
לק"י

תפילה מיוחדת לאמרה בכל עת 
ובפרט בשנה זו, בה חל ג' שבט ביום ששי )סימן ויג"ש(

כפי שהוסבר ע"י מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א 
בסוף השיעור השבועי מוצש"ק ויצא ה'תשע"ב ב'שכ"ג, ותמצית הדברים מעבר לדף זה

ָך. ַהּקֹולב קֹול ֲעַדת ַיֲעקֹב, ִרּבֹונֹו  ע, ָחִליָלה ְלּ יק ִעם ָרָשׁ הא ַצִדּ סֶפּ ־עֹוָלם, ַהַאף ִתּ ּלָ ֶשׁ
ֵלב  ֶאת  ְוָהֵסר  ּגֹול  נּו.  ַרכָתּ ּבֵ ר  ֲאֶשׁ ֶדה  ָשׂ ֵרַיח  ְכּ נָךד,  ּבִ ֵרַיח  ְרֵאה  ְבכֹוְרָךג.  נָך  ִבּ
ָך ָדָבר, ְי"ָי רֹוִעי לֹא ֶאחָסר: ר־ָנא ַעבְדּ י ֲאדִֹני, ְיַדּבֶ ר. ִבּ ָשׂ ֵרינּו, ְוֶתן ָלנּו ֵלב ָבּ ׂשָ ָהֶאֶבןה ִמּבְ

ים, ִלפֵני ָקָרתֹו ִמי ַיֲעמֹדו: ַהּנֵֹתן  ֵאֶפר ְיַפֵזּר: ַמׁשִליך ַקְרחֹו ְכִפִתּ פֹור ּכָ ֶמר, ְכּ ּצָ ֶלג ּכַ ֶשׁ
ֶלג ְוִקיטֹור,  ב רּוחֹו ִיְזּלּו ָמִים )תהלים קמ"ז, ט"ז-י"ח(: ֵאׁש ּוָבָרד ֶשׁ ֵ ָברֹו ְוַימֵסם, ַיׁשּ ַלח ְדּ ִיְשׁ

ה ְדָברֹו )שם קמ"ח, ח'(: רּוַח ְסָעָרה עָֹשׂ

)ה'תשע"ח, ְיִהי  זֹאת  ָנֵתינּו  ׁשְ ֶהא  ְתּ ֶשׁ ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְי"ָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון 
ַיֲעלּו  ם,  ְבִעָתּ ִיְזּלּו  ְבָרָכה  ֵמי  ְשׁ ּגִ ְוטֹובֹות.  ְמבֹוָרכֹות  ִנים,  ַהָשּׁ ל  ָכּ ְוֶיֶתר  ב'שכ"ט( 
)ּוִבפָרט  ים  ִשׁ ְוַלָנּ ים  ָלֲאָנִשׁ ַלח  ְשׁ ִתּ ַהּגּוף,  ּורפּוַאת  ֶפׁש  ַהֶנּ ְרפּוַאת  ְוִלרָבבֹות.  ַלֲאָלִפים 
עֹון  ָגן ְוִתירֹׁש, ִמְמּ ים. ְורֹב ָדּ ים ִיהיּו, ַוֲאַנחנּו ֵנָחֵלץ חּוִשׁ ִנים ְוַרֲעַנִנּ ֵשׁ ן פלוני(. ְדּ ַלחֹוֶלה פלוני ּבֶ
ׁשֵקנּו ֵמי רֹושז.  רּו ְלַמעָלה ּרֹאׁש. ְזכֹור ָענֵיינּו ּומרּוֵדינּו ַלֲעָנה ָורֹוׁש, ְוַאל ּתַ רכֹוֶתיָך ִיגְבּ ִבּ
ית ְי"ָי  ָקרֹוב, ָנכֹון ִיהֶיה ַהר ּבֵ א ְלכֹל ְלרֹאׁש. ּובַחֵיּינּו ּובָיֵמינּו ְבּ ׂ תַנֵשּ נּו ַוֲעֵננּו, ָהֵאל ַהִמּ ָחּנֵ

ן ְיִהי ָרצֹון: י ְלָפֶניָך ְי"ָי צּוִרי ְוגֲֹאִליט. ָאֵמן ּכֵ רֹאׁשח. ִיהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגיֹון ִלִבּ ְבּ
א.  רמז לאבדון וחולי בבני אדם העלולים להיות בשנה כזו רח"ל.  ב.  של תפילה זו.  ג.  על שם שנאמר הקול קול יעקב וגו' הנזכר 
לעיל. ועל פי הנוסח שאומרים בפיסקת לעולם יהא אדם ירא שמים בסתר, אבל אנחנו עמך וכו' עדת יעקב בנך בכורך, שמאהבתך 
וכו'.  ד.  תורה ומצוות ומעש"ט שאנחנו מקיימים, כנמשל בריח האתרוג וההדס. ועיין סנהדרין דף לז. ובמדרשים על פסוק ראה 
ריח בני הנזכר לעיל, ובעץ חיים למהרי"ץ ח"ב סדר ההושענות ליום שלישי דף ס"ח ע"א.  ה.  על שם הכתוב ויגש יעקב "ויגל" את 
"האבן" וגו'. ועל שם הכתוב )יחזקאל ל"ו, כ"ו( והסירותי את לב האבן מבשרכם וגו'.  ו.  יכוין לקרירות שנה זו, שלא תזיק.  ז.  דהיינו 
ארס. ולעניינינו, הוא בדרך רמז שלא יזיק לנו יסוד המים המתגבר בשנה זו.  ח.  על פי לשון הפסוק )ישעיה ב', ב'( נכון יהיה הר בית 
י"י בראש ההרים.  ט.  יש בפסוק זה )תהלים י"ט, ט"ו( כוונות המועילות הרבה לקבלת התפילה, כמו שהעלה מהרי"ץ בעץ חיים דף 

מ"ט ע"ב ד"ה יהיו, לגבי אמירתו בסוף תפילת שמונה עשרה וז"ל, תחלתו יו"ד, וסופו יו"ד, ותיבותיו עשר, ויש בו עשרה יודי"ן, 
ויש בו אותיות מ"ב, וסודו סוד גדול. לכן צריך לאמרו בנחת ולכוין בו אלו העניינים, ויועיל הרבה לקבלת תפילתו, שתעלה 

למקום הרצון המשביע לכל חי ולא ישוב ריקם יעו"ש. יען שבזה מקשר ומייחד את כל עשרת האורות העליונים 
שיהיו מֻכוונים ומסודרים, ויוכל להוריד שפע למטה. ובכֹח קדושת שם בן מ"ב, תפרח התפילה למעלה. 



ישר  ויג"ש  מלת  של  בנוטריקון  ונחמד  נפלא  רמז  בזה  יש  י"ח(.  מ"ד,  )בראשית  יהודה  אליו  ויגש 
והפוך, ו' יהיה ג' שבט, שלג גדול יהיה וקור. דהיינו כי כאשר יחול ג' שבט ביום ששי, זה סימן 
בדוק  והדבר  תליא.  בהא  הא  וקור  דשלג  גדול,  קור  יהיה  וגם  גדול,  שלג  ירד  שנה  שבאותה 

ומנוסה. וזהו סימן לכל החורף של אותה שנה, בין קודם ליום ששי ג' שבט, בין אחרי כן. 

הדבר מובא בספרים רבים, כגון באליה רבה סימן תרפ"ה סק"ד, ובפרי מגדים באשל אברהם 
שם, וגם בספר ילקוט חמישאי ר"פ ויגש בשם עיטורי תורה, וכן בספר ליקוטי מהרי"ח סדר 

דיני ומנהגי ר"ח שבט, ועוד רבים. 

ֶארץ[ יוון וכו', אם  כמו כן מובא בעץ חיים למהרי"ץ דף קצ"ד ע"ב, כך אמרו חכמי ]ישראל שּבְ
יבוא ראש חודש שבט בשלישי בשבת, יהיה סתיו ושלג הרבה וכו' וחסרון בפירות וכו' ואבדון 
בנשים. ואם ברביעי בשבת, יהיה חורף רע וכו' ואבדון בנשים. ע"כ. ואחר כך בדף קצ"ה ע"א 
העלה מהרי"ץ, שאם יבוא ראש חודש טבת ביום שלישי, יהיה החורף ברד, ושלג רב, וזרעים 
טובים וגשמים ושנה טובה. ומיתה בנשים, וחולי באדם, ויבקעו הספינות בים. ע"כ. והרי כשחל 

ר"ח טבת ביום שלישי, יחול ר"ח שבט ביום רביעי, כי טבת לעולם חסר.

אמנם, האליה רבה והפרי מגדים לא כתבו שסימן זה קאי על פסוק "ויגש אליו יהודה" בדוקא, 
אלא רק ויגש סתמא, וכן ספרים רבים נוספים. אולם הנה, תיבת ויגש נזכרה בתורה בחמשה 
מקומות, ויגש אליו יהודה כדאמרינן, ויגש אברהם ויאמר, האף תספה צדיק עם רשע )בראשית 
י"ח, כ"ג(, ויגש יעקב אל יצחק אביו וימשהו ויאמר הקול קול יעקב )שם כ"ז, כ"ב(, ויגש וישק לו וגו' 

ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו י"י )שם כ"ז(, ויגש יעקב ויגל את האבן )שם כ"ט, י'(. וסתמא 
דמלתא שגם האליה רבה והפרי מגדים נתכוונו לפסוק ויגש אליו יהודה, כי פה היא תיבת ויגש 
היותר מפורסמת. וי"ל באופן אחר, שהרמז הוא בכל תיבות ויגש שבתורה, שהן חמש כדאמרינן, 
וכולן בספר בראשית, ונקראות בחדשי החורף, שהם מרחשון כסלו טבת שבט אדר, וסימנם 
 מכטש"א, לרמוז על השלג הקור והגשם, המעותדים ומסוגלים להיות בשנה זו כשיחול בה ג' שבט

ביום ששי.

ולפי האמור לעיל, ששנה זו מעותדת מחד גיסא למאורעות רעות כקרירות רבה וחולי, אבדון 
בנשים וכדומה, ומאידך גיסא לגשמים טובים ורוב דגן ותירוש וכדומה. אם כן צריכים אנו להכין 
שאין  במדרשים,  הפירושים  מן  אחד  שזהו  זאת,  על  להתפלל  וגם  לכך.  ואף  לכך  עצמנו  את 

הגשה אלא תפילה. והרי סיים מהרי"ץ שם שהכל בידי שמים.

או  השנים,  בברכת  כגון  יתברך,  אליו  בה  ולגשת  להתקרב  בתפילה,  נסיים  הלכך 
אחרי האמור  מן  ומורכבת  מצורפת  ותחילתה  זמן.  ובכל  נצור,  באלהי  או  קולנו,   בשמע 
בנפלאות  הרחבה  ביתר  בס"ד  ביארנו  דלעיל,  העניינים  וכל  כסדרן.  דלעיל  ההגשות  חמשת 

מתורתך עה"פ ויגש אליו יהודה.


