלני טוב", דלכאורה

ההודאה, ואם כן, היה צריך להיות נוסח הברכה: "ברוך . . שגמלני טוב", ולמה צריך להזכיר חובה לעצמו 

 ולומר "הגומל לחייבים טובות"?

, שכתבה רבינו הזקן לאחרי 2'קטנתי מכל החסדים...'כמרומז גם באגרת הקודש –ויובן מפנימיות הענין בזה …

 , ולאחרי זה שלח אגרת הקודש זו.3ענין ד"פדה בשלום נפשי"שיצא מבית האסורים, שאז היה אצלו ה

נת בחי היא .. חסד כיד, במא רוח שפל להיות צריך לאדם עושה שהקב״ה וחסד חסד ״שבכל - הדברים ותוכן

 ..מטה למטה רוח שפל יותר להיות צריך, מעלה למעלה והגבה שאת ביתר ה׳ אל הקרוב וכל .. אלקים רבתק

ו ל די ולא, עשו מפני אתורי על[ עקב]י התנצל ובזאת. .  סואפ ואין כלא יותר הוא יותרה קמי שהוא כל

', כו במקלי כי, החסדים ריבוי מחמת בעיניו מאד במאד יעקב קטן היות מפני, 4'כו עמך אנכי והנה בהבטחתו

 הענין אצלו פעל, 5מחנות״ לשני הייתי ועתה הזה הירדן את עברתי ש״במקלי ,החסדים שריבוי ,והיינו]

                                              

 ו.ואילך משיחה ז 138ראה לקו"ש חל"ג ע'  –בכל הבא לקמן  1 

 ס"ב. 2 

 תהלים נה, יט. וראה אג"ק שלו ח"א ע' צח ואילך )נעתק ב"היום יום" יט כסלו(. 3 

 ויצא כח, טו. 4 

 וישלח לב, יא. 5 
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 שמא 6ז״למר רבותנו וכמא ',כו להנצל כלל וכדאי ראוי ואינוה[, מלמעל לוה שהי בוהקיר מצד ,ד״קטנתי״

 .שחטא״ בעיניו שנדמה, החטא יגרום

 

 המלכים מלכי מלך של כבודו לפי שלא קל ענין אפילו אזי ,יותר״ קרוב ״קרוב נמצאים שכאשר - בזה והענין

]מראים '", וא כמלכה קמי במחוגה לי ״מחוו: 7ז״לכמינו ח ובסגנון, יותר ונוגע יותר מקום תופס הוא הרי הקב״ה

מנא רח במלכות מרידה נחשבת קלה תנועה אפילו הנה, המלך לפני עומדים שכאשר, היינו לו ברמז בפני המלך[

 .ליצלן

 

 ;הדברים בפשטות גם ומובן' ה בעבודת הענין המבארים 8במאמרים הדבר טעם כמבואר - יותר ובפרטיות

 בכבודו הקב״ה ובא(, 9בתניא כדאיתא) באשפה״ לטהמו ומנוול אנשים ושפל ונבזה הדיוט ״איש ישנו כאשר

 ביותר גדולה שפלות מעורר שביניהם הערך ריחוק הנה - ו״אמת״ ״חסדים״ שלן עני לו ומראה ,ובעצמו

 .המלך יורד שאליו' כו ההדיוט איש אצל וביותר

 

 ה״חסדים״ שמראה המשפיע מצד גם זה ענין ישנול, המקב מצד שמתעורר ד״קטנתי״ הרגש על ונוסף

 .ויש למציאות הנתינת־מקום ופוחתת הולכת, אלקות גילוי יותר שניתוסף ככל, כי – וה״אמת״

 

 היא העבודה החול בימות ;10השבת ליום החול ימות שבין בהחילוק - למטה האדם בעבודת שמצינו ועל דרך

 ,אלקיך״' ה ל״ברכך הכלי שזהו, 11תעשה״ אשר ״בכל - דוקאה עשי של יאותמצ להיות שצריכה באופן

״ששת ימים  ;איתא 13אשר תעשה״, ובמכילתא למוד לומר״יכול יהא יושב ובטל, ת 12ז״לרבותינו  רמוכמא

מן  ד, ענין הנפרהשזהו ענין העשי -להיות מציאות יש  תורה צריכהל פי , ״זו מצות עשה״, והיינו, שע14״דתעבו

 .םהעצ

 

                                              

 , א. הובא בפרש״י עה״פ.דברכות  6 

 חגיגה ה, ב. 7 

 ואילך(. וש״נ. 217ש״פ וישב תשי״ז )תו״מ חי״ח ע׳  םד״ה קטנתי דליל ויו םראה ג 8 

 פמ״ו. 9 

 . וש״נ. 143ע׳  םראה לקו״ש ש 10 

 .יחפ׳ ראה טו,  11 

 .(ש שם )רמז תתפגמדרש תהלים מזמור קלו, ע. ויל״ 12 

 ״י יתרו שם.בלולה יתרו כ, ט. וראה מכילתא דרשבה חוםס׳ מנ בפ׳ ויש בן שועיבדרשות ר׳ יהושע אבאה בהו 13 

 יתרו שם. 14 



 -שאלקות הוא בגילוי יותר, ונמצאים בקירוב כו׳  ה היא באופן נעלה יותר, כיוןדשאז העבו -אבל ביום השבת 

ועבירה, כי, ביום השבת  זאת, שעשייתן היא איסור דשאין צורך בל״ט מלאכות החול, אלא עוד הנה לא זו בלב

ים דשהשמים והארץ עומ״  16רוש בזה, כהפי15השמים והארץ״ ענין של מציאות, אלא ״ויכולוה יהאסור שי

 .שברא אותם -כח הבורא  -אל כח הפועל  ןכליו בתנועה של

 

ויש הוא יותר משבת, שלכן הותרו ימים  ובינתיים, בין שבת לחול, ישנם ימים־טובים, שבהם ענין המציאות

 .בר האסורדשבשבת הרי זה  טובים במלאכת אוכל נפש, אף

, שזהו גם מציאות של יש, אלא שזהו הושתי אכילה –ה ומלאכה דשל עבואמנם, גם ביום השבת ישנו ענין 

 .ם ובשר כבשרו של הגוף הגשמידהרי זה נעשה  ף כל פי כןושה, אבל אדקד מציאות של יש בענינים

לה לגמרי דבהב - 18ומין למלאכיםדישראל  , שבו כל17וש״דולמעלה מזה הוא יום הכיפורים, שנקרא ״יום הק

 .הושתי , כולל גם העינוי בנוגע למציאות של אכילה19החמשה עינויים״דו אז החיוב מהעולם, שלכן ישנ

 ךרדבגילוי יותר, אזי רואים אור, וב ל; כיון שאלקות מאיר אזזכרים לעיענינים הנ שני דמצ -והביאור בזה 

 ר, מצדניכרת בו השפלות ביות -הדבר הגשמי והכלי! וגם מצד המקבל , ממילא מבטל האור את מציאות היש

 .ריחוק הערך שלא הבחין בו עד עתה

 !דוקא שרהענה לנו . . כי פשענו״ בתפלת שמו מבואר גם הטעם לאמירת ״סלח לנו .. כי חטאנו מחל ל פי זהוע

ה, דצריך להיות בתחילת העבו הופשעים, הי ידועה הקושיא בזה, דלכאורה, ענין הסליחה ומחילה על עוונות

להכנס  יכולים רי זהשנגשים אל המלך צריכים לבקש תחילה סליחה ומחילה, ולאח בתחילת התפלה, שכן, לפני

, ברכות י זהמה שלפנדמרה וההקדזאמר פסוקי־ שבסוף התפלה, לאחרי שכבר -ר הוא דלהיכל המלך! ואילו הס

 אזי -, ביטול לגמרי 20״ה, שאז עומד הוא ״כעבדא קמי מרינה עשרהלשמו שהגיע ד, עקריאת שמע וקריאת שמע

 ?!סליחה ומחילה שישנו ענין של חטא ופשע שצריך לשוב על זה בתשובה ולבקש על זה נזכר

                                              

 , א.בראשית ב 15 

 ראה אוה״ת עה״פ. 16 

 .ב. אוה״ת נ״ך ע׳ רעה. סהמ״צ להצ״צ קעט, בא. זח״ב מז, ת קיט, בראה ש 17 

 סתר״י ס״ט. סתרי״ט ס״ט. וש״נ. חראה שו״ע אדה״ז או״ 18 

 . טושו״ע ואדה״ז או״ח רסתרי״אחראה יומא רפ״ 19 

 שבת יו״ד, א. 20 



של  ניןע , אינו רואה כלל שזהונה עשרהבשמו שיש ענינים כאלו, שקודם שעומד לפני המלך - 21ומבואר בזה

 -ה"י מרי; אבל כאשר נכנס לפלטרין של מלך, ועומד ״כעבדא קמ22"בעיניו חטא ופשע, שכן, ״דרך איש ישר

 ,23"שהרי ״מלא כל הארץ כבודו ]מראה ברמז בפני המלך[מלכא״,ה מחוי במחוג קמי"אזי תופס שזהו מעמד ומצב ד

 -מבחוץ  לזה מקום בשכל, להיותו ה״ישר בעיניו״, והי ה, ולכן, גם מה שהי24"מלא ״את השמים ואת הארץ אני

של ״חטא״,  ענין זה ״סלח לנו״, כיון שזהו לבקש על הנה בשעה שתופס שעומד לפני המלך, אזי רואה שצריך

 .25של ״פשע״, ״פשעים אלו המרדים״ענין  ויתירה מזה, שזהו

, שלכן שפל רוח למטה״, ״קטנתי״ בענין ״כל הקרוב כו׳״ שצריך להיות ״יותר רת הקודשבאג מה שכתובוזהו גם 

אצל יעקב ענין  הרה אינו מובן! אם הילכאו: ועד ש׳׳נדמה בעיניו שחטא״ ,יעקב ״קטן . . במאד מאד בעיניו״ ההי

״האבות הן הן  צריך לשוב בתשובה, ובודאי שב בתשובה! ובכלל, הריה יי זה הלפנ הרי עוד -של חטא 

, איך יתכן אצל יעקב ענין ם כן, וא27ומצב של ״מרכבה״ , שבכל ימיהם ובכל פעולותיהם היו במעמד26המרכבה׳׳

 ?!״ינ  כ  ה  ו  28יבוא"לגרום ש של חטא, שיכול

האמת״, היינו, שהעלו אותו לעולם עליון יותר  ר הזקן, שכיון שהראו לו ״כל החסדים״ ו״כל"ומבאר על זה אדמו

יותר( לענין של חטא,  שבמעמדו ומצבו הקודם לא נחשבו לחטא, נחשבים עתה )בעולם עליון הנה גם הענינים -

 .מטה כו׳ ובמילא הרי זה יכול לגרום שישתלשל מזה למטה

״חייבים״, אף שלא מצינו זאת בכל דמצינו הענין  רך אפשר, שזהו הטעם שדוקא ב״ברכת הגומל״דומר בויש ל

 ;אהדוברכות הו ההני שאר הברכות, ברכות

                                              

 . וש״נ.73ראה לקו״ש שם הערה  21 

 משלי כא, ב. 22 

 ישעי׳ ו, ג. 23 

 ירמי׳ כג, כד.  24 

 ב. וש״נ. יומא לו, 25 

 ב״ר פמ״ז, ו. פפ״ב, ו. ועוד. 26 

 ראה תניא פכ״ג )כח, ב(. רפל״ד .ובכ״מ. 27 

 שם, יב. חוישל 28 



המרחב, ובלשון הכתוב במזמור תהלים שבו נזכרו  אה להקב״ה על היציאה מן המיצר אלדברכת הגומל היא הו

שזהו גם  - ,31ה״דזבחי תו , ״ויזבחו30ו״דו לה' חסדולכן, ״יו, 29ם״ות; ״ממצוקותיהם יושיעדלהו אלו שחייבים

 .32קיים ת המקדש היהה בזמן שבידקרבן תו ל דרךענין ברכת הגומל, שהיא ע

ו ד״קטנתי״, שמעורר אצלו התבוננות במעמד ים״ ו״אמת״, אזי נעשה אצלו העניןדי רואה ״חסדולכן, כאשר יהו

בר, להיותו ד בעי, ״ישר בעיניו״, וגם לאמיתתו שלדעתה כ דשהיו ע שגם הענינים , י הכרהדומצבו, ובא לי

ומצב נעלה יותר  דהרי כיון שהעלו אותו למעמ -וה״אמת״  ים״דבעולם שלמטה מהעולם שממנו נמשכו ה״חס

ענינים אלו לחטא, ולכן נרגש  ש, אזי נחשבים גםדאלקות, ״קמי מלכא״, הקב״ה התגלה בפניו בגילוי ח בגילוי

  .״חייבים״דומצב  דוא במעמאצלו שה

בפרהסיא, שהרי ברכת הגומל צריכים לאמרה בפני ו, יבורדבברכת הגומל ב -גם למטה  ר כךוענין זה נמשך אח

 .עשרה״

  

 

 

  קטע משיחת י"ב תמוז, רשימת השומעים בלתי מוגה.

 .108תו"מ ה'תשכ"א ח"ג ע' 
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 שם, כב. 31 

 חים ז, א )ד״ה לא דידי׳(.ב. זברכות פ״ט ס״ג. פרש״י צו ז, יבראה רא״ש  32 


