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  ד"בס
    ירושלי�
ישיבת ה�ֹתל  

  א"שיחת הגאו� הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט

  ז"לפרשת בשלח תשס

  כל דעביד רחמנא לטב עביד
  

  קושי הנסיו� במרה
, ל"ר חיי� שמואלבי� זצ"שמעתי ממורי ורבי הג

שבפרשת , ל אמר"ירוח� ליבובי� זצ' צ ר"שַר�� הגה
�� כ� בעזרת נדבר א. בשלח יש לדבר על מידת הבטחו

  .בעני� זה' ה
ַוַ$ַ#ע משה את ישראל : "התורה מספרת בפרשתנו

וילכו שלשת ימי� , ַוֵ$ְצא& ֶאל מדבר )&ר, ִמַ$� ס&%
שלשה ימי� . )כב, שמות טו(" במדבר ולא מצאו מי�

�כשמזג האויר כבר ֵ.י , במדבר בלי מי� בסו% חודש ניס
ישראל הולכי� ולא רק בני . אינו דבר של מה בכ/, ח�

ש� (" מקנה כבד מאד, צא� ובקר"ג� . במדבר בלי מי�

כמה בהמות . ג� ה� זקוקי� למי�.  הולכי� אית�)לח, יב
 יד&ע 1 חמורי�אבל , בדיוק היו ש� איננו יודעי�

אי� ל/ כל אחד ואחד מישראל שלא היו עמו : "כמה היו
"  חמורי� טעוני� ִמ5ְַס24ָ &ְזהבה של מצרי�תשעי�

ולכל אחד תשעי� , ששי� רבוא איש. )ב, בכורות ה(
!  הרי כא� חמישי� וארבעה מליו� חמורי�1חמורי� 

נתאר לעצמנו קהל של חמישי� וארבעה מליו� חמורי� 
וג� שאר הצא� והבקר ודאי אינ� ... נוערי� ִמ7ָָמא

הרי זה רעש , טומני� יד� בצלחת ומשמיעי� את קול�
אד� יכול לצאת רק מהרעש הזה ! מחריש אוזני�

וא� נוסי% לזה ג� את . ג� בלי מחסור במי�, מדעתו
הרי שהמצב הוא באמת , הנשי� והילדי� שבוכי� מצמא

  .נורא ואיו�
מגיעי� סו% סו% למקו� , לאחר שלושה ימי� כאלו

! סו% סו% אפשר לשי� ק� לצמאו�! או! שיש בו מי�
 1... טועמי�, מתקרבי� אליה�, רואי� מרחוק את המי�

ְולֹא ָיְכל& , ַוָ$בֹא& ָמָרָתה! "נה ה� בלתי ראויי� לשתיהוה
אי/ אפשר . )כג, שמות טו(" ִלְ):ֹת ַמִי� ִמ9ָָרה 5ִי ָמִרי� ֵה�

ואכ� ? אי/ אפשר שלא לצאת מהכלי�? שלא להתאכזב
  . )כד, ש�(" ַוִ$>ֹנ& על משה לאמר מה נשתה "1

, לל לתגובה זו של בני ישרא"כיצד התייחסו חז
ולאחר שנוכחו , שבאה לאחר שלושה ימי צמא במדבר

 1? לראות שהמי� שהגיעו אליה� בלתי ראויי� לשתיה
מוני� אותה . ל רואי� בתגובה זו תגובה בלתי ראויה"חז

ה במדבר "כאחד מעשרה נסיונות שניסו ישראל את הקב
מה הטענה כא� על בני : וצרי/ להבי�. )א, ערכי� טו(

למה "הרי לא אמרו למשה ? רומה ה� כבר אמ? ישראל
כמו שאמרו , או משהו כיוצא בזה, "העליתנו ממצרי�
ה� בס/ . )ג, ש� יז; ג, ש� טז; יא, שמות יד(בפעמי� אחרות 

מה לא ? מה לא תקי� בזה"! מה נשתה"הכל שאלו 

וכי אסור לאד� ָצֵמא שכבר שלשה ימי� לא ? בסדר
  !?לבקש קצת מי� לשתיה, שתה מי�

או , השאלה" ניגו�"ג� ב פ
" מה נשתה"
  בניסוחה

שהטענה כלפי בני ישראל לא היתה על , אפשר לומר
שבו היא " ניגו�"הטענה היתה על ה. עצ� השאלה

צריכה להאמר , ג� בקשה מוצדקת מאד. נאמרה
א� היו באי� אל משה . ראוי ובדר/ כבוד" ניגו�"ב

 הכל היה 1? "מה נשתה, ילמדנו רבינו: "ושואלי�
אולי יואיל : "א� היו מבקשי� ממנו, כמו כ�. בסדר

ה ולבקש רחמי� "רבינו לעמוד בתפילה לפני הקב
שכ� מדרכי ,  ג� אז הכל היה בסדר1" שישלח לנו מי�

אבל בני ישראל . הוא שאד� יתפלל על צרכיו' עבודת ה
, לא באו אל משה בשאלה או בבקשה להתפלל עליה�

 על ַוִ��ֹנ�. "בתלונה ובטרוניאאלא 
 1כאשר באי� בניגו� של תלונה ". אמר מה נשתהמשה ל

לכ� נחשבת לה� בקשה זו כאחד מעשרה . יש כא� פג�
  .ה"נסיונות שניסו את הקב

" מה נשתה"של שאלת " ניגו�"ג� א� ה, חו� מזה
�יתכ� שהיה פג� אחר בשאלת� של בני , היה תקי

מה "ישראל שואלי� .  השאלהנוסחישראל מצד 
ה רוצה "אולי הקב? "תהמה נש"מה פירוש ". נשתה

הרי זמ� לא רב אחרי אותו מעשה ? שיחיו בלי מי�
משה רבנו חי שלוש פעמי� , )כחודש וחצי אחר כ/(

ג� אליהו הנביא ! ארבעי� יו� בלי לאכול ובלי לשתות
. )ח, א יט"מלכ(חי ארבעי� יו� בלי לאכול ובלי לשתות 

 א�. לחיות בלי אוכל ובלי מי�, הרי ששייכת מדרגה כזו
�של , להעמיד� במדריגה כזאת' אולי ג� כא� רצה ה, כ

חיי� בלי אוכל ובלי מי� במש/ ארבעי� יו� או במש/ 
א/ כיו� שהתלוננו ושאלו . ה היה גוזר"זמ� אחר שהקב

בעצ� שאלת� . לא זכו להגיע למדרגה זו, "מה נשתה"
בבחינת [גזרו על עצמ� שיהיו חייבי� עכשיו לשתות 

א� היו שואלי� ]. )א, ק יח"מו(" ברית כרותה לשפתי�"
אולי היו חיי� בלי , "מה נשתה"ולא " אי/ נחיה"

הורידו את , "נשתהמה "רק מפני ששאלו . שתייה
כפי שמשמע , עצמ� למדרגה כזו שמוכרחי� לשתות

 1למשה מה ישתו ' אומר ה, כיו� שכ/. מנוסח שאלת�
, שמות טו(" וישל/ אל המי� וימתקו המי�, ע�' ויורהו ה"

צרי/ באמת לדאוג , במדרגה כזו שמוכרחי� לשתות. )הכ
  .לה� למי� הראויי� לשתיה
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   פג� במידת הבטחו�
" מה נשתה"
לא " מה נשתה"שהפג� בשאלת , אבל יתכ� לומר

או בנוסח שלה ) שהשתמע כתלונה(שלה " ניגו�"היה ב
אלא עצ� , ")אי/ נחיה"במקו� " מה נשתה"שאמרו (

לה זו הוכיחה על פג� שכ� שא, השאלה היתה בעייתית
  .במידת הבטחו� של ישראל

 בשאלה זו נחלקו 1'? מהו גדר העני� של בטחו� בה
שבטחו� , היו מחכמי המוסר שאמרו. גדולי עול�

, שימלא כל משאלה שעולה בלבי' פירושו לבטוח בה
ה "מובטח לו שהקב, וא� אד� אכ� יבטח בזה בכל לבו

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

היו מה� שא% נהגו כ/ ). הנובהרדקאית שמבי� תלמידיו
על אחד מה� , למשל. ונתקיימו בה� הדברי�, למעשה
אבל לא היה בידו , שהיה צרי/ להגיע למוסקבה, מסופר

' בכל זאת בטח בה. כס% לקנות כרטיס נסיעה לש�
מופלא ִז9ְנ& לו מ� ואכ� באורח , שיגיע למוסקבה

וכ/ הגיע , השמי� סכו� כס% ממקור בלתי צפוי
  .וכאלו היו מעשי� רבי�. למוסקבה

כדי לזכות לכ/ שאכ� , מהי מידת הבטחו� הנדרשת
 זאת יש ללמוד 1? ינהגו ע� האד� בצורה כזו מ� השמי�

ל "ס זצ"הגרי. ל"ר ישראל מסלנט זצ"ממעשה שהיה בג
' ד� יבטח בלב של� שהשא� א, דרש פע� בבית הכנסת

שמע . בודאי ישיג אות�, ימציא לו עשרת אלפי� רובל
למה לי : ואמר בלבו, בעל מלאכה אחד את הדברי�

, אתפלל ואלמד כל היו�, אשב בבית המדרש? לעבוד
: אמר ועשה. שיזמי� לי עשרת אלפי� רובל' ואבטח בה

עברו . התיישב בבית המדרש ולמד, עזב את עבודתו
ועשרת , כלתה פרוטתו האחרונה מכיסו, תימי� ושבועו

ישראל סלנטר ושאל ' בא אל ר. אלפי� הרובל לא הגיעו
: ישראל' אמר לו ר. מדוע לא התגשמה משאלתו, אותו

ודאי עתיד הדבר , א� עדי� בוטח אתה בלב של� בדבר
מוכ� אני לקנות , אלא שא� פקעה סבלנות/. להתקיי�

, / בעתידממ/ את עשרת אלפי� הרובל המובטחי� ל
שמח . עבור חמשת אלפי� רובל שאת� ל/ כבר עכשיו

ס "אמר לו הגרי. ונאות לו מיד, בעל המלאכה על העסק
א� מוכ� אתה להחלי% עשרת ! חזור למלאכת/: ל"זצ

סימ� שבטחונ/ איננו , אלפי� רובל בחמשת אלפי� רובל
כ אי� ל/ מה לצפות להתגשמות הדברי� "וא, מלא

הבטחו� חייב אפוא להיות . )ז"פכא סו% "תנועת המוסר ח(
  .מלא ומוחלט
לפי . פ גישה אחת בהגדרת עני� הבטחו�"זוהי עכ

היו ישראל צריכי� להיות בטוחי� שיקבלו , שיטה זו
היתה ג� סיבה טובה . ואז באמת היו מקבלי� מי�, מי�

אכ� ית� לה� מי� ' שה, לישראל להיות בטוחי� בכ/
רבה פחות הרי על ה. ו"ולא ימית אות� בצמא ח

נס  על 1מהניסי� שראו ישראל במצרי� ועל הי� 
עולה בלהב המזבח '  של ראיית מלא/ האחד בודד

שחשש שמא ( אומרת אשת מנוח לבעלה 1השמימה 

לא לקח , להמיתנו' ל& ָחֵפ� ה): "ימותו בגלל מה שראו
וכעת לא , ולא הראנו את כל אלה, מידנו עָֹלה ומנחה

שא� זה , היא מבינה. )כג, שופטי� יג(" השמיענו כזאת
הרי , והראה לה� נס גדול כזה, מיד� קרב�' עתה לקח ה

 אות� לרומ�אלא כדי , לא עשה זאת כדי להמית�
 ה�לַדת נזיר אלקי� וגידולו 1לקראת היעוד שייעד לה� 

)�קרב� פסח ' ג� מישראל לקח ה, והנה). שמשו
והראה לה� הרבה יותר ממה שהראה למנוח , במצרי�

על בתי בני ' ראו אי/ 4ַָסח ה,  ראו עשר מכות1תו ולאש
והמית כל בכור באר� מצרי� ברגע אחד בחצות , ישראל
ראו , הול/ לפניה� בעמוד אש וענ�' ראו את ה, הלילה

ל& "ש, כ ג� ה� היו צריכי� להבי�" א1קריעת י� סו% 
ודאי ". לא הראנו את כל אלה... להמיתנו' ָחֵפ� ה
א� , ממילא. / שלא ימותו בצמאה כבר ידאג לכ"שהקב

 הרי זה פג� במידת 1" מה נשתה"ה� באי� ושואלי� 
היו צריכי� "). ַוִ$>ֹנ&("הבטחו� ונחשב לה� כתלונה 

  .ידאג לה� למי�' להיות בטוחי� שה

  ש בהגדרת מידת הבטחו�"שיטת החזו� אי
, ל"ל חלק על ההגדרה הנ"החזו� איש זצ, והנה

 שימלא כל משאלה שעולה 'שבטחו� פירושו לבטוח בה
, הנהגה כזו מתאימה אולי לגדולי ישראל, לדעתו. בלבי
אבל לא זו , ל ואחרי�"ר ישראל מסלנט זצ"כהג

שכ� מי , המשמעות הרגילה של בטחו� עבור רוב העול�
אולי מה ? אמר שמה שאני רוצה אכ� טוב עבורי

. כלל אינו טוב עבורי באמת,  טוב עבורישלדעתי
שאד� ,  שהעול� יתנהל בצורה כזוממילא לא שיי/

י שיבטח בו "ע, ה מה לעשות איתו"לקב" יכתיב"
מסיבה זו אנו מבקשי� בברכת . שיעשה עמו כ/ וכ/

". לטובהמשאלות ִלֵ�נ& ' חיי� שימלא ה", החודש
חיי� ", למה לא לבקש סת�? "לטובה"למה לומר 

מפני שלא תמיד אנו יודעי� ? "משאלות ִלֵ�נ&' שימלא ה
לכ� אנו מבקשי� . � משאלות לבנו אכ� טובות עבורנוא

שימלא רק את משאלות ִלֵ�נ& שהתגשמות� אכ� ', מה
יודע כבר מה טוב בשבילנו ומה לא ' ה. טובה עבורנו
  .טוב בשבילנו

שבהיותו ילד , יליד פולי�, סיפר לי פע� יהודי אחד
קרובי . נטל אותו אביו ועלה עמו מפולי� לאר� ישראל

מני� ישיג אביו , שנשארו בפולי� בכו ודאגומשפחת� 
ה "שהאב השיג ב, הסו% היה. פרנסה באר� ישראל
, וקרובי המשפחה שנשארו בפולי�, פרנסה באר� ישראל

.  נשמדו בשואה1מפני שפרנסת� היתה מסודרת ש� 
שיש , בתחילה נראה היה ששפר עליה� מזל�. ד"הי

�ו של והנה בסופ. לה� פרנסה ויכולי� להשאר בפולי
שמוטב היה אילו לא היתה לה� פרנסה , דבר התברר

�כי אז היו ג� ה� נוסעי� לאר� ישראל או , בפולי
כל דעביד ", כמוב�. והיו ניצולי�, לפחות לאמריקה
ג� , וג� מה שקרה בשואה היה טוב, "רחמנא לטב עביד

אבל לא זהו הטוב שאנו . א� איננו מביני� למה זה טוב
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, תחילה אנו חפצי� בטוב כזהלכ. חפצי� בו לכתחילה
  . בו שהוא טובשנרֶאה ונרגיש

טעות גמורה היא לחשוב שמתו ששה , ובאמת[
!  ה�חיי�היהודי� האלו . מליו� יהודי� בשואה
! חיי�אבל בעול� האמת ה� , אמנ� לא בעול� הזה

ה� , ושאר אויבינו, ש"אלו הגרמני� ימ, מי שמת באמת
ָרBִי : "סת ישראלהנביא אומר על כנ. אלה שמתי� באמת

כי ַרִ�י� בני שוממה מבני בעולה אמר ... עקרה לא ָיָלָדה
ַרִ�י� בני שוממה מבני "מה פירוש . )א, ישעיהו נד(" 'ה

הרי יש הרבה יותר גויי� בעול� מאשר ? "בעולה
לא רק . חיי�שיהודי� ה� , התשובה היא! יהודי�

 ,אלא כל היהודי� של כל הדורות, היהודי� של היו�
ועד ששת מליו� הקדושי� , מאברה� יצחק ויעקב

וכ� כל שאר היהודי� שומרי תורה , שנרצחו בשואה
כבר , לעומת זאת הרשעי�. כול� חיי� וקיימי�, ומצוות

 ַרִ�י� 1ממילא . )ב, ברכות יח(בחייה� ה� קרויי� מתי� 
  ].בני שוממה מבני בעולה

איננה כפי שהזכרנו ' א� הגדרת הבטחו� בה, והנה
 1שימלא כל משאלה שעולה בלבי '  לבטוח בה1עיל ל

' הגדרת הבטחו� בה'? מהי אפוא הגדרת הבטחו� בה
' הבטחו� בה. ש היא אחרת לגמרי"לדעת החזו� אי

וכל הנעשה , ָהֵאמ&� שאי� מקרה בעול�"הוא , לדעתו
' אמונה ובטחו�'(" תחת השמש הכל בהכרזה מאיתו יתבר/

אלא מה , מה יקרה' לא שאני אקבע לה. )'ב אות א"פ
שהוא עשה ,  אני מאמי� שקורה בהשגחתו1שקורה 

, וממילא הכל הוא לטובה. עושה ויעשה לכל המעשי�
יודע ' ה. )ב, ברכות ס(" כל דעביד רחמנא לטב עביד"כי 

מצעדי גבר ' ֵמה. "ואני אינני יודע מה טוב, מה טוב
לא . יה יודע לא� להדרי/ אות"הקב, )כג, תהלי� לז(" �5ָננ&

אבל כ/ , איתנו ניכרת לעינינו' תמיד הטובה בהנהגת ה
�שג� א� אי� הדבר נראה לעינינו כטובה , עלינו להאמי

  .)כ, בראשית נ(" אלקי� ֲחָ)ָב2 ְלטָֹבה "1
פירושו ' שבטחו� בה, ג� לפי שיטה זו, על כל פני�

וכל הנעשה תחת השמש , ָהֵאמ&� שאי� מקרה בעול�"
לא היו צריכי� ישראל , "יתבר/הכל בהכרזה מאיתו 

ה שעושה "היו צריכי� לבטוח בקב". מה נשתה"לשאול 
או שית� לה� מי� . את הדבר הטוב ביותר עבור�

או שאחרי מופתי� רבי� כל כ/ שעשה לה� , בקרוב
, הוא רוצה להראות לה� מופת נוס%, במצרי� ועל הי�

 כ/ 1) כפי שהזכרנו לעיל(שאפשר להתקיי� ג� בלי מי� 
צרי/ לבטוח ". מה נשתה"אי� מקו� לקושיית , ו כ/א

אבל לא להקשות , ומותר ג� להתפלל, בכל מצב' בה
  .קושיות ולשאול שאלות

שהגיע פע� ִלְמקו� , עקיבא' ל מספרי� על ר"חז
. ולא נתנו לו, ביקש שיתנו לו מקו� ללו� ש�. ישוב אחד

יצא מ� הישוב ול� ". כל דעביד רחמנא לטב עביד: "אמר
להקיצו [תרנגול ] בי� שאר מטלטליו[היו עמו . הבשד

באה ]. להאיר לו[ונר ] לרכב עליו[חמור , ])י"רש(משנתו 
ובא , בא חתול וטר% את התרנגול, רוח וכבתה את הנר

כל דעביד : "עקיבא' אמר ר. אריה וטר% את החמור
ְוָ)ָבה את , בלילה הגיע גדוד חיילי�". רחמנא לטב עביד

וא� ;  היו שובי� ג� אותו1היה ל� ש� א� . כל בני הכפר
 1או הנר היה דולק , או התרנגול קורא, החמור היה נוער

שלא , לכ� סיבבה ההשגחה. היו מגלי� אותו ג� בשדה
ושיכבה הנר ושיָטרפו , יתנו לו מקו� ללו� בכפר

: עקיבא' אמר על כ/ ר. כדי להג� עליו, התרנגול והחמור
ה הכל " הקבכל מה שעושה, וכי לא אמרתי לכ�

 לא 1 כיצד יש כא� טובה להבי� )ב, ברכות ס(? לטובה
כמו (לפעמי� מביני� רק לאחר זמ� . תמיד מביני� מיד

אבל . ולפעמי� לעול� לא, )עקיבא' במקרה של ר
כל מה "ש,  צרי/ להאמי� מיד1 שזו טובה להאמי�

  ". הכל לטובה1ה "שעושה הקב

  להצטר� אל מחנה מקרבי הגאולה
שכל מה , באמת ִהְפִני� את העני� הזהכלל ישראל 

הרי כלל ישראל עבר . ה הכל לטובה"שעושה הקב
 עשרה שבטי� נקרעי� מע� ישראל 1דברי� נוראי� 
�, כ נחרב המקדש והולכי� לגולה"אח, בזמ� בית ראשו

כ חורב� בית "אח, כ גזירת המ� וגזירות אנטיוכוס"אח
ורו של ד["אחר כ/ גזירות הרומאי� , שני וגלות נוספת

, ואינקויזיציה, ובדורות הבאי� צלבני�, "]שמד
וכל הצרות הרבות שעברו עלינו עד השואה , וגירושי�
 ובכל זאת ע� ישראל החזיק 1ועד בכלל , האחרונה

אבל הרבה מבני עמנו עמדו בנסיו� , לא כול�. מעמד
ל אודות קושי "שאגדות חז[, אפילו בשואה הנוראה

, ]מת מה שהיה בשואההשעבוד במצרי� מחוירות לעו
על חסד ועל שבת ועל יו� , ומסרו נפש� על קיו� מצוות
ִע� כל מה '  האמינו בה1הכפורי� ועל שאר דברי� 

, ה הכל לטובה"והאמינו שכל מה שעושה הקב, שקורה
כל זאת D�ְָתנ& : "כמו שאומר המשורר בספר תהילי�

,  כל הצרות האלה באו1 )יח, תהלי� מד(" ולא שכחנו/
כל "ע� ישראל בטוח ש. 'ע� ישראל לא עזב את הו

לא תמיד מביני� אי/ זה ". דעביד רחמנא לטב עביד
  . אבל מאמיני�1לטובה 

רואי� דברי� . ג� היו� אנו רואי� דברי� קשי�
ועוד הרבה מיני , בגוש קטי% ובעמונה, קשי� בגשמיות

ורואי� ג� דברי� קשי� , ע"פורענויות וצרות גשמיות ל
 שהרבה מאחינו בני ישראל אינ� שומרי� ,ברוחניות

, ובכל זאת. ונמצאי� בשפל רוחני נורא, תורה ומצוות
הא� אנו . עלינו לדעת שאנו מתקדמי� לקראת גאולה

יתכ� . אינני יודע? נמצאי� כבר בתו/ שלבי הגאולה
ַ�תנאי , והוא תלוי בנו, שג� בשמי� אי� הדבר מוכרע

יה א� ָ)מַֹע וה: "שאנו אומרי� אותו פעמי� ביו�
ו "וא� ח,  תשבו באר� ישראל1" תשמעו אל מצותי

אבל ברור שאנו מתקדמי� לקראת . אז להפ/, להפ/
, שכל דעביד רחמנא לטב עביד, כי בזה אי� ספק, גאולה

אבל זה תלוי ,  איננו יודעי�1אי/ ומתי . שתהיה גאולה
שנבחר להביא את , בשביל זה יש לנו בחירה. בנו
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 פירושו לעסוק בתורה 1" א את הגאולהלהבי"ו, הגאולה
רק ,  דר/ אחרת להביא את הגאולהשו�אי� . ובמצוות

לכל אחד יש תפקיד . י לימוד תורה וקיו� מצוות"ע
היה תפקיד לפרעה ולנמרוד ולהמ� ולכל . בעול�

והיה תפקיד לאברה� ליצחק וליעקב , הדומי� לה�
הבחירה של כל אחד . למשה ולאהר� ולממשיכי דרכ�

הא� למחנה של , לאיזה מחנה להצטר%, יתנו היאמא
, שמנסי� להרחיק ולמנוע את הגאולה, נמרוד ותלמידיו

שמשתדלי� , או למחנה של אברה� אבינו ותלמידיו
, הוא כמוב�, התפקיד שלנו כיהודי�. לקרב את הגאולה

 � וזאת עלינו להשתדל 1להצטר% אל המחנה האחרו
  .ובקיו� המצוותי התחזקות בלימוד התורה "ע, לעשות

ַעָ:ה Fִ)יב ֶאת : "ה אומר על הגאולה העתידה"הקב
קיימות . )כו, יחזקאל לט(" ְוָנש& ֶאת 5ְִל9ָָת�... ְ)ב&ת יעקב

יש גורסי� . כיצד יש לקרוא פסוק זה, שתי גירסאות
"��ולפי זה מובנו , )� ימנית"בשי" ( ֶאת 5ְִל9ָָת�ְוָנ

 את ישכחוה ישראל שבזמ� הגאול, של הפסוק הוא
' עי.  לשו� שכחה1' נ)ו'(הבושה שהיתה לה� מקוד� 

"  ֶאת 5ְִל9ָָת�ְָנ �ו"ויש גורסי� , )נא, בראשית מא
ולפי זה משמעותו של הפסוק היא , )� שמאלית"בשי(

 את הבושה שהיתה לה� מקוד� ֶ�ִ�ְ!א� 1הפוכה 
")&Gא& "1" ְוָנGְהבושהה� ישאו עליה� את "). ְוָנ ,

? מהי יהיה אפוא בימות המשיח. וימשיכו להתבייש
"��? " ֶאת 5ְִל9ָָת�ְוָנ �"או "  ֶאת 5ְִל9ָָת�ְוָנ

יהיו כאלה ! ששני הדברי� יתקיימו, התשובה היא
 את ישכחוה� , " ֶאת 5ְִל9ָָת�ְוָנ��"שיתקיי� בה� 

אבל יהיו ג� כאלה , הכלימה ותהיה לה� רק שמחה
תהיה לה� בושה , " ֶאת 5ְִל9ָָת�ְוָנ �"ה� שיתקיי� ב

על שלא תרמו מאומה לתהלי/ ? על מה. וכלימה
  .הגאולה

למל/ אחד שהיה לו שר ? משל למה הדבר דומה

הכריז , לרגל הנצחו�. שניצח במלחמה, צבא גיבור
. המל/ על חנינה כללית לפושעי� שיושבי� בבתי הכלא

חד להשתחרר זכה ג� גנב מפורס� א, מכח חנינה זו
 1שניה� . ולשוב אל משפחתו ואל אחוזתו, מבית הסוהר

ובכל זאת .  שמחי� בנצחו� המלחמה1שר הצבא והגנב 
שר הצבא מתקבל בכל מקו� . יש הבדל גדול ביניה�

והגנב , ")ונ)ו את כלימת�" ("יחי"ו" הידד"בקריאות 
ונGו ("בקושי יכול להראות את פניו ברחוב מרוב בושה 

ג� הצדיקי� וג� : כ/ ג� בזמ� הגאולה"). �את כלימת
אלו ישמחו , ובכל זאת. הרשעי� ישמחו בזמ� הגאולה

  .ואלו ישמחו ע� בושה, בלי כל בושה

   לא פוטר מתפלה
' וכו" כל דעביד רחמנא"
. לאמונההוא רק בנוגע , כל מה שדברנו, והנה

 צרי/ להאמי� שכל דעביד 1כשקורה משהו בלתי נעי� 
אי� הדבר פוטר , ואול� למעשה. דרחמנא לטב עבי

אסור לומר . חובה להתפלל, ע"בעת צרה ל. מתפילה
חובה . ולא להתפלל, "כל דעביד רחמנא לטב עביד"

ה תהיה בצורה "שהטובה שמטיב עמנו הקב, להתפלל
ולא בצורה שאינה נעימה ,  שהיא טובהשנראה, כזו
בי� שהיא צרת , ממילא צרי/ להתפלל על כל צרה. לנו

ובפרט על בנו של ראש ,  ובי� שהיא צרת הפרטהכלל
יש , א שזקוק לרחמי שמי� מרובי�"הישיבה שליט

להרגיש שהצרה , להכיר טובה ולהתחזק בתפילה עבורו
כל "האמונה ש. של כל אחד מאיתנו, היא צרה שלנו

אסור שתהיה על חשבו� , "דעביד רחמנא לטב עביד
. בצרהותפגע בחובתנו להתפלל על מי שנמצא , אחרי�

ולקוות שכש� שהצרה באה כהר% , יש להתחזק בתפילה
�ונזכה כולנו , כהר% עי�' ג� הישועה תבוא בעזרת ה, עי

  .אמ�, לבשורות טובות

  
  

  

  נא להתפלל לרפואה שלמה עבור
  

  רפאל יחיאל ב� חנה

  
  בנו של ראש הישיבה
  א"הרב מרדכי אלו� שליט

  
  שנפצע בתאונת דרכי�

  

 :ולעילוי נשמות

  לבית שטריגר בי ב� יוס� יצחקאריאל צ

  


