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  ד"בס
    ירושלי�
ישיבת ה�ֹתל  

  א"שיחת הגאו� הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט
  ו"לפרשת בשלח תשס

   כל דעביד רחמנא לטב עביד
בטחו� 
  

בגי� פסק הלכה ,  על העמדת רב לדי�
מחאה 
  "גזעני"

אני מבקש למחות כא� , לפני שנדבר על פרשת השבוע
נני אי. על דבר חמור מאד שקרה בארצנו בשבוע שעבר

, שג� זה דבר חמור מאד, מתכוי� למה שקרה בעמונה
ַ וונתי היא לדבר . שמאות יהודי� הוכו ונפצעו בידי יהודי�

 להחלטת הפרקליטות להעמיד לדי� את ַרָ#! של אחר 
על שאמר שאסור למכור לערבי� בתי� באר% , העיר צפת

להעמיד רב לדי� על דברי� , זוהי חוצפה מאי� כמוה. ישראל
ד "ע יו"שו' עי(הרי הרב בס' הכל אמר הלכה פסוקה ! לוכא

הרי צרי' , וא� על כ' מעמידי� אותו לדי�, )ח"א ס"קנ' סי
, ואת רבינא ורב אשי, להעמיד ִעמו לדי� ג� את משה רבנו

ידוע שהיתה . � והשולח� ערו'"ואחריה� ג� את הרמב
א� מותר , ל"ה קוק זצ"ל והראי"מחלוקת בי� החזו� איש זצ

") היתר המכירה"לצור' (ור קרקע באר% ישראל לנכרי למכ
' עי(החזו� איש אסר ג� מכירה כזו . אפילו לשנתי� בלבד

והרב קוק בצרו, כל מיני , )ה והנה"ד ד"ד סק"כ' א שביעית סי"חזו
אבל . )ה"ס' וסי, א"ס'ס' משפט כה� סי' עי( הקל בזה הֵ.ירי� 

א� , ממילא.  הכל מודי� שאסורלמכור לצמיתות 
, מחליטי� להעמיד רב לדי� על שהשמיע את הדברי� האלו

  !שצרי' למחות עליה, זוהי חוצפה מאי� כמוה

ב� ְוַיֲחנ� לפני פי החירֹת"  נסיו� במידת 
" ְוָי$#
  הבטחו�

ר חיי� שמואלבי% "שמעתי ממורי ורבי הג: ולפרשתנו
שבפרשת , ל אמר"ירוח� ליבובי% זצ' צ ר"שַר0# הגה, ל"זצ

' נדבר א� כ� בעזרת ה. ח יש לדבר על מידת הבטחו�בשל
  .בעני� זה
, #ֵ1ַר אל בני ישראל: "ה מצוה את משה בפרשתנו"הקב
לאחר שיצאו . )ב, שמות יד("  ְוַיֲחנ3 לפני פי החירֹתְוָי��ב�

, ישראל מצטוי� לשוב על עקבותיה�, סו, סו, ממצרי�
).  לאחור" ְוָי��ב�! ("ולצעוד בחזרה לכיוו� מצרי�

למה היה , ה רוצה שישראל יסעו לאחור"א� הקב: וקשה
הרי ישראל ? צרי' לצוות את משה לומר זאת לישראל

ה היה "כל מה שהקב, וא� כ�. הולכי� בעקבות עמוד הענ�
וממילא ג� , הוא להסיע את עמוד הענ� לאחור, צרי' לעשות

אולי אפשר לתר% את השאלה . ישראל היו נוסעי� בעקבותיו
שעמוד , )בקשר לעני� אחר(שאומרת , ל פי דברי הגמראע

א� , ממילא. )ב, יומא עה(הענ� לעול� לא היה נוסע לאחור 
עמוד הענ� לא יכול לשמש כמורה דר' , צרי' לנסוע לאחור

לומר לישראל שיסעו , לכ� צרי' לזה ציווי מיוחד. לזה
  .לאחור

עד . העמיד אפוא את ישראל בנסיו� קשה, ציווי זה
בעמוד ענ� ... הֵֹלְ' לפניה�' ה"ש,  היו ישראל רגילי�כא�

ולפתע אומר לה� משה שלא , )כא, שמות יג(" ַלְנחָֹת� הדר'
שנעל� [ולנוע שלא על פי הענ� , להתייחס אל עמוד הענ�

ש� (ש� אנו פוגשי� אותו שנית , או המשי' לכיוו� י� סו,, מעיניה�

אי' נוכל ': שהישראל היו יכולי� אפוא לטעו� למ]. )יט, יד
  !'הרי עמוד הענ� מכחיש אות'? לשמוע אלי'

לנסוע , היתה סכנה רבה במהל' כזה, בנוס, לכ'
אמר למשה מהי תכלית ' אמנ� ה. בחזרה לכיוו� מצרי�

ִכי� ה� : ואמר פרעה לבני ישראל" הנסיעה לאחור  ְנב9
, ש�(" ְוִאָ ְבָדה בפרעה ובכל חילו, ורד, אחריה�... באר%

לגרו� לפרעה לרדו, אחרי , אפוא, מטרה היתה ה )דג
אבל מסופקני א� ישראל , כדי להשמיד את צבאו, ישראל

אפשר שהתכנית לא נאמרה אלא . ידעו מהתכנית הזו
. שלא על מנת למסור אותה לישראל, למשה באופ� פרטי

הוא נסיו� קשה , הציווי לנסוע בחזרה לכיוו� מצרי�, כ"וא
� הסת� שצעד כזה עשוי ששיערו מ, מאד עבור ישראל

ואול� ג� א� שמעו . לעורר את פרעה לרדו, אחריה�
הרי צרי' מידת , ישראל ממשה מהי תכלית הנסיעה לאחור

בטחו� גדולה מאד לעשות פעולה שתגרו� לפרעה וחילו 
כאשר באופ� טבעי לא נראה שיוכלו , לרדו, אחריה�
  .להתגבר עליה�

ש� (" יעשו כ�ו. " ישראל עומדי� בנסיו�אבל למעשה 

ולא אמרו היא' נתקרב אל , שמעו לקול משה " )ד, יד
אי� לנו אלא דברי : אלא אמרו... רודפינו

למרות שיש סתירה לדבריו , )י ש�"רש(" ב� עמר�
  .ולמרות הסכנה הטמונה במהל' כזה, מעמוד הענ�

   על שפת י� סו&
נסיו� נוס& בבטחו� 
מצרי� אכ� ומגלי� ש, אחר כ' מגיעי� ישראל לי� סו,

ל ממשילי� את המצב של ישראל "חז. רודפי� אחריה�
ליונה שברחה אל נקיק סלע אחד מפני ֵנ% , באותה שעה

ובנקיק הסלע פגשה בנחש אחד שרצה , אחד שרד, אחריה
ואינה , )מפני הנחש(היא אינה יכולה להתקד� . להכישה

כ' היו . )ב"ש בשלח רמז רל"ילק() מפני הנ%(יכולה לסוג 
ומאחור , ִמְ:פני� הי� שאי אפשר לעבור בו. ישראל 
" 'ויצעקו בני ישראל אל ה"? מה עשו ישראל. המצִרי�

ה "שכל מטרתו של הקב, ל אומרי�"חז. )י, שמות יד(
 לשמוע את היתה  , בהכניסו את ישראל למצר הזה

משל למל' שהיה בא בדר' והיתה בת . "הצעקה הזו
! ני מיד הלסטי�הציל, בבקשה ממ': מלכי� צועקת לו

. לאחר ימי� ִ#ֵ>; לישא אותה לאשה. ָ;מע המל' והצילה
מה עשה . היה מתאוה שתדבר עמו ולא היתה רוצה
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כיו� שבאו עליה הלסטי� ... גירה בה הלסטי�? המל'
, לכ' הייתי מתאֶוה: אמר לה המל'. התחילה צועקת למל'

י� כשהיו במצַרי� והיו משעבד: כ' ישראל! לשמוע ק0ֵלְ'
: שנאמר, ה"התחילו צועקי� ותולי� עיניה� להקב, בה�

וירא : "מיד, )כג, ש� ב(" ויזעקו' ויהי בימי� הרבי� הה� וגו"
ה מוציא� "התחיל הקב. )כה, ש�(" אלקי� את בני ישראל

והיה מבקש לשמוע את קול� , מש� ביד חזקה ובזרוע נטויה
, גירה לפרעה לרדו? מה עשה. פע� אחרת ולא היו רוצי�

ויצעקו "מיד , )י, ש� יד(" ופרעה הקריב: "שנאמר, אחריה�
לכ' : ה"באותה שעה אמר הקב. )ש�(" 'בני ישראל אל ה

השמיעיני ... יונתי: "שנאמר, הייתי מבקש לשמוע קולכ�
. )יד, ש ב"שה(" כי ק0ֵלְ' ָעֵרב 3ַמְרֵאיְ' ָנאֶוה, את ק0ֵלְ'

' ק�ֵלְ�ת השמיעני א'אלא , אינו אומר' השמיעיני קול' 
  .)ה, ר כא"שמו(" אותו הקול שכבר שמעתי במצרי�
דבר אל : "למשה' אומר ה, בעקבות צעקת� של ישראל

רק ! ֶ;יסעו אל תו' הי�, )טו, שמות יד(" בני ישראל ויסעו
ונטה את יד' על הי� , ָהֵר� את מט'"אז , אחרי שיכנסו לי�

ל הי� כמות  שיכנסו אאבל קוד� כל . )טז, ש�(" 3ְבָקֵעה3
שיכנסו ַלי� בלי שהי� , דורשי� מישראל בטחו� כזה! שהוא
כשנדרשו (זהו כבר נסיו� קשה בהרבה מ� הקוד� ! נקרע

. הסכנה מוחשית וקרובה ביותר). לחזור לכיוו� מצרי�
בגמרא יש באמת !... ?אי' אפשר! ?לצעוד אל תו' הי�

כל , לפי דעה אחת. כיצד הגיבו ישראל לציווי הזה, מחלוקת
כול� רצו לקדש ש� "! אני יורד תחילה לי�: "שבט אמר

 אני יורד אי�"כל שבט אמר , אבל לפי דעה אחרת. שמי�
, סוטה לו(עד שקפ% נחשו� ב� עמינדב וירד לי� , "תחילה לי�

  .)א,  לזב 
אי' זה : ל שאל באמת"ר חיי� שמואלבי% זצ"ר הג"מו

' ר השחו% מנחשו� לא היה א, אחד שמוכ� לשמוע את דב
,  אהר� ובניוהרי היו ש� הרבה צדיקי� ? ולהכנס לי�
אי' זה שא, אחד לא מוכ� להכנס לי� . ועוד, יהושע וכלב

הוא לא נצטווה .  אי� קושיהלגבי משה רבנו '? על פי ה
הציווי הוא ".  ויסעוישראל בנידבר אל . "להכנס לי�

כ "מדוע א. אבל האחרי� הרי כ� נצטוו להכנס לי�. עליה�
ח "תיר% הגר? חו% מנחשו�, א נמצא מי שעשה זאתל

היה אומר לישראל להכנס לי� ' א� ה: שמואלבי% ואמר כ'
ודאי שהרבה מישראל היו , סו, ולמות בו על קידוש הש�

דרש דבר קשה ' ה. דרש' אבל לא זה מה שה. מוכני� לכ'
וללכת בתוכו תו' , דרש להכנס לי� הגועש' ה. הרבה יותר

ממילא לא יהיה ;  הטבע ביטול גמורשיבטלו בלב� את
ולא יקרה לה� מאומה ג� א� ילכו , לטבע שליטה עליה�

הרגישו ישראל שלא , כזולדרגת בטחו� . בתו' המי�
, רק נחשו� ב� עמינדב הרגיש את עצמו במדרגה זו. הגיעו

, ])סוטה ש�(תו' כדי מעשה שיצילו ' וג� הוא צעק אל ה[
ג "תשל, ל"ח שמואלבי% זצ"גרשיחות ה (ולכ� רק הוא נכנס לי�

  .)ב"מאמר כ
שלא זכיתי להבי� את דבריו של , אני מוכרח לומר

וכי אהר� הכה� לא היה יכול . ל בזה"ח שמואלבי% זצ"הגר
וכי יהושע ב� נו� לא היה יכול להאמי� ! ?להאמי� בזה

' קשה לי להבי� את דברי ר! ?רק נחשו� האמי� בזה! ?בזה

אבל את התירו% אינני , זקההקושיה ח. חיי� בנקודה זו
  .מבי�

אפשרי רק כשמתנהגי� על פי ' בטחו� בה
  התורה

שמדעת עצמנו איננו יכולי� , על כל פני� צרי' לדעת
 או לכל סכנה אחרת להכנס לי� , לעשות דברי� כאלה 

כמו שכל אחד מאיתנו . שלא יאונה לנו כל רע' ולבטוח בה
 לא יזוז בגלל הי�, שא� הוא ירי� את ידו על הי�, מבי�
שאי� לנו רשות להכנס לסכנות , כ' צרי' להבי�, זה

ה ציוה " הקבביציאת מצרי� . 'אני בוטח בה: ולומר
אבל אד� על דעת עצמו אינו רשאי להכניס ; שיכנסו לי�

  .'אני בוטח בה: ולומר, את עצמו לסכנות
ְוכֲֹהֶניָה , ָראֶ;יָה ְ#;ַֹחד ִיְ;@ֹט3: "מיכה הנביא אומר

המנהיגי� . )יא, מיכה ג(" 3ְנִביֶאיָה ְ#ֶכֶס, ִיְקסֹמ3, ִ#ְמִחיר י0ר3
הכהני� מורי� , פ שוחד"של ע� ישראל פוסקי� די� ע

' ועל ה", והנביאי� קוסמי� עבור כס,, הוראות עבור שכר
ה� ". לא תבוא עלינו רעה, בקרבנו' ֲהל0א ה, ישענו לאמר

אפשר לסמו' . טוביהיה ': ואומרי�, ה"נשעני� על הקב
לכאורה זוהי נקודת זכות . 'ה שיהיה בסדר"על הקב
ה שהכל "אבל בוטחי� בקב, ה� עושי� עבירות. עליה�

: שכ� המש' הפסוק הוא. אבל לא נראה כ'. יהיה בסדר
והר , ִויר3ָ;ַלִ� ִעBִי� תהיה, לכ� בגללכ� ציו� Aֶָדה ֵתָחֵר;"

, לעבור עבירות כי זו גופא עבירה ". הבית לבמות יער
? אי' יהיה בסדר. 'שיהיה בסדר' אני בוטח בה': ולומר

,  יהיה טובשא� תקיי� את המצוות , הרי התורה מזהירה
אנו אומרי� .  לא יהיה טובוא� לא תקיי� את המצוות 

 תשבו " א� ָ;מַֹע תשמעו): "בקריאת שמע(פעַמִי� ביו� 
, רי כל זהוא� אח. י" לא תשבו באוא� לא תשמעו , י"בא

ואני בוטח , אני עושה מה שאני רוצה! לא: "אד� אומר
לכ� ", לכ� העונש הזה.  זהו עוול גדול" שיהיה טוב' בה

 אתה כשאתה בסדר . 'וכו" בגללכ� ציו� Aֶָדה ֵתָחֵר;
כשאתה הול' בשרירות ' אבל לבטוח בה. 'יכול לבטוח בה

של כי יש בזה הכחשה ליסוד , זה גופא עוול, לב' הרע
ג� , ממילא. שהוא אחד מיסודי האמונה, שכר ועונש

 עברה לעשות כ� ' להכנס לסכנה בלא ציווי מפורש מה
כאשר הולכי� , שיהיה בסדר' ואי� מקו� לבטוח בה, היא

  .ומסתכני� בעבירה
המל' הצדיק וכל יהודה , בימי חזקיהו, הנה רואי�
מר ולכ� ישעיהו הנביא או, )ב, צד' סנה' עי(עסקו בתורה 

יציל את ' ה. שלא להכנע לסנחריב מל' אשור' בש� ה
לעומת זאת בימי . )ש�' סנה' ועי. זב, ב יט"מלכ(ירושלי� 

ל אמרו שהיה דור כזה "חז, צדקיהו שהמצב לא היה שפיר
, ה ביקש להחזיר את כל העול� כולו לתוהו ובהו"שהקב

לא ' ורק זכותו של צדקיהו הצדיק הגנה על הדור שה
במצב כזה ירמיהו אומר , )א, ערכי� יז(עול� יחריב את ה

נביאי השקר . )יב, ירמיהו כז(להכנע לבבל לא להלח� 
נילח� נגד בבל וירושלי� לא ! יהיה בסדר': אומרי�
.  אבל ירמיהו אומר לא כ')יאא, ש� כח; יזט, ש�(! 'תיפול
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  .מתי לעשות כ' ומתי לעשות כ', ה"אי אפשר שנכתיב לקב

  ?דרו מה ג
' בטחו� בה
ולהניח שיעשה את ', עד כמה אפשר באמת לבטוח בה

' שא� אד� אכ� יבטח בה, היו מחכמי המוסר שאמרו? רצוני
ה "מובטח לו שהקב, בכל לבו שיעשה עבורו דבר מסויי�

ר ישראל מסלנט "זו היתה שיטת הג(אכ� ימלא את רצונו 
ובעיקר של האסכולה הנובהרדקאית שמבי� , ל ותלמידיו"זצ

ונתקיימו בה� , היו מה� שא, נהגו כ� למעשה. )תלמידיו
שהיה צרי' להגיע , על אחד מה� מסופר. הדברי�

ולא היה בידו כס, לקנות כרטיס נסיעה , למוסקבה
ואכ� באורח , שיגיע למוסקבה' בכל זאת בטח בה. למוסקבה

, מופלא ִזDְנ3 לו מ� השמי� סכו� כס, ממקור בלתי צפוי
  .היו ספורי� רבי�וכאלו . וכ' הגיע למוסקבה

מהי מידת הבטחו� הנדרשת כדי לזכות שינהגו , ואול�
זאת יש ללמוד ממעשה ? ע� האד� בצורה כזו מ� השמי�

ל דרש "ס זצ"הגרי. ל עצמו"ר ישראל מסלנט זצ"שהיה בג
ימציא לו ' שא� אד� יבטח בלב של� שה, פע� בבית הכנסת

ה שמע בעל מלאכ. בודאי ישיג אות�, עשרת אלפי� רובל
אשב בבית ? למה לי לעבוד: ואמר לעצמו, אחד את הדברי�

שיזמי� לי ' ואבטח בה, אתפלל ואלמד כל היו�, המדרש
התיישב , עזב את עבודתו: אמר ועשה. עשרת אלפי� רובל

כלתה פרוטתו , עברו ימי� ושבועות. ולמד, בבית המדרש
בא אל . ועשרת אלפי� הרובל לא הגיעו, האחרונה מ� הכיס

אמר לו . מדוע לא התגשמה משאלתו, ושאל אותוס "הגרי
ודאי עתיד , א� עדי� בוטח אתה בלב של� בדבר: ס"הגרי

מוכ� אני לקנות , אלא שא� קצרה סבלנות'. הדבר להתקיי�
עבור , ממ' את עשרת אלפי� הרובל המובטחי� ל' בעתיד

שמח בעל . חמשת אלפי� רובל שאת� ל' כבר עכשיו
כל' ל' : ס"אמר לו הגרי.  מידונאות לו, המלאכה על העסק

א� מוכ� אתה להחלי, עשרת אלפי� רובל ! למלאכת'
כ אי� "וא, סימ� שבטחונ' איננו מלא, בחמשת אלפי� רובל

א סו, "תנועת המוסר ח(ל' מה לצפות להתגשמות הדברי� 

רק אז הוא . הבטחו� חייב אפוא להיות מלא ומוחלט. )ז"פכ
  .שאפשר לסמו' עליו" בטחו�"

הא� באמת נכונה ההנחה , שאלה גדולה היא, אתובכל ז
מי אמר שא� חפ% אני בעשרת . הבסיסית של השיטה הזו

' ה, בלב של� שית� לי אות�' וג� בוטח בה, אלפי� רובל
ה מה "וכי יכול אני להכתיב לקב? באמת ית� לי אות�

  .תמוה מאד לומר כ�! ?לעשות בעולמו
זו� איש הח. לחזו� איש היתה שיטה אחרת בזה, ואכ�

אבל לא זו , שהנהגה כזו מתאימה אולי לגדולי ישראל, סבר
, בטחו� במוב� הרגיל שלו. המשמעות הרגילה של בטחו�

וכל הנעשה תחת השמש , ָהֵאמ�3 שאי� מקרה בעול�"הוא  
. )'ב אות א"פ' אמונה ובטחו�'(" הכל בהכרזה מאיתו יתבר'

בטוח הרי שאפשר להיות , א� הכל נעשה בהשגחה, ממילא
כל דעביד "שכ� , הכל הוא לטובה, שכל שנעשה וֵיעשה עמי

לדעת שהכל . זהו הבטחו�. )ב, ברכות ס(" רחמנא לטב עביד
בשר .  הכל לטובהוממילא , נעשה בהשגחה ולא במקרה

א� , וכי יכול אד� לדעת. וד� לא יודע מה טוב בשבילו

אולי דווקא לא טוב ! ?באמת טוב בשבילו לזכות בפיס
, אנ� סהדי. ה יודע מה טוב לאד�"רק הקב?  בפיסשיזכה

עזבו את פולי� והלכו , שהיו יהודי� שבגלל שהיו עניי�
י זה ניצלו "וע, או לפחות לאמריקה, לאר% ישראל

,  נשארו בפולי�ואחרי� שהיו יותר עשירי� , מהשואה
כ "אד� אינו יודע א. כידוע לכולנו, וקרה לה� מה שקרה

הוא חושב שדבר מסויי� טוב . ורומה טוב ומה לא טוב עב
  .אבל כלל לא בטוח שהוא צודק, בשבילו

  אד� אינו יודע מה טוב עבורו
' חיי� שימלא ה", אנו מבקשי� בברכת החודש

למה לא ? "לטובה"למה ". לטובהמשאלות ִלֵ#נ3 
מפני שלא ? "משאלות ִלֵ#נ3' חיי� שימלא ה", לבקש סת�

. נו אכ� טובות עבורנוא� משאלות לב, תמיד אנו יודעי�
שימלא רק את משאלות ִלֵ#נ3 ', לכ� אנו מבקשי� מה

  .שהתגשמות� אכ� טובה עבורנו
, פותח את יד': "אנו אומרי� שלוש פעמי� ביו�

ומשביע לכל חי "מה פירוש ". ומשביע לכל חי רצו�
ה "שהכוונה היא שהקב, לפרש, לכאורה, אי אפשר? "רצו�

שלא כל מי , הרי עינינו רואותש. נות� לכל אחד את רצונו
ולא כל מי שרוצה להיות , שרוצה לזכות בפיס זוכה בפיס

...). כפי שנראה בקרוב(ראש ממשלה נהיה ראש ממשלה 
יש ? "ומשביע לכל חי רצו�", כ פירוש הפסוק"מה א

ה משביע לכל אחד מה "שהכוונה היא שהקב, מפרשי�
יא שהכוונה ה, אחרי� מפרשי�. רוצה) ה"הקב (שהוא
כלומר , "רצו�"הרגשה של " כל חי"ה נות� ל"שהקב

הפירוש , אבל בכל זאת. שיהיה שמח ומרוצה בִחיותו
מדוע , א� כ'. נות� לכל אחד את רצונו' שה, הפשוט הוא

שבמקרי� רבי� הרצו� , התשובה היא? איננו רואי� זאת
הפנימי והאמיתי של האד� איננו זהה ע� הרצו� החיצוני 

אבל בעומק לבו הוא , "הצביעו בעדי"אד� מכריז . שלו
הרי . יודע שלא כל כ' טוב בשבילו להיות ראש ממשלה

שהרצו� הפנימי של , )כ"ב ה"גרושי� פ' הלכ(� כותב "הרמב
ג� א� לא זה מה שהוא עושה , כל יהודי הוא לעשות טוב

זה , שלא תמיד מה שאד� אומר שהוא רוצה, הרי. בפועל
דע את הרצו� הפנימי של ה יו"הקב. מה שהוא רוצה באמת

  .ומתחשב אפוא ברצו� זה, האד�
אני מודה : כלומר[כי Eַנְפָ. ִ#י ' א0ְדָ' ה: "מביאה' הגמ

?  במה הכתוב מדבר )א, ישעיהו יב(" ]על שכעסת עלי', ה, ל'
תכננו להפליג בספינה אחת [בשני בני אד� שיצאו לסחורה 

, לו קו% ברגלונתקע [ישב לו קו% לאחד מה� . ]למטרות מסחר

התחיל . ]והספינה הפליגה בלעדיו, ומפני זה הפסיד את הספינה
לימי� שמע שטבעה ספינתו של חבירו בי� . מחר, ומגד,

התחיל מודה . ]ולא הצליח, אותה ספינה שרצה ג� הוא להפליג בה[
היה , אלמלא נתקע לו הקו% ברגלו. )א, נדה לא(" ומשבח

, הרי. סעי הספינהצולל במי� אדירי� יחד ע� שאר נו
, מה שנדמה לו כרעה. שאד� איננו יודע מה טוב עבורו

ומה שנדמה לו לטובה יכול להיות , יכול להיות לטובה
  .לרעה
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   הוא טוב
ג� מה שנראה רע 
שכל הדברי� קורי� בהשגחה מאת , צרי' תמיד לראות

כמו . וממילא לדעת שכל דעביד רחמנא לטב עביד, ה"הקב
למה . וההורי� מתנגדי�, לשחק בחו%שרוצה לפעמי� , ילד

אלא מפני שטובת הילד דורשת , לא ֵמרַֹע לב? ה� מתנגדי�
הילד רואה את הדרישה כעונש . שיל' עכשיו לאכול ולישו�

אבל ההורי� מתכווני� , שמונעי� ממנו לשחק בחו%, נורא
שיש , אנו צריכי� להבי�. ג� א� הוא אינו מבי� זאת, לטובתו

ג� כשאיננו רואי� . � שרוצה את טובתנולנו אב גדול בשמי
 אנו צריכי� לדעת מרגישי� שקרו דברי� נוראי� , זאת

זה לא אומר שאנו צריכי� . שכל דעביד רחמנא לטב עביד
לא , מראש להסכי� לכל מה שהשלטונות רוצי� לעשות

אבל , ה רוצה"תמיד מה שהשלטונות רוצי� זה מה שהקב
. ה רצה שיהיה"שהקב זה מה לדעת שמה שבסו, מתקיי� 
, אנו אומרי� פעַמי� ביו�. ולפעמי� זהו באמת עונש

ה רוצה "הקב.  זהו עונשזורק אותנו מאר% ישראל ' שכשה
וא� הוא זורק אותנו מאר% ישראל , שכ� נשב באר% ישראל 

ו "כי בלי זה ח, אבל ג� העונש הוא לטובתנו. זהו עונש
 שנצטר' לפנות אלא שחבל להגיע למצב כזה. נתחייב ְ ליה

אנו רוצי� להגיע למצב שנשב בכל אר% . את אר% ישראל
ה גוזר אחרת צרי' "אבל כשהקב, ישראל מד� ועד באר שבע

  . לדעת שכל דעביד רחמנא לטב עביד
ל , א� לא שויתי ודוממתי נפשי: "דוד המל' אומר ְ ָגמ9

0Dל ָעַלי נפשי, ֲעֵלי ִא  כמו אני מרגיש. )ב, תהלי� קלא(" ַ Gָמ9
הילד לא . ילד שאמו לוקחת אותו על ידיה והולכת איתו

ולמה אמא , למה אמא לוקחת אותו לכא�, שואל שאלות
 אמא ודאי יודעת את כל הוא רגוע . לוקחת אותו לש�

ו צרי' ללכת "א� ח. לא� צרי' ללכת איתו, החשבונות
? מה אפשר לעשות, אז הולכי� לקופת חולי�, לקופת חולי�
, אמא מוליכה אותי למקומות הנכוני�: ורדבר אחד בר
ג� א� לא תמיד נעי� לי המקו� שאמא , שטובי� עבורי

ל ֲעֵלי ִא0D. "לקחה אותי אליו כ' צרי' להרגיש ע� , "ְ ָגמ9
  .'השגחת ה
יושבי� על , אבלי�, בתשעה באב אנו צמי�, כידוע

כי ? למה לא אומרי� תחנו�. אבל לא אומרי� תחנו�, האר%
למה . )ד"ט ס"תקנ' ח סי"ע או"שו( נקרא מועד תשעה באב

מפני שחורב� בית המקדש כיפר ? תשעה באב נקרא מועד
בפרט כאשר , וזוהי שמחה עבורנו, על חלק מהעבירות שלנו

, ה שפ' חמתו על עצי� ואבני�"י כ' שהקב"הדבר נעשה ע
שביו� שנחרב בית המקדש נולד , ל אמרו"חז. ולא עלינו

, אבל א� ה� לא כפשוט�.  כפשוט�יתכ� שהדברי�. משיח
כי , שכוחו של המשיח נולד אז, אזי נראה שהכוונה בזה היא

. לולא החורב� היינו מתקלקלי� יותר ולא היה מקו� לתיקו�
והתחילה הדר' , החורב� החזיר אותנו קצת בתשובה

להגיע לאורו של , שלצערנו לוקחת אלפי� שנה, הארוכה
. מבחינה מסוימת, שמחהכ יו� "ג� החורב� הוא א. משיח

צרי' לשבת על האר% , כמוב� שאסור לנו לשמוח ביו� הזה
אבל יחד ע� זה צרי' , ל קבעו לנו"ולהתענות כפי שחז

  .ה� התחלה לביאת משיח, שהחורב� וכל הצרות, לדעת

ההלכה היא , ו"כ' ג� כשיש למישהו אסו� פרטי ח
' עב ס"רכ' ש� סי(בשמחה " ברו' דיי� האמת"שצרי' לבר' 

אמנ� . עושה טוב ג� בזה' כי צרי' לדעת שה? למה. )'ג'ב
אבל יחד ע� זה , ו א� נפטר קרוב"חובה להתאבל ח

  .הוא יודע מה טוב, בשמחה שהוא דיי� האמת' להודות לה
שהיתה , ל"נת� אדלר זצ' החת� סופר העיד על רבו ר

לו בת שהיתה אהובה עליו מאד שנפטרה כשהיתה כבת 
באותה שמחה כפי " דיי� האמת"בר' והוא , שתי� עשרה
ת "ג� על הגאו� האדר. ביו� טוב" שהחיינו"שהיה מבר' 

ההלויה , מסופר שנפטר לו ב�, רבה של יורשלי�, ל"זצ
ת שהיה רגיל בדר' כלל "והאדר, נקבעה לשעה מסוימת

כ "אח. לדקדק מאד בזמני� ֵאֵחר ולא הגיע לשעה היעודה
את עצמו שיוכל לבר' שֵאֵחר להלויה מפני שהכי� , הסביר

רק כשהצליח להגיע למדרגה . בשמחה" דיי� האמת"
. אז בא ללויה, בשמחה" דיי� האמת"הזאת שיוכל לבר' 

בדר' כלל קשה לעשות את . זו דרגה שלא קל להגיע אליה
שזוהי , אבל לפחות בשכל עלינו לדעת ולהאמי�. זה

  .שכל דבר שקורה הוא רק לטובה, האמת
: הוא מחבר מזמור, בשלו�כשדוד המל' בורח מא

, מה רבו צרי' ה. מזמור לדוד בברחו מפני אבשלו� בנו"
אבשלו� ואחיתופל . )בא, תהלי� ג(" רבי� קמי� עלי

מצב נורא . כל� נלחמי� נגד דוד, והרבה מחכמי ישראל
קינה ? "מזמור לדוד"מה פירוש : שואלת הגמרא! ואיו�

א אומרי� במצב כזה ל. )ב, ברכות ז(! לדוד מיבעי ליה
דוד רואה כא� ! לא: אומרת הגמרא! אלא קינה, מזמור
: י נת� הנביא"אמר לו ע' כשה? מה השמחה! שמחה

חשש דוד , )יא, ב יב"שמו(" הנני מקי� עלי' רעה מבית'"
כיו� שראה . שמא יהיה זה עבד או ממזר שלא ירח� עליו

כי בנו ודאי ירח� ,  שַמחי אבשלו� "שהגזרה מתקיימת ע
' לא נראה שאבשלו� "בתנ. יכול להיות שטעה בזה. עליו

וכיו� , פ כ' דוד חשב"אבל עכ. באמת היה מרח� עליו
הוא , שהוא רואה ג� נקודת אור בתו' ההסתר הגדול

מזמור : "וכ' דרשו על הפסוק. [מחבר על זה מזמור
, טמאו את היכל קדש', באו גוי� בנחלת', אלקי�; לאס,

ב , י קדושי� לא"רש' עי; א, תהלי� עט(" Aָמ3 את ירושַלִ� לעיי�

  ].)ה איסתייעא מילתא"ד
' שא� ה, שהפורענות היא עונש, אנו צריכי� לדעת

והדבר צרי' לעורר , זורק אותנו מאר% ישראל זהו עונש
שבתו' , אבל יחד ע� זה צרי' לדעת. אותנו לתשובה

עטו, כבר האור הגדול שיופיע עלינו במהרה , העונש
שא� על הגלות הראשונה , שוני� כתבאחד הרא. בימינו
וג� את  "ה אמר רק בשתי אותיות מה יהיה בסופה "הקב

 ובשתי )  שתי אותיות" ד�" ("הגוי אשר יעבֹדו ד� אנכי
הרי שעל הגלות , אותיות אלו ָ ַלל כל כ' הרבה נסי�

, כתב עליה כל כ' הרבה ישועות ונחמות' האחרונה שה
וגילוי גדול של כבוד , ומי�ודאי שיהיו נסי� גדולי� ועצ

  .)כב, ר מד"ב' ועי(' ה
וברחמי� גדולי� , ברגע ָקטֹ� עזבתי': "הנביא אומר

נמש' כבר " ָקטֹ�רגע "א� . )ז, ישעיהו נד(" אקבצ'
אפשר להבי� כמה יהיו הרחמי� הגדולי� , אלפי� שנה
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כשיגיע האור הגדול : אבל יותר מזה. שהנביא מבטיח לנו
שג� , "היינו כחולמי�"ר שבעצ� נכי, של ימות המשיח

כי באמת א, פע� לא היה , אלפי� שנות הגלות היו רק חלו�
לא , אלא שהיינו בבחינת תרדמה, תמיד היה אור, חוש'

ולכ� לא , היינו מודעי� למציאות האמיתית של הדברי�
', אבל בסו, נראה שתמיד היה אור ה, ראינו את האור

מעל לגבול '  הואת� תאמרו יגדל, ועיניכ� תראינה"
  !אמ�, במהרה בימינו, )ה, מלאכי א(" ישראל


