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 פרק א' 

 הסוגיא ודברי הפוסקים 

 

 רכות ס:ב

 כל דעביד רחמנא לטב עביד

כשם שמברך על   אילימא  ,מאי חייב לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה
והתנן על בשורות   ,הטובה הטוב והמטיב כך מברך על הרעה הטוב והמטיב

אמר     .טובות אומר הטוב והמטיב על בשורות רעות אומר ברוך דיין האמת
)פירש"י לברך על מדת פורענות בלבב  בשמחה ה אלא לקבולינהורבא לא נצרכ

אשירה לך ה'  אמר ר' אחא משום ר' לוי מאי קרא חסד ומשפט  .(1שלם
רבי שמואל בר נחמני אמר  . ואם משפט אשירה ,אם חסד אשירה ,אזמרה

 ,בה' אהלל דבר זו מדה טובה ,אהלל דבר אלקיםמהכא בה' אהלל דבר ב
רבי תנחום אמר מהכא כוס ישועות  . מדת פורענות אהלל דבר זו אלקיםב

מהכא   ורבנן אמרי    .צרה ויגון אמצא ובשם ה' אקרא  ,אשא ובשם ה' אקרא
 2.ה' נתן וה' לקח יהי שם ה' מבורך

 
ותלמידי רבנו יונה פי' כמו שמברך על הטובה בשמחה ובטוב לבב כך יש לו לברך על  1

 הרעה בשמחה ולקבל מוסר הבורא בסבר פנים יפות ויחשוב כי הכל כפרת עונותיו:

עיף ג' כתב וחייב אדם לברך על הרעה בדעת שלימה ובנפש חפיצה והטור בסימן רכ"ב ס
ובדי השם היא טובתם ושמחתם כיון שמקבל כדרך שמברך בשמחה על הטובה כי הרעה לע

מאהבה מה שגזר עליו השם נמצא שבקבלת רעה זו הוא עובד השם שהיא שמחה לו.  וכ"כ 
 השו"ע שם.  

שכתב לבאר סמיכות גמרא זה להמימרא  מה שהבאנו מהמהרש"אריש פרק ג' ע' להלן  2
 שיהא רגיל לומר כל דעביד רחמנא לטב עביד.
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לעולם אמר רב משום רבי מאיר וכן תנא משמיה דר' עקיבא    3אמר רב הונא
עקיבא דרבי  כי הא ,5כל דעביד רחמנא לטב עביד 4יהא אדם רגיל לומר
אמר   ,לא יהבי ליה  ,מטא לההיא מתא בעא אושפיזא  ,דהוה קאזיל באורחא

והוה בהדיה  )פירש"י לן בשדה( אזל ובת בדברא . כל דעביד רחמנא לטב
 ,אתא זיקא כבייה לשרגא ,וחמרא ושרגא )פירש"י להקיצו משנתו( תרנגולא

ד ל דעביאמר כ ,אתא אריה אכליה לחמרא ,אתא שונרא אכליה לתרנגולא
אמר להו לאו אמרי  . ביה בליליא אתא גייסא שבייה למתא . רחמנא לטב

 .הכל לטובה  ברוך הואכל מה שעושה הקדוש  6לכו

ואמר רב הונא אמר רב משום ר' מאיר לעולם יהיו דבריו של אדם מועטין 
לפני הקב"ה שנאמר אל תבהל על פיך ולבך אל ימהר להוציא דבר לפני 

 8 7.בשמים ואתה על הארץ על כן יהיו דבריך מעטים אלקיםכי ה אלקיםה

 

 
( וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד, ' ח'טרשה  פ  ת רבהראשיבמדרש )באיתא    3

וכי מדת יסורין טובה מאד בתמיה, אלא שעל ידי טוב מאד זו מדת יסורין,    רב הונאאמר  
וכן שלמה אמר ודרך חיים תוכחות מוסר, צא וראה   .זה הבריות באים לחיי עולם הבא

עכ"ל.  הרי שרב  זו מדת יסורין. איזה דרך מביאה את האדם לחיי עולם הבא, הוי אומר
 הביא המימרא של רב הונאוכאן בסוגיין  הונא הוא שדרש טוב מאד שהולך על יסורין. 

 מתאימים. , והדבריםלעולם יהא אדם רגיל לומר כל דעביד רחמנא לטב עביד
 אם לומר הוא דוקא בפיו או שר"ליהא אדם רגיל לומר יש לעיין במה דאיתא בגמרא  4

 .35רה עוה 15והערה  6על ענין זה.  וע' להלן הערה  לומר לעצמו ולחשוב
 לפי דברי המפרשים שהבאנו בהקונטרס.   של מימרא זו  ע' פרק י' שביארנו ביאור המילים  5
אם לומר הוא דוקא בפיו או שר"ל לומר לעצמו ולחשוב על  שהסתפקנו 4ע' לעיל הערה  6

לאו אמרי לכו כל מה שעושה הקדוש  ר"ע אמר להוענין זה.  ולכאו' מבואר כאן ממה ד
, הרי שלא רק חשב כן, ולא רק שאמר כן, אלא שגם אמר את זה הכל לטובה  ברוך הוא

מספיק לחשוב כן,  להאחרים שהיו ביחד אתו.  אבל יש לדחות שלעולם כשהוא בעצמו
אותם ואצל ר"ע הסיבה שאמר את זה בפה הוא רק מפני שהיו אחרים עמו ורצה ללמד 

מה שהארכנו בזה לדייק שינוי בין הארחו"צ להמסילת ישרים בזה  15ענין זה.  וע' הערה 
 ע"ש. 

ע' להלן מה שהבאנו מהמהרש"א שביאר ענין סמיכות המימרא הזאת להגמרא שלפניו  7
 יד רחמנא לטב עבידשכל מה דעב

מש"כ  וע' בפרק ד' שהבאנו ע' פרק ג' שהבאנו דברי כמה מהמפרשים על הסוגיא. 8
 המפרשים לחלק בין כל דעביד רחמנא לטב לגם זו לטובה.
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 תענית כ"א.

 גם זו לטובה

גם זו ליה אמר  דכל מילתא דהוה סלקא ,קרו ליה נחום איש גמזו ואמאי
אמרו מאן ייזיל  . זימנא חדא בעו לשדורי ישראל דורון לבי קיסר . לטובה

סיפטא שדרו בידיה מלא  .ייזיל נחום איש גם זו דמלומד בניסין הוא
בליליא קמו הנך דיוראי  ,אזל בת בההוא דירה  .ות ומרגליותדאבנים טוב

  (9.למחר כי חזנהו אמר גם זו לטובה) .נהו לסיפטיה ומלונהו עפראושקלי
בעא מלכא למקטלינהו  ,כי מטא התם שרינהו לסיפטא חזנהו דמלו עפרא

הו אדמי אתא אלי  .  אמר גם זו לטובה  .אמר קא מחייכו בי יהודאי  ,לכולהו
דכי  ,א"ל דלמא הא עפרא מעפרא דאברהם אבוהון הוא ,ליה כחד מינייהו

דכתיב יתן כעפר חרבו כקש נדף  ,גילי הוו גירי ,שדי עפרא הוו סייפיההוה 
עיילו   .  בדקו מיניה וכבשוה  ,הויא חדא מדינתא דלא מצו למיכבשה  .  קשתו

 . יקרא רבהוהו בושדר ,לבי גנזיה ומלוהו לסיפטיה אבנים טובות ומרגליות
יקרא אמרו ליה מאי אייתית בהדך דעבדי לך  ,כי אתו ביתו בההוא דיורא

סתרו לדירייהו  .אמר להו מאי דשקלי מהכא אמטי להתם . כולי האי
בדקוה   ,אמרו ליה האי עפרא דאייתי הכא מדידן הוא  ,ואמטינהו לבי מלכא

 10.וקטלינהו להנך דיוראי ,ולא אשכחוה

 נדה ל"א. 

 בי כי אנפת אודך ד' 

במה  ,ה' כי אנפת בי ישוב אפך ותנחמני אודךדרש רב יוסף מאי דכתיב 
ישב לו קוץ לאחד מהן התחיל   ,הכתוב מדבר בשני בני אדם שיצאו לסחורה

התחיל מודה  ,לימים שמע שטבעה ספינתו של חבירו בים ,מחרף ומגדף
אי דכתיב והיינו דאמר רבי אלעזר מ  .  לכך נאמר ישוב אפך ותנחמני  ,ומשבח

אפילו בעל הנס אינו  ,ך שם כבודו לעולםלות לבדו וברועושה נפלאות גדו
 .בניסו מכיר

 
 יש גורסים כן ויש מוחקין כמבואר בפרק ג' ע"ש. 9

"כ ע' פרק ג' שהבאנו דברי כמה מהמפרשים על הסוגיא.  וע' בפרק ד' שהבאנו מש 10
 המפרשים לחלק בין כל דעביד רחמנא לטב לגם זו לטובה.
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 הרי"ף הרא"ש הטור ושלחן ערוך 

המימרא של לעולם יהא אדם רגיל לומר כל  הביא הרי"ף על מסכת ברכות
 .דעביד רחמנא לטב

 וכן הביאו הרא"ש שם )פרק ט' סימן כ"ה(.

ן ערוך שם וז"ל ר"ל סעיף ה', וכן הוא בשלחוכן הובא להלכה בטור סימן 
  11לעולם יהא אדם רגיל לומר כל מה דעביד רחמנא לטב עביד.

 
להאמין בהשגחת   הוא  יל"ע אם העניןשל לומר כל דעביד רחמנא לטב עביד    בעיקר הענין  11

, )שזהו בכלל מצות אנכי ... אשר הוצאתיך ...(ד' ולדעת שכל מאורע הוא בהשגחתו ית' 
א שכן הוא האמת שהכל הוא ולפ"ז הענין לדעת שהכל לטובה אינו מעיקר ההלכה אל

הוא לטובה הוא ידיעה יותר עמוקה  לטובה, או שהוא ענין של ידיעת ד' שלדעת שהכל
, )שזהו בכלל מצות שמע ישראל ד' אלקינו ד' אחד(  מלדעת סתם שהכל הוא מאתו יתברך

)שזהו בכלל מצות   או שהוא ענין אחר שע"י הידיעה שהכל לטובה מגביר אהבתו להשי"ת
 .אהבת ד'(

בל כ' בתוך והנה בארחות צדיקים הביא הענין בשער השמחה כאופן לבוא לידי שמחה, א
המאמין אמונה שלמה ביוצרו שהוא מטיב ומרחם יותר מכל מרחם ושהוא   דבריו שם וז"ל

דיין אמת וכל מה שעושה לו הכל הוא לטובתו וליתן לו שכר גדול על כל מה שסובל לשמו 
דם מאמין בכל זה בלב שלם, ודאי ישמח בכל דיני השם יתברך, אין ספק בהיות א...  הגדול,  

עכ"ל. ע"ש  מח כשנוטלין ממנו פרוטות נחשת ונותנין לו תמורתן ככר זהב.כי מי לא יש
בכל דבריו, שקורא לזה המאמין אמונה שלימה ביוצרו, הרי שאינו סתם ידיעה המשמחת 

 אלא שהידיעה הזו גם ענין של אמונה שלימה וכנ"ל.

עיניו הצער והדוחק הנראה בכ' וז"ל  סילת ישרים פרק י"ט בביאור חלקי החסידותמוב
וכשיחשוב   רעה הוא באמת טובה אמיתית להיטיבו באחריתו אע"פ שאינו רואה ומבין איך

אמנם כדי שלא תהיינה הצרות והדוחקים קושי ומניעה .  ע"ז יגבר ויוסיף באהבתו יתברך
ו שתי תשובות: האחת מהן שוה לכל נפש, והשניה אל האהבה, יש לאדם להשיב אל עצמ

ה.  האחת היא )עיין ברכות ס' ב'( כל מאי דעבדין מן שמיא לחכמים בעלי הדיעה העמוק
לטב.  וזה, כי אפילו הצער ההוא והדוחק הנראה בעיניו רעה, איננו באמת אלא טובה 

א שאר הגוף אמיתית.  וכמשל הרופא החותך את הבשר או את האבר שנפסד כדי שיברי
אמת, להיטיבו ולא ימות, שאעפ"י שהמעשה אכזרי לכאורה, אינו אלא רחמנות ב

באחריתו.  ולא יסיר החולה אהבתו מהרופא בעבור זה המעשה, אלא אדרבא יוסיף 
לאהבה אותו.  כן הדבר הזה כשיחשוב האדם שכל מה שהקב"ה עושה עמו לטובתו הוא 

ונו, ואף על פי שהוא אינו רואה ואינו מבין איך זה עושה, בין שיהיה בגופו בין שיהיה בממ
תו הוא, הנה לא תחלש אהבתו מפני כל דוחק או כל צער, אלא אדרבא הוא טובתו ודאי טוב
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ויש להעיר שכל הפוסקים הביאו רק המימרא של כל דעביד רחמנא לטב 
עביד ולא הביאו שיש לומר גם זו לטובה.  ובאמת כך מדויק מעצם הגמרא 

א קאמר הגמרא שם שיש המעשה עם נחום איש גמזו ול שבתענית הביא
ומר גם זו לטובה, כמו דאמרינן בברכות גבי כל דעביד רחמנא לטב, לאדם ל

  12דקאמר הגמרא שלעולם יהא אדם רגיל לומר ...

 

 

  

 
עכ"ל.  הרי שהביאו כעצה שלא יחלש אהבתו להשי"ת ע"י צער  תגבר ונוספה בו תמיד.

 ודוחק המגיע אליו, אלא אדרבה עי"ז יגבר אהבתו.

ואר בכמה מקומות בשאר ספריו )דע"ת ודרך ד' ועוד( שהוא חלק מידיעת אבל באמת מב
ואמונה שלימה, ור"ח פרידלנדר מציין בדע"ת למה שהפליג  הרמח"ל באמת בחשיבות ד' 

ידיעה זו בסוף פתחו"ד שכ' ג' ידיעות זה לפנים מזה בחכמת האמת, והידיעה השלישית כ' 
יחודו, להראות כי אני ראשון ואני אחרון, שהיא נפלאה מאד "שהמאציל ית"ש רצה לגלות  

רכה, וכל רע יחזור לטוב. וז"ס: אודך ד' כי אנפת בי וכו'. ועל כל פנים כל קללה תהפך לב
... והוא באמת עיקר אמונתו של ישראל ... ע"ש.  ואע"פ שמדבר שם על מושגים עמוקים 

ומר כל דעבד רחמנא מ"מ נראה שגם הענין השייך לכל א' וא' ל ,מאד שאין אנו משיגים
בפשט הפסוק שהביא הרמח"ל אודך וכמו שהגמ' בנדה דרש    ,לטב עביד הוא שייך לענין זה

 ד' כי אנפת בי בהמשל לזה שנכנס לו קוץ ועי"ז ניצול מללכת בהספינה שנטבע.

ובמהר"ל בנתיבות עולם הביא ענין כל דעביד רחמנא לטב עביד בנתיב אהבת ד' וגם בנתיב 
 רו בב' המקומות ודו"ק.הבטחון, וביא

לדעת ולהבין דרכי כי מצוה היא  מבאר )ע' סי' ל"ד וקס"ד( ובדעת תבונות בכמה מקומות
וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלקים בשמים  השגחת השי"ת ממה שכתוב

שחייבים לידע בידיעה ולא (, וכ' שמבואר דברים ד לט)ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד 
 .ישבים על הלב כמו שנאמר בפירוש והשבות אל לבבךיבד אלא בדברים המתבאמונה בל

שהבאנו שיש מפרשים שהביאו שניהם, ויש שלא הביאו וע"ש מה שהבאנו  16ע' הערה  12
 לבאר בזה. 
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 פרק ב' 

 נלמד מסוגיין ה  על דברי בעלי מוסר  

 

 קמאי על ברכות ס:(הובא בקובץ שיטות  )נר שלישי סימן קכ"ב    מנורת המאור

 ללמדנו להודות על הכל להשי"תו חז"ל בהגמרות הנ"ל בא ❖

הונא אמר רב משום ר' מאיר ותנא משמיה דר' עקיבא לעולם יהא   רב  רמא
כי הא דר' עקיבא הוה   ,עביד  בטאדם רגיל לומר כל מאי דעבדין מן שמיא ל

כתא דוטא לההוא מ ,לא ושרגאגואזיל באורחא והוו בהדיה חמרא ותרנ
 ,א אריה אכליה לחמראתא ,בדברא אזל בת ,בעא אושפיזא ולא יהבו ליה

אמר כל מה  ,אתא זיקא כבייה לשרגא ,אתא שונרא אכליה לתרנגולא
אמר לאו אמרי  ,אתבליליא אתא גייסא שבייה למ . בטדעבדין מן שמיא ל

ללמדנו שהרבה פעמים בא לו לאדם  .לכון כל מה דעבדין מן שמיא לטב
בא לו  13ולפעמים ,הומסבב לו טוב ,ה לו לכאורה שהוא רע לודבר שנרא

 . ונכנס לו במקום עונש גדול שהיה חייב ,לאדם מעט רע בדין של רחמנות
כדגרסי' במס'   .ל יודה למלך המשפט שמרחם עליו אפילו בכעסוכועל ה

 
בא לו לאדם דבר   שהרבה פעמיםללמדנו  מש"כ המנורת המאור )נר שלישי סימן קכ"ב(    13

ולפעמים בא לו לאדם מעט רע בדין של  ,ב לו טובהומסב ,שנראה לו לכאורה שהוא רע לו
ל יודה למלך המשפט שמרחם כועל ה . ום עונש גדול שהיה חייבונכנס לו במק ,רחמנות

עושה הקב"ה נס עם האדם ודומה לו  לפעמיםש , ובהמשך דבריו כתבעליו אפילו בכעסו
ואינם יודעים  רואים ואינם יודעים מה רואים שומעים ,לפי שכולם הם כסומים ,בהפכו

ומה שמדמין שבא  ,הפכוומה שחושבים שבא לטובה פעמים יתגלגל ממנו  ,מה שומעים
יש להעיר שלא ,  ל ויברך לשם יתברךכעל כן יודה על ה  ,לרעה פעמים שיסתבב שבא לטובה

שכן יש להעיר בדברי המהרש"א,   23וצ"ב, וע' להלן הערה    כתב שלעולם הוא לתכלית טוב
 בזה.וע"ש מה שהארכנו 
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אודך ה'  א'( ב"ישעיה י)כתיב דדרש רב יוסף מאי  (פ' המפלת דף ל"א)נדה 
ישב לו  ,שיצאו לסחורה במה הכתוב מדבר בשני בני אדם ,בי וגו' כי אנפת

לימים שמע שטבעה ספינתו של חברו   ,קוץ לאחד מהם התחיל מחרף ומגדף
והיינו דאמר רבי אליעזר   .  לכך נאמר ישוב אפך ותנחמני  ,בים התחיל מודה

אפילו בעל הנס  ,לעושה נפלאות גדולות לבדו "ו ד'(קל םתהלי)מאי דכתיב 
ס עם האדם שה הקב"ה נשלפעמים עו ומרלוצה ר ,סויאינו מכיר את נ
רואים ואינם יודעים מה רואים   ,לפי שכולם הם כסומים  ,ודומה לו בהפכו

ומה שחושבים שבא לטובה פעמים  ,שומעים ואינם יודעים מה שומעים
ומה שמדמין שבא לרעה פעמים שיסתבב שבא  ,יתגלגל ממנו הפכו

 .לשם יתברך 14ל ויברךכעל כן יודה על ה ,בהלטו

 

 קרוב לסופו( )שער ט' שער השמחה  ארחות צדיקים

ישמח ביסורין וירגיל פיו לומר גם זו לטובה וכל דעביד רחמנא  ❖

 לטב שאינו יודע מה טובה עתידה להיות לו מהם 

בבא מציעא )וכן אמרו חכמים     ן.ום יסורים ישמח גם כשלאדם    שישוכן כ 
 ריםמח ביסושכל ה  (ח א  יתתענ)ועוד אמרו חכמים      .חביבים יסורים  (פה א

 יתתענ)ובה טל זוגם  15לומר  יורגיל פוי  .מביא ישועה לעולם שבאין עליו

 
ויברך לד' ית', בשלמא להודות ניחא אבל  יש להעיר במה דסיים על כן יודה על הכל 14

.  ואולי ר"ל ברוך דיין האמת לברך לכאו' נקטינן שאין לברך אלא כשנראה לנו כדבר טוב
ויקבל בשמחה כיון שיודע שהוא לטוב.  ויותר נראה שר"ל להודות ולברך לד' מלשון שבח 

ואולי נלמד מוד' לקח יהי שם ד' מבורך כדדרש בברכות  של ברכה.והילול שלא במטבע 
 .46ן מהר"ל המובא להלן ע"ש הערה )ס:( ודייק כ

לעולם יהא אדם רגיל לומר כל דעביד רחמנא :( "יש לעיין במה דאיתא בגמרא ברכות )ס  15
 על ענין זה. אם לומר הוא דוקא בפיו או שר"ל לומר לעצמו ולחשוב" לטב עביד

אמר להו לעיל שלכאו' מבואר בהמשך הגמ' שאחרי הסיפור על הצלת ר"ע איתא " והערנו
כן, ולא ", הרי שלא רק חשב הכל לטובה  לאו אמרי לכו כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא

רק שאמר כן, אלא שגם אמר את זה להאחרים שהיו ביחד אתו.  אבל יש לדחות שלעולם 
הסיבה שאמר את זה בפה הוא רק מפני שהיו כשהוא בעצמו מספיק לחשוב כן, ואצל ר"ע  

 אחרים עמו ורצה ללמד אותם ענין זה.
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כמה רעות   ישכי    ,(ב  סברכות  )  16ב עבידטאו כל מה דעביד רחמנא ל  ,(כא א
אודך ה' כי   (עיה יב א)ישינו על מקרא זה  תוכן דרשו רבו    ת.ר סופן טובושא

 
 לומר  יוגיל פריויש לדייק במש"כ האורחות צדיקים )שער ט' שער השמחה קרוב לסופו( "ו

(", שדקדק ב סברכות )ב עביד טאו כל מה דעביד רחמנא ל (,כא א יתתענ)ובה טל זוגם 
 לומר את זה דוקא בפיו.להוסיף מילת בפיו לומר שצריכים 

כדי שלא תהיינה אולם ממש"כ המסילת ישרים )פרק י"ט בביאור חלקי החסידות( "אמנם  
 :שתי תשובות להשיב אל עצמויש לאדם  ,קים קושי ומניעה אל האהבהחהצרות והדו

עיין ברכות )חת היא  הא    .כמים בעלי הדיעה העמוקהחוהשניה ל  ,ת מהן שוה לכל נפשחהא
ק הנראה בעיניו חכי אפילו הצער ההוא והדו ,וזה . אי דעבדין מן שמיא לטבכל מ (' ב'ס

רי כתב יש ", מבואר שאי"צ לאומרו דוקא בפיו שהאיננו באמת אלא טובה אמיתית ,רעה
 לאדם להשיב אל עצמו.

לויה מצות עשה תשמחה הבמדת ובאמת גם בארחו"צ לעיל בשער השמחה כ'  וז"ל 
יך מיסרך קוידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו ה' אלשיצדיק כל מארעותיו שנאמר  

מצוה  ,)דברים ח ה(. אם אחר שאדם עושה תשובה לא יהא ענינו בטובה כמו בתחלה
 ,כן הוא הענין הזהעכ"ל. ובהמשך דבריו כ' וז"ל    כי לטובתו נהפך ענינו לרע,  ושיחשב בלב

מרחם ושהוא דיין אמת וכל ביוצרו שהוא מטיב ומרחם יותר מכל   המאמין אמונה שלמה
אין , ... מה שעושה לו הכל הוא לטובתו וליתן לו שכר גדול על כל מה שסובל לשמו הגדול

כי מי לא  ,ודאי ישמח בכל דיני השם יתברך ,ב שלםמאמין בכל זה בלספק בהיות אדם 
עכ"ל.  הרי שהזכיר  ישמח כשנוטלין ממנו פרוטות נחשת ונותנין לו תמורתן ככר זהב.

 מצוה לחשוב בלבו והזכיר שענינו הוא אמונה שלימה ואמונה בלב שלם ודו"ק.ש

הוא באמצע ואולי יש לבאר בכונת האורח"צ שהדגיש שירגיל פיו לאומרו מפני שכשאדם 
מצב של צרה וצוקה לפעמים קשה לו לחשוב על ענין זה, ומ"מ יעזור לו מה שירגיל לאומרו 

עוזר מה שלעולם רגיל לאומרו שאז ממילא יחשוב   שאז כשיתאפשר לו יחשוב על זה.  וגם
על זה בבוא העת כשמגיע מצב של דבר שנראה לו כדבר רע.  ואיה"נ גם אם ירגיל לחשוב 

 א שדיבור עושה רושם יותר חזק כידוע וכמבואר בכ"מ.ע"ז יעזור אל

 . 35ה וע' עוד ביאור למה שיהיה דוקא בפיו עפ"י דברי הבן יהוידע להלן פרק ג' וע"ש הער
האורחות צדיקים הזכיר גם זו לטובה וגם כל דעביד רחמנא לטב עביד.  וכן בפלא יועץ  16

הזכיר שיהא רגיל לומר שתיהן, וכן הזכיר שניהם הח"ח בספרו מחנה ישראל  ערך יסורין
)ובאמת גם המשך לשונו שם הוא ממש כעין לשון הפלא יועץ ע"ש ואולי מקורו הוא 

 מהפלא יועץ(.

שהגמרא אמר לעולם יהא רגיל לומר וכו' רק על כל דעביד רחמנא לטב עביד, ר ויש להעי
 .טור ושו"ע ולא הביאו המימרא דגם זו לטובהוזהו מה שפסקו הרי"ף ורא"ש ו

וכן במסילת ישרים ומנורת המאור הזכירו רק כל דעביד רחמנא לטב עביד ולא הזכירו גם 
 זו לטובה.

לשון גם זו לטובה שייך רק למי שהוא שכ' שת ל"ג( וע' בספר כתר שם טוב )מהבעש"ט או
תם בני אדם שאינו סכן ב  יןמה שא בדרגת נחום איש גמזו שמצא החסד בשורש הדין ע"ש
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 ,בור בספינהמשל לשני בני אדם שהלכו לע ,בי ישוב אפך ותנחמני תאנפ
וחבירו נכנס  ,קוץ ברגלו עד שלא היה יכול לילך בספינה לו האחד ישב

בעה הספינה טשמע שנ םלימי ,התחיל זה לקלל את יומו ,בספינה לעבור
יתה לבורא יתברך כי ראה שה  חאז התחיל זה לשב  ,ומתו האנשים אשר בה

קים אר נזשמח האדם ביסורים ובשילכן  .(נדה לא א)זאת כדי להחיותו 

 
יודע שרש החסד מכל מקום יהיה רגיל לומר כל דעבדין מן שמיא לטב עבדין מן הסתם גם 

 ווילנאמוהר"ז זצ"ל מ ומחותנמ וכן בעין אליהו )תענית ט'( הביא ששמע  שאינו יודע.
האומר כל מה דעביד לטב הוא דעביד ר"ל בסוף יהיה טוב שביארו ע"ז הספרי יראים ש

ונחום איש גם זו שאמר גם זו לטובה הוא האמין בה' שכהיום עושה   ,לע"ע אין טוב לו  אבל
ר"ל  ,ולכן אמר גם זו לטובה ,ולא רק שבסוף יהיה טוב אלא כעת הוא טוב ,ה' עמו טוב

.  וכן בענף יוסף על העין יעקב )תענית כ"א( הביא ממו"ה ושה כהיום עמו הוא טובשמה שע
אבל לעת   ,ם אומר לטב הוא דעבד ר"ל שמזה הרעה תצמח טובהדכל אד  אלי' אב"ד דלידא

והעתקנו  .אבל נחום איש גם זו היה אומר שזה גופא טובה היא ולא רעה ,עתה היא רעה
 ספרים הנ"ל כלשונם בפרק ד' ע"ש.

כה"ג אמרי' פרק הרואה שכ' וז"ל  גבי עובדא דנחום איש גמזו וע' בהמהרש"א בתענית
ומר כל מה דעבדין מן שמיא לטב הוא ומייתי ליה התם מקראי דלעולם יהא אדם רגיל ל

ור"ל גם זה שנראה בעיני אדם לרעה הוא בא אפשר דמן שמים עבדין ליה לטב והתם מייתי 
. עכ"ל. ומשמע ממש"כ כה"ג ידושי' שם ובפרק חלקעובדא דר' עקיבא בהכי וע"ש בח

 אמרינן בפרק הרואה וכו' שמדמה שני המימרות.

והך דפרק סדר תענית ש"א בברכות )ס"א( על חייב לברך על הרעה כ' וז"ל אולם בהמהר
ואפשר דניחא  ,בעובדא דנחום איש גם זו לטובה הוה נמי שייך לאתויי הכא (כא)תענית 

 עכ"ל. נא כל דעביד רחמנא כו' דתולה הכל בהקב"ה וק"לליה לאתויי האי ליש

ויש להבין וכי סלקא דעתם ובתולדות יעקב יוסף פרשת ויחי העיר על  המהרש"א וז"ל 
שיש דבר א' בעולם שאינו מהקדוש ברוך הוא כי הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים 

הוא ג"כ ואם כן היינו איש גם זו היה תולה הכל בהקדוש ברוך    )ברכות ל"ג:( ובודאי נחום
 דנחום איש גם זו.הך והדרא קושיא דה"ל להביא הך 

ונ"ל דכל א' הוא ענין בפני עצמו כי כאן נלמד שיהא אדם רגיל לומר כל דעבדין מן שמיא 
לטב היינו גם שהיא רעה רק סופו יהיה לטובה וז"ש לט"ב ולכך מברכין על הרעה ברכה 

צ"ל לא כ הטוב והמטיב כסברת הרי"ף שם אמיוחדת דאל"כ היה ראוי לברך בזה ג"
כאמור מה שאין כן ממעשה דנחום נלמוד ענין אחר שהכל תלוי במקבל שאם מקבל לאותו 

 עכ"ל. דבר שאירע לו לטובה נעשה באמת טובה מיד.

שכבר הערנו שמבואר גם משאר דברי המהרש"א שהיה לו מהלך אחר  23הערה הלן וע' ל
 וי"י לפ"ז ע"ש.תיישב קו' התואולי י  בביאור הגמרא כאן.
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ה נחום איש שוכן ע  ,ת לו מהםודע מה טובה עתידה להייו  נוכי אי  ויהיו לש
 .(ת כא א)תעניגם זו 

 

 שער ט' שער השמחה( )  לעיל שם  ארחות צדיקים

המאמין ביוצרו בלב שלם שהוא מטיב ומרחם יותר מכל מרחם  ❖

 ושכל מה שעושה לו הכל לטובתו ודאי ישמח בכל דיני השי"ת

שיצדיק כל מארעותיו שנאמר וידעת עם ות עשה לויה מצתשמחה הבמדת 
יך מיסרך )דברים ח ה(. אם אחר קלבבך כי כאשר ייסר איש את בנו ה' אל

מצוה שיחשב  ,ו בטובה כמו בתחלהשאדם עושה תשובה לא יהא ענינ
 דם שעשה אדם תשובה היהו, כי קכי לטובתו נהפך ענינו לרע 17בלבו

עשה כדי לטרדו מעולם הבא הקדוש ברוך הוא משלם לו שכר המצוות ש
וכדרך שהוא עושה  . לשנאיו אל פניו להאבידו )שם ז י( שנאמר ומשלם

הזה כדי שיהיו  משלם לאוהביו ענש העברות שעשו בעולםלשונאיו כן 
וכל זה תלוי במדת השמחה, מי שהוא שמח  . זכאים ונקיים לעולם הבא

 בחלקו שחלק לו האל יתברך.

הדרך הזה   .  ובשיקבל בשלווה הרע כמו הט  אך הדרך שישמח האדם בחלקו
השני  ,יםקהאחד צריך גדר גדול שיבטח באל ,מתחלק לכמה דרכים

אמר החכם כל אדם צריך   הרביעי ההסתפקות. ,השלישי השכל ,האמונה
ומהו הגדר זהו הבטחון  ,גדר וסעד וסמך כדי שיתקימו מעשיו הטובים

לך כה' יהבך והוא יכל ים יתברך כמו שנאמר השלך עלקשבוטח תמיד באל
ואיזה דבר מביא שיבטח האדם  ,ומה הוא גדר הבטחון  .)תהלים נה כג(

מתוך שמאמין בבורא שכל הצלחתו בעולם הזה  ,זוהי האמונה ,יםקבאל
נותן לבו לאהב אותו בכל  ,ובעולם הבא הכל הוא ממנו ואין אחר זולתו

 
פיו או במחשבה ודייקנו מהארחו"צ שכ' שהבאנו נידון אם יש לאומרו ב 15ע' הערה  17

 לאומרו בפיו, אבל כאן בארחו"צ כ' לחשוב על ענין זה, וע"ש מש"כ לבאר בזה. 
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 ,אמונה שלמה ואיזה דבר מביא אדם לידי ,ומה הוא גדר האמונה  .לבבו
 הוא שלא יתנועע מדבר רע, שיקבל כל הבא עליו בשמחה.

ן ומשלם לעושי רצונו וזה דומה לעבד שמכיר אדוניו שהוא נדיב ורחמ
הוא מטיב להם   ,ובעד שיכביד על משרתיו עבודה קשה  ,ושליחותו שכר גדול

 ,ויהיו אנשי עצתו ואוכלים על שלחנו ,מגדלם ומנשאם ,טובות גדולות
אין זה ספק שזה  . ומפקידם על ארצו ,ת המשנה אשר לום במרכבומרכיב
לם ויעשה רצון אדוניו שיעזב כל מה שבעו  ,היודע ומכיר זאת באדוניו  ,העבד

בזכרו הטובה אשר תגיע אליו  ,ואף אם העבודה קשה עליו מאד ,בשמחה
ויודע  ,אבל העבד הרואה שאדוניו מקפח שכר עבדיו . העבודה הזאת בגלל

אין זה העבד טורח לאדוניו כי   ,חו יותר גדול משכרודוניו כילי וטרבלבו שא
 .אם בעצבון

שלמה ביוצרו שהוא מטיב ומרחם יותר   המאמין אמונה  ,כן הוא הענין הזה
מכל מרחם ושהוא דיין אמת וכל מה שעושה לו הכל הוא לטובתו וליתן לו 

ת שיעשה ועל כל העבודה והשרו ,שכר גדול על כל מה שסובל לשמו הגדול
כענין שמצינו בנבוכדנצר  ,ג לו נעימות גדולה בעולם הנעיםלשם שמים ישי

לה גדולה )סנהדרין וזכה לגד  ,אל יתברךעבור שפסע ארבע פסיעות לכבוד ה
לה בעולם ועבור שנזהר בכבוד אביו זכה לגד ,ן שמצינו בעשויוכענ ,צו א(

 .וכן רבים ,דברים רבה א טו( וזרעו אחריו )עיין הזה הוא

ודאי ישמח בכל דיני השם   ,אין ספק בהיות אדם מאמין בכל זה בלב שלם
ממנו פרוטות נחשת ונותנין לו תמורתן  כי מי לא ישמח כשנוטלין ,יתברך

 18ככר זהב.

 

 

 

 
לדון בגדר הענין לומר כל דעבד רחמנא לטב עביד ומה שיש לדייק  11ע' מש"כ בהערה  18

 ע"ש.  ה בלב שלםואמונשהוא ענין של אמונה שלימה  ו"צ כאן מהארח
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 אור חלקי החסידותיבב פרק י"ט  מסילת ישרים

הצער והדוחק הנראה בעיניו רעה הוא באמת טובה אמיתית  ❖

 ינו רואה ומבין איך להיטיבו באחריתו אע"פ שא

 וכשיחשוב ע"ז יגבר ויוסיף באהבתו יתברך ❖

יש  ,קים קושי ומניעה אל האהבהחכדי שלא תהיינה הצרות והדואמנם 
והשניה  ,ת מהן שוה לכל נפשחהא :שתי תשובות 19לאדם להשיב אל עצמו

כל מאי  (' ב'סעיין ברכות )חת היא הא  .כמים בעלי הדיעה העמוקהחל
ק הנראה בעיניו חכי אפילו הצער ההוא והדו  ,וזה    20.טבדעבדין מן שמיא ל

ותך את הבשר חמשל הרופא הוכ . איננו באמת אלא טובה אמיתית ,רעה
שאעפ"י שהמעשה  ,וף ולא ימותגד כדי שיבריא שאר הסאו את האבר שנפ

יר סולא י . ריתוחלהיטיבו בא ,מנות באמתחאינו אלא ר ,אכזרי לכאורה
יף לאהבה סאלא אדרבא יו ,ור זה המעשהולה אהבתו מהרופא בעבחה

עושה עמו לטובתו שוב האדם שכל מה שהקב"ה  חכן הדבר הזה כשי.   אותו
ואף על פי שהוא אינו רואה   ,בין שיהיה בגופו בין שיהיה בממונו  ,הוא עושה

לש אהבתו חלא תהנה  ,ואינו מבין איך זה הוא טובתו ודאי טובתו הוא
 21.תגבר ונוספה בו תמיד אדרבאאלא  ,או כל צער חקמפני כל דו

 

  

 
קנו מהמסילת ישרים כאן הבאנו נידון אם יש לאומרו בפיו או במחשבה ודיי 15הערה ב 19

 שהוא במחשבה ע"ש.
הבאנו שיש ספרים שהביאו כל דעביד ... וגם זו לטובה, ויש שהביאו רק כל  16הערה ב 20

 דעביד כגון המס"י כאן ע"ש.
ומה שיש לדייק  ,לדון בגדר הענין לומר כל דעבד רחמנא לטב עביד 11מש"כ בהערה  ע' 21

 ע"ש.משאר ספריו  שם גם והבאנו ,שהביאו כעצה לאהבת ד'מהמסילת ישרים כאן 
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 ערך יסורין  פלא יועץ

ומקבלם מאהבה שכרו גדול, והבועט בהם יורש    השמח ביסורין ❖

 תרתי גיהנם   

שנפרעים מן  ,קשים ורכים ,מינים ממינים שונים םיש יסורין בידי שמי
ר שעכ"פ הוא צריך לסבול אפילו על כרחו חומא  .והאדם לדעתו ושלא לדעת

ויקבלם  ,ץ בתוכחתוטוב לגבר כי ישא עול ולא יבול ולא יק ,שלא בטובתו
כי גדלה מעלת השמח ביסורין ומקבלם  ,ה ובטוב לבבחבאהבה ובשמ

 םשאמרו יכול אפילו לא קבל)ברכות ה, א( כמבואר בדברי רז"ל  ,מאהבה
מה אשם לדעת  )ישעיה נ"ג י'(, ת"ל אם תשים אשם נפשו ,מאהבה שמכפר

יראה זרע  ,קבלם מאהבה מה שכרו םוא אמרו ועוד . אף יסורין לדעת
 .צלחיאריך ימים וחפץ ה בידו י

עביד דוכל  ,ועכ"פ על כל מין צער שיארע לו יהא רגיל לומר גם זו לטוב
ואם נופלים  ,עטים וכועסיםבוולא יהא ככסילים ש  22.רחמנא לטב עביד

 ,גהינםאוי להם שיורשין תרתי      .או נכשלים אומרים דברי חרופין וגידופין 
אבל המקבלים הכל   .לריק ומוסיפים על חטאתם פשע שיגעים ביסורין

שבה ח םכי כל מה שנראה לאדם רעה אלקי ,בטוב לב אחריתם יהיה טוב
וע"ד  ,ופעמים סוף שהן נגלות לנו ד'אלא לפעמים הם נסתרות ל ,לטובה

באחד שנקטעה רגלו ולא היה יכול לירד בספינה  )נדה ל"א א'( שפי רז"ל
וף שנשברה הספינה והתחיל לשורר אודך ה כי וס ,תחיל לקלל את יומווה

וידוע שמעט יסורין שסובל ומקבל באהבה בעוה"ז   א'(.  ב)ישעיה י"  אנפת בי
 .ב"מנכה הרבה מן העוה

 

  

 
אנו שיש ספרים שהביאו כל דעביד ... וגם זו לטובה כהפלא יועץ כאן, ויש הב  16הערה  ב  22

 שהביאו רק כל דעביד ... ע"ש.
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 ' ג פרק 

מדברי המפרשים בביאור סוגיית כל דעביד רחמנא לטב  
 עביד וגם זו לטובה 

 

 ל ריש פרק א'()הגמרא הובא לעי ברכות ס: מהרש"א

הגמרא מביא ענין כל דעביד רחמנא לטב סמוך לחייב אדם  ❖

לברך על הרעה לבאר שאע"פ שחושב שהוא פורענות אפשר 

  דעביד רחמנא לטב

 "הבהקב  כלהולא הביא גם זו לטובה אלא  כל דעביד ... שתולה   ❖

 

בתרוייהו כתיב שם ה' שהוא  כוס וגו' ובשם ה' וגו' צרה ובשם ה' וגו'
 ,דעביד רחמנא לטב 23אפשר ,דבמדת פורענות נמי שאדם חושב כן ,רחמים

 
צ"ב . ולכאורה לטבאפשר דעביד רחמנא שאע"פ שחושב שהוא פורענות כ' הרש"א המ 23

 .  ומשמע מהמהרש"אמש"כ אפשר שהוא לטב הא אמרינן כל דעביד רחמנא לטב עביד
שמבאר שלעולם ירגיל לומר כן כיון שאינו יודע ואפשר שהוא לטוב.  ולכאורה אם כונת 

דבר הוא כן, שמפי עליון לא תצא  הגמרא הוא משום שהתכלית הוא לטובה, א"כ בכל
הרעות, וכמבואר כמה פעמים בהמהר"ל ורמח"ל במה שכתבו בביאור סוגיין.  ומשמע 

אנו נראה שהם טובות בהמשך אע"פ שעכשיו בהמהרש"א שמבאר כונת הגמרא לטובות ש
 נראה כדבר רע, ואינו מבארו על טובות שנבין ונשיג לעתיד לבוא.

ן לומר כל דעביד ... הוא כדי שיחשוב ויראה איך המאורע ונראה שלפי המהרש"א העני
יכול להיות לטוב, וכמו שר"ע הדגיש להאחרים שהיו עמו.  אבל עומק ענינו הוא לשמש 

דוגמא קטנה להאמת שכל דבר שקורה בעולם הוא לתכלית טוב כמו שהאריך כמשל או כ
דאי תכלית הטוב אינו בזה הרמח"ל בכ"מ.  ונראה שצ"ל גם לפי הרמח"ל עצמו שאע"פ שו

מושג לנו עכשיו בעוה"ז, מ"מ ר"ע רצה להראות להאחרים שהיו עמו כמשל או כדוגמא 
  ו בדברי הרמח"ל בענין זה. מה שהערנ 53והערה  קטנה להאמת הזה וכנ"ל.  וע' בפרק ו' 

הגמרא מסמיך כל דעביד רחמנא לטב וע' גם בהמהרש"א להלן בברכות )ס"א.( שמבאר ש
לבאר שכשיבא פורענות רק יבקש רחמים מעט ולא ירבה לדבר בו פן ליהיו דבריך מועטין 

כי האלקים   וז"ל בסוף דבריו שם  אפשר שהוא לטובהיהרהר אחריו וד' רואה כל הסיפור ו
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)תענית והך דפרק סדר תענית  ,כדלקמן בעובדא דר' עקיבא דמייתי עליה
ואפשר   ,24בעובדא דנחום איש גם זו לטובה הוה נמי שייך לאתויי הכא  (כא

"ה בהקב כלהנא כו' דתולה דניחא ליה לאתויי האי לישנא כל דעביד רחמ
 וק"ל

 

 )הגמרא הובא לעיל ריש פרק א'( שם ס"א.  ש"אמהר

  הגמרא מסמיך כל דעביד רחמנא לטב ליהיו דבריך מועטין  ❖

לבאר שכשיבא פורענות רק יבקש רחמים מעט ולא ירבה לדבר 

 בו פן יהרהר אחריו וד' רואה כל הסיפור ואפשר שהוא לטובה

ל יש מסמיכות מאמר זה להא דלעי לעולם יהיו דבריו של אדם מועטין כו'
וע"פ מ"ש  ,קרא דמייתי על כן יהיו דבריך מעטיםללמוד מה הוסיף ר"מ א

דהיינו שלא ידבר בו הרבה פן  ,ותא ובעי רחמילקמן קבלה דיסורי שתיק
וה"נ הכא בא לומר דגם אם יבא   ,אבל יבקש רחמים  ,יכשל להרהר במדה"ד

 ,בבקשת רחמים ,על האדם מדת פורענות יהיו דבריו לפני הקב"ה מעטים

 
 והוא רואה מלמעלה ביותר שאפשר דעביד לך דבר זה לטובה ,מים ואתה על הארץבש

"א בתענית )כ"א.( על עובדא עכ"ל. וגם כאן הזכיר שאפשר דעביד לטובה.  וכן בהמהרש
אפשר דמן שמים עבדין גם זה שנראה בעיני אדם לרעה הוא בא  דנחום איש גמזו כ' וז"ל

 .16וע' הערה    .ויל"פ כנ"ל דאפשר דעבדין ליה לטבעכ"ל. הרי שכפל ושילש לומר    לטבליה  

 
כה"ג אמרי' פרק הרואה דלעולם יהא שכ' וז"ל  )הובא בסמוך(    וע' בהמהרש"א בתענית  24

ל לומר כל מה דעבדין מן שמיא לטב הוא ומייתי ליה התם מקראי ור"ל גם זה אדם רגי
בדא דר' שנראה בעיני אדם לרעה הוא בא אפשר דמן שמים עבדין ליה לטב והתם מייתי עו

. עכ"ל. ומשמע ממש"כ כה"ג אמרינן בפרק עקיבא בהכי וע"ש בחידושי' שם ובפרק חלק
 הרואה וכו' שמדמה שני המימרות.

והך דפרק סדר בברכות )ס"א( על חייב לברך על הרעה כ' וז"ל כאן מהרש"א אולם בה
ואפשר  ,הכא בעובדא דנחום איש גם זו לטובה הוה נמי שייך לאתויי (כא)תענית תענית 

וע'   עכ"ל. דניחא ליה לאתויי האי לישנא כל דעביד רחמנא כו' דתולה הכל בהקב"ה וק"ל
'( מה שהעיר על המהרש"א כאן ומש"כ לבאר. וע' בספר תולדות יעקב יוסף )הובא בפרק ד

 .16הערה 
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וז"ש אל תבהל וגו' ולבך אל ימהר  ,ולא ידבר בו הרבה ולא יהרהר אחריו
שהוא מדה"ד שהביא עליך פורענות   אלקיםי הלהוציא דבר והרהור רע לפנ

והוא רואה מלמעלה  ,בשמים ואתה על הארץ אלקיםכדפירש"י לעיל כי ה
  .דעביד לך דבר זה לטובה וק"ל 25ביותר שאפשר

 

 לעיל פרק א'( א הובא)הגמר  תענית כ"א. מהרש"א

אמר גם זו לטובה, ורק כשהגיע למלך ראו   לא גרסינן כי חזינהו ❖

 שהיה מלא עפר

ניקום וניזיל ונעביד כו' אתו תרי מלאכי כו' פ"א היתה מטתו מונחת בבית 
ומלונהו עפרא כי מטא להתם שרינהו לסיפטא חזנהו דמלו רעוע בקשו כו'  

טי להתם טובה כו' דשקלי מהכא אמבי יהודאי אמר גם זו ל  בעא כו'  26עפרא
 כצ"ל בפרש"י בד"ה כי סתרו כו'

 )הגמרא הובא לעיל פרק א'( שם  מהרש"א

המהרש"א מדמה אמירת גם זו לטובה לאמירת כל מה דעבדין   ❖

מן שמיא לטב, וכתב שנלמד בברכות מפסוקים, ומפרש שמה 

 שנראה רע לאדם אפשר שהוא לטוב

יהא אדם רגיל לומר כל  רואה דלעולםכה"ג אמרי' פרק הגם זו לטובה כו' 
 מה דעבדין מן שמיא לטב הוא ומייתי ליה התם מקראי ור"ל גם זה שנראה

דמן שמים עבדין ליה לטב והתם מייתי  27בעיני אדם לרעה הוא בא אפשר
 28.עובדא דר' עקיבא בהכי וע"ש בחידושי' שם ובפרק חלק

 
 .23גם כאן כ' המהרש"א לשון אפשר, וע' מש"כ בזה לעיל הערה  25
גרס למחר כי חזינהו אמר גם זו לטובה, וע"ע מש"כ בזה היעב"ץ מבואר במהרש"א שלא    26

)הובא גבורות ארי ספר החיים )כולם הובאו בסמוך( והמהר"ל בנתיב הבטחון פרק א' 
 בפרק ה'( שנחלקו אם גורסים כן או לא.

 .23גם כאן כ' המהרש"א לשון אפשר, וע' מש"כ בזה לעיל הערה  27
מדמה שתי המימרות גם זו לטובה וכל דעביד רחמנא לטב  משמע הכא שהמהרש"א 28

 24והערה  16עביד ועמש"כ בזה בהערה 



 כל מה דעביד רחמנא לטב עביד

~ 19 ~ 
 

 תענית שם  יעב"ץ

ס, ואולי לא היה זמן כין על הנלא גרסינן כי חזינהו ... דאין סומ ❖

 והוצרך לסמוך על הנס

לכאורה נוסחא זו בטלה משום דאמרינן  למחר כי חזינהו אמר ג"ז לטובה
מ"מ יש מקום לקיימה שמא לא  . וש"מ אין סומכין על הנס (כ ע"ב)לעיל 

וכענין שעשה  ,ועל כרחו היה צריך לסמוך על הנס ,היה הדבר סובל שהות
  29.דלעילשוכב בו כבבית הרעוע שהיה 

 

 תענית כ"א.  גבורות ארי

 לא גרסינן כי חזינהו ... שאם ראה לא היה מביאו ❖

סא זו ברור לי דמשובשת רגי  וכו'  םא התטלטובה כי מ  זוכי חזינהו אמר גם  
היא דמשמע למחר מיד ראה אותם שהוא עפרא בעודו בדרך ואפילו הכי 

אבל בפרק  ן,ו לעשות כהיא איך מילא לב ודבר תימה ,אמטינהו לבי קיסר
והכי גרסינן התם  ,מייתי להא עובדא ושם הגירסא מתוקנת (דף קט)חלק 

ועוד   30.כי מטי להתם פירוש לבי קיסר ונתן להם הדורון אשתכח עפרא
מכל מקום המכוון אחד  ,אישתני קצת התם הגירסא בעובדא זו משמעתין

להתם קטלינהו שקלו אינהו אמטו    אלא שיש שם קיצור בהא דגרסינן התם
והכא הגירסא בדקו ולא  ,משמע מיד קטלינהו בלא בדיקה ,דיורי להני

דודאי לא קטלינהו עד לאחר שבדקו  ,אשכחו קטלינהו והתם קיצר בדבר
 .ולא אשתכח

 
אבל הגבורות ארי המובא יש להעיר שהיעב"ץ הקשה מצד הדין שאין סומכין על הנס,  29

 .26בסמוך הקשה רק איך מילא לבו לעשות כן, וע' בסמוך בספר החיים.  וע' הערה 
הקשה איך מילא לבו לעשות כן, אבל היעב"ץ המובא לעיל יש להעיר שהגבורות ארי  30

 .26בסמוך הקשה מצד הדין דאין סומכין על הנס.  וע' הערה 
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 מר' חיים בר' בצלאל אחי המהר"ל  חלק גאולה וישועה פרק ב'ספר החיים 

ללמדו איך  מפני שהבין שנגנב לטובה וראה שהיה עפר והביאו   ❖

 סרלהצליח אצל הקי

 (כא א)ויתיישב בזה ההיא עובדא דנחום איש גם זו בפרק ג' דתענית 
דשקלוה מיניה לסיפטא דאבנים טובות ומרגליות שיש לתמוה שאחר שידע 
 סשנגנבו האבנים טובות ומרגליות מן התיבה ומלאום עפר האיך סמך על הנ

א שיהרגוהו ושמואל הנביא תיבה מלא עפר ולא היה יר  לילך אל הקיסר עם
איך אלך ושמע שאול והרגני אף על גב שהקדוש ברוך  (א' טז)אמר שמואל 

והאיך  (פסחים סד ב) הוא אמר ליה שילך וכל זה לפי שאין לסמוך על הנס
סמך אם כן הצדיק הזה על הנס שיעשו לו שיהא זה מעפרו של אברהם 

 31.אבינו

יבה זה שנגנב ממנו מה שהיה בת  ד הזה היה נותן אל לבו שגםונראה שהחסי
לפי שגלוי וידוע לפניו יתברך שהדורון הזה לא יהיה מקובל  ,הוא לטובה

וחישב  ,בעיני הקיסר כי קטן ושפל הוא בעיניו לפי רוממות גדולת מלכותו
רק כדי ללמוד ממנו ענין  ,כי לא לחנם נגנב הדורון וניתן במקומו העפר

בזה נעה ותחנונים לפני הקיסר ומוסר והוא שישפיכו דברי הכחכמה ו
באמור לו במה נקדם פניך אם בכסף וזהב הלא לך הכסף   ,ימצאו חן בעיניו

אבל ההכנעה היתירה שאנו  ,והזהב ולא נוכל לכבדך לפי גדולת רוממותיך
מכניעים לפניך ורוצים לקבל עלינו עול מלכותך בלב שלם והרי אנו מוטלים 

ועם כל זאת באנו  ,ה לפניך לרצון טובכעפר זה שבתיבה זו וזה יעללפניך 
לעורר גם כן את אדונינו הקיסר על דבר ענוה וצדק המקובל לנו מאברהם 

וזה כי איש חכם ונביא כמוהו מסתמא לא היה מלומד לעשות  ,אבינו
ואב המון לכל   (בראשית כג)בתוכם    אלקיםמלחמה ועם כל זאת היה נשיא  

קה רק היה למלוך עליהם ביד חז וכל זה לפי שלא רצה ,(שם יז ד)הגוים 
באמור להם כל היום שגם הוא   ,קונה את לבבם על ידי דברים רכים וטובים

ואין רצונו להמליך עליהם ובראותם הענוה היתירה שבו   ,עפר ואפר כמותם

 
דין אין סומכין על הנס וגבו"א הק' איך מילא לבו ע' לעיל שהערנו שהיעב"ץ הק' מצד  31

. וע' לעשות כן, וכאן בספר החיים עירבן והק' האיך סמך על הנס ולא היה ירא שיהרגוהו
 .26הערה 
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 . ל עליהם בחזקהיותר ממה שהיה בא להמשי  (ב"ר מג ה)המליכוהו עליהם  
תחת ידו כל הערים הגדולות  וכן אדונינו הקיסר אם ירצה שיכניעו

והיו   .יקרא אליהם לשלום ואז יענוך שלום ופתחו לך ,ממנו והבצורות
 חמדה. הדברים האלה מקובל וטוב בעיני הקיסר יותר מכל כלי

א ולך נ (,ב"מ פג ב)ואמר ליה הקיסר קרינא דאיגרתא איהו להוי פרוונקא 
גדולה ובצורה  עם השרים הגדולים אשר לי אל מדינה פלונית אשר היא

ואראה אם יאמנו דברך אם  ,הממני וקרא נא אליה לשלום וצא ותוכל ל
עד שעלתה   ,גם היה מלומד בנסים  (,משלי י לב)ושפתי צדיק ידעון רצון    ,לא

והכניסה את צווארה תחת עול  ,בידו שהושלמה אותה המדינה עם הקיסר
או גם כן אחר ואותן הדיורין שגנבו האבנים טובות מן התיבה ב . ותומלכ

ואולי התפארו גם כן כי חכמתם יעמוד להם לכבוש גם  ,כך עם עפר אחרת
 ,ובדק אותם ולא עלתה בידם ,כן עיירות ומדינות הרבה תחת יד הקיסר

 .והרגם הקיסר על ששחקו בו כן יאבדו כל אויביך

 )הגמרא הובא לעיל ריש פרק א'( ברכות דף ס:ביאורי הגר"א 

  ה בחסדיקבל הדין בשמחה לכלל ❖

 32, לכללה בימין וע' בריש הזוהר:קבלינהו כו'ל

)תחילה, והיינו תכליתה גם מעשה הבא ממדת הדין המחשבה  ❖

 הוא רחמים  שסוף מעשה במחשבה תחילה(
  

 םיקוידבר אל  טוב ואין רע וכו' וז"ש  , כי הכלהא אדם רגיל לומר כו'ילעולם  
והכל א' והוא  הוא באלקים המחשבה בד' כו' אני ה' שהפי' שאף שהמעשה

 33המגדלת ורוחצת או כמו אשה המבשלת כו':כמו האם 

 
לכוין שהכל נכלל בימין   שישבישת בגדיו  גבי לד' ע"ש  ב' ס"ק    'סי  ב"ומצינו ענין זה במשנ  32

 והבן.
, האם  תכלית)אולי רוחצת ומבשלת הם דוגמאות לדברים שאינם כמו שנראים, שאינם    33

איש ואשה במחשבה   במחשבה תחילה בבריאת  שסוף מעשהשם  וכמו שביאר הגר"א להלן  
 ב' ולבסוף א' וא"ש את"ם, וע' ביאור הגריא"ח( 
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נכד של ר' אברהם אחי  מספר בית אבות ממקורו ) ברכות מ"ח: דברי אליהו 
   (הגר"א בשם הגר"א

שכשם ... ר"ל שעל רעה יותר גדולה צריך לברך  בשם הגר"א ❖

 יותר כמו על טובה יותר גדולה

דודי  םבש שמעתי ו'חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה כ
רעה ידמה  איזו מווילנא שאמר דהיינו שאם תבוא לאדם הגר"א ז"ל זקני

ד אחסלע  כגון שאם אבד ממנו    ,והטובה לפי ערך הרעה  ,בעצמו שהיא טובה
ואם שני סלעים ידמה בעצמו כאילו מצא  ,ידמה בעצמו שמצא סלע אחד

בה ולפי ערך בעצמו שהרעה היא טו ,וכן בכל דבר רעה ידמה סלעים, שני
 הטובה. היא הרעה כן

 

 מהבן איש חי  ברכות דף ס: בן יהוידע

לעולם ר"ל אפילו במקרה הנראה טבעי, ויהא רגיל ר"ל אפילו   ❖

 כה"ג שנעשה נזק ג' פעמים

בא "ד ס"ל בנ לטב כל דעבדין מן שמייא לעולם יהא אדם רגיל לומרשם 
הקש צאים מים חיורדב הואראם מבעיא לומר לא  בות בתיבת לעולםרל
 הוא  בעטיאמר מקרה ה  טבעיים לא  אם יראה מקריים  אפילואלא    ,בעיטה

הא ידאמר א וה  34.הכל נעשה בהשגחתו יתברך לטובשה מיןאלא יא זה,

 
 

 
.. אפילו על מקרה טבעי, הכא כתב הבן יהוידע שלעולם בא לרבות שיש לומר כל דעביד .  34

ויאמין שהכל נעשה בהשגחתו ית' לטובה, ולהלן הבאנו מש"כ הבן איש חי בעצמו בספרו 
א שאמר כל דעביד ... ולא הזכירו על האריה בניהו שבענין האושפיזא והרוח הזכיר הגמר

ושונרא, וביאר שאמר כן רק על הדברים היוצאים מדרך הטבע.  וצ"ב שלכאורה זה נראה 
ך ממה שכתב כאן.  ולכאורה הפשט שם הוא שיותר מתפעל וחושב שהמאורע הוא הפו

בע.  לרעתו  כשאינו טבעי, שעל דבר טבעי אינו חושב שקרה לרעתו אלא תולה הדבר בט
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"ד דידוע מ"ש ס"ל בי וכו',  דעבדין  מהלעולם יאמר אדם כל   רולא אמ רגיל
 ק אםויש דס"ל דר  ,לשון רגיל  ראמימים פע  העל כמ  רגילבתיבת    יםקספוה

דא ובען בהאי אוהנה כ  .זה יאמר לשון רגיל לעפעמים  נעשה הדבר שלש
אמר מה דעבדין משמייא  ם כל זהוע ה,זחר אה בז ' פעמיםג נזק השענ

שאפילו ראה ג' עניינים בבת   ,יהא רגיל  מרינןאה  ולז  ,לטב אפילו בשלישית
זה כי  "ד עוד בעניןסונ"ל ב . אחת זא"ז שנראין רעה ג"כ יאמר דעבדי לטב

רמז שאם היו   ,"תחליה בשרגא וחמרא ותרנגולה הוא ש  ' דברים דהוור"ת ג
אך עתה הקב"ה עשה בשלשה   ,קיימים ג' אלה היה נעשה לו שחת בסיבתם

ואריה ושונרא אשר ר"ת שלהם   חי רודשאבדו אותה הלילה על י  ,אלה שחת
רמז שזה הנס נעשה לו בזכות התורה שנקראת רא"ש כמ"ש רז"ל  ,רא"ש

 וע"ש עוד בהמשך רמזים על פי הנ"ל.: בתיבת בראשית בי"ת רא"ש

 

 ברכות דף ס: בן יהוידע

 פתיחת פה לטובה גורם שיהיה הדבר לטובה ❖

י"ל מה חידוש קאמר   אמר להו היינו דאמרי כל דעבדין מן שמייא לטבשם  
להו עתה, והלא כבר אמר כן מתחילה על כל דבר ודבר שאירע לו, ושמעו 

אדם פותח פיו לטובה אפילו אם נ"ל בס"ד כונתו לומר כי הזאת ממנו.  ו
מה שאתם רואים עתה נגזרה עליו גזירה לרעה אפשר שתתבטל.  ולכן אמר  

שהכל נעשה לטובה, היינו בשביל דאמרי לכו מעיקרא על כל דבר שנעשה 
דעבדי משמיא לטב, ועל כן פתחון פי שפתחתי לטובה גרם שיהיה הדבר 

גלים לפתוח פיהם ורצה ללמדם בזה שיהיו מור.  ההוא לטובה באמת
 35לטובה על כל דבר אע"פ שנראה שהוא רעה:

 
וכאן בא לומר שאדרבה בדבר טבעי צריכים לאומרו כדי שנדע שהכל מהקב"ה והכל 

 לטובה. 
 רגיל לומר טעם למה אמרו חכמים יהא אדם לפי דברי הבן יהוידע אפשר לפרש עוד  35

דייקא שר"ל דוקא לומר בפיו משום שע"י פתיחת פיו לטובה גורם שיהיה הדבר לטוב.  
 .15ובהערה  4ועמש"כ בזה לעיל בהערה 
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 מהבן איש חיברכות דף ס: בניהו 

על דבר היוצא מהטבע ועל דבר הנצרך לו אמר כל דעבד  ❖

 רחמנא לטב עביד

 אע"פ שגוף הענין הוא נזק הוא סיבה לטב ❖

אמר  שפיזא וזיקא.  י"ל, למה באואמר כל דעבדין משמיא לטבשם ע"ב.  
הכי, ובאריה ושונרא לא אמר הכי. ונ"ל בס"ד באושפיזא נעשה לו דבר יוצא 
מהטבע שלא נמצא לו אושפיזא לא בחנם ולא בשכר, וכן הזיקא הוה דבר 

י זכוכית ששם מונח השרגא שהיה שמור ליוצא מן הטבע, כי ודאי היה לו כ
וברי ילוי, וכל ען הזיקא, כי א"א שיניח השרגא תחת אויר השמים בגמ

דרכים יש להם כלי מתוקן לשמירת השרגא מן הרוח ולהכי אמר: כל דעבדי 
משמיא לטב. אבל אריה שאכל החמור זה דבר המצוי במדברות, וכן שונרא 

 36בעי הוא.טשיאכל התרנגול גם זה דבר המצוי ושכיח ו

ועוד נ"ל בס"ד, דהן אמת דחמור נוער, אך אינו מוכרח להיות נוער בעת 
תרנגול קורא בעת ההיא, ולכן אם הת, וכן אין מוכרח שיהיה באו הגייסוש

זה נוער וזה קורא קודם שבאו הגייסות, ורק בעת הגייסות לא נער ולא 
קרא, אין צורך כ"כ באכילת החמור והתרנגול, משא"כ השרגא ואושפיזא 

 יש בהם צורך כל אותה הלילה.

נין אינו טב הע ראה גוףאע"פ שתוהא דאמר לטב ולא אמר טב. נ"ל ר"ל 
, ]שע"י נזק זה שהוא דבר מועט ירויח טוב אלא נזק, עכ"ז הוא סיבה לטב

הרבה, שהאי עובדא שאכילת השונרא את התרנגול והאריה את החמור 
ודאי היה לו הפסד בזה, אך זה הפסד מועט שנעשה לצורך ריוח הרבה 

ודאי   במדבר, וזהשניצול מן השביה הוא וכל אשר לו. וכן מה שמוכרח ללון  
הוא צער גדול ובפרט אם היה זמן קר, אך הוא צער מועט שנעשה לצורך 
טובה גדולה, להנצל מן השביה. ולז"א: כל דעבדי משמיא אף שהוא נזק, 

 הנה הוא עשוי לטב ר"ל: לצורך הטב, ולכן לא אמר כל דעבדי הוא טב[. 

 
כאן, ששם כ' שלעולם בא  ע' מה שהערנו שבספרו בן יהוידע לכאורה כתב הפוך ממש"כ 36

 לרבות שיש לומר כל דעביד ... גם על מקרה הנראה טבעי, וע"ש מה שביארנו בזה.
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 ברכות דף ס:בניהו 

 להדליקוחזר  ר"ע הכיר שנכבה הנר בהשגחה ולכן לא ❖

.   בשלמא אתא זיקא כביה לשרגא, אמר כך דעבדין משמיא לטבשם.  
החמור אכלו האריה והתרנגול אכליה שונרא, ואין בידו לתקן, אך השרגא 
אחר שנכבה יחזור וידליקנו, דודאי היה אצלו אבן מוציאה אש וגם גפרית, 

ונ"ל  נכבה.וכמו שהדליקו תחילה קודם שנכבה, כן יחזור וידליקנו אחר ש
בס"ד, כי הוא ודאי היה לו פנס השומר את השרגא, ומונע הרוח מלכבות, 
כי כן דרך הולכי דרכים ליקח עמהם כלי השומר את השרגא מן הרוח, וכן 

אע"פ שעשה לו שמירה, ודאי היה אצלו כלי זה והניח השרגא בתוכו, אך 
ה וי הינכנס הרוח בתוך הכלי וכבה את השרגא, ובזה נודע לו כי הכב

בהשגחה עליונה, שהיה רצון מן השמים שיכבה השרגא, ולכן גם הוא  
כי אמר כיון שהכבוי היה מן השמים, ודאי  37,משך ידו ולא חזר להדליקו

יש טעם בכבוי, ולא אדליק לסתור מה שנעשה מן השמים. ולכן באריה 
 ושונרא לא אמר כל מה דעבדי וכו' ובשרגא אמר, היינו ר"ל: כיון דהיה מן

ים רצון  לכבות, הא ודאי יש טעם כמוס בדבר שנולד מן כבוי זה טובה, השמ
 ולכן לא אחזור להדליקו. 

 

הגמרא הביא כל מיני מקרים וכל מיני גורמים ללמד על הרבה  ❖

 אופנים שיש לומר עליהם כל דעבד רחמנא לטב

)א"ה( יל"ב מה שהגמרא ברכות )ס:( הביא הסיפור של ר"ע שקרה לו כל 
וחק והפסד ע"י כל מיני סיבות שונות, שבא ללמד שעל כל זה ר ודמיני צע

שאפשר ללמוד משם לכל     וכיוצא בזה יש לומר כל דעביד רחמנא לטב עביד.
ומצב של דאגה  ,כגון נזק כספי כמיתת החמור ,שיש לאומרו מיני מצבים

)או"ח סימן  כיבוי הנר, וצער רוחני כמיתת התרנגול שביאר הגר''זכופחד 

 
הבן איש חי לומד שסמך ר"ע על הידיעה שלו שהכל בהשגחה מהשי"ת לסמוך ע"ז  37

ליק הנר שכבה.  וכן רואים בספר החיים שלכן הביא נחום לעשות מעשה, ולכן לא חזר להד
 להמלך גם אחרי שראה שהוא עפר, וכ"נ במהר"ל שם ע"ש. איש גמזו העפר
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שהביאו להעירו משנתו לעבודת בוראו וכדי  על פי רש"י שםג'( עיף א' ס
וכן יש ללמוד מהסיבות של מקרים אלו שיש לאומרו  . שיתפלל בזמן

, וכן אכשמישהו עושה לו דבר רע כגון כאן שבני העיר לא נתנו לו אושפיז
כשההפסד בא ע''י הטבע כגון הנר שכבה אותו הרוח, וכן כשבא ע''י בע''ח 

 נים כגון האריה והחתול.ם וקטגדולי

 

 ' ד פרק  

 החילוק בין כל דעביד רחמנא לטב לגם זו לטובה 
 

 מהבעש"ט אות ל"ג  כתר שם טוב

נחום איש גמזו מצא החסד בשרש הדין ואמר גם זו לטובה  ❖

 וסתם בני אדם יאמרו כל דעביד רחמנא לטב גם שאינו יודע 

ן שמיא לטב עבדין, באור ש"ס לעולם יהא אדם רגיל לומר כל מה דעבדין מ
דתענית דנחום אמר גם זו לטובה. ויש   וכההוא מעשה דרבי עקיבא, ובש"ס

להבין שנוי לשון בין זה לזה. וכתבתי באור, למתק דינין בשרשן, על ידי 
שימצא בשרש הדין איזה חסד אז נמתק הדין בשרש חסד זה ונעשה הכל 

. 38ה מיד חסדולכך נחום איש גם זו מצא החסד בשרש הדין ונעשסד. ח
תם בני אדם שאינו יודע שרש החסד מכל מקום יהיה רגיל סכן ב  מה שאין

 39לומר כל דעבדין מן שמיא לטב עבדין מן הסתם גם שאינו יודע.

 
חידוש זה שע"י אמירת גם זו לטובה נעשה לחסד, כ"כ המהר"ל גם על כל דעביד ... ,  38

י לכו ... ע"ש וכ"כ הבן יהוידע על אמירת כל דעביד לגבי מה שר"ע אמר להם היינו דאמר
עמש"כ הח"ח במחנה ישראל שכתב שע"י פתיחת פיו לטובה גורם שיהיה הדבר לטוב.  ו

 )קרוב לסוף הקטע המובא בפרק ז'( בשם אגדת בראשית שמשמע שע"י שמצדיק הדין
   היסורים עוברים ע"ש ודו"ק וצל"ע.

ומר גם זו לטובה, שיש ספרים שהביאו הענין לומר כל דעביד ... וגם הענין ל  16ע' הערה    39
אמרינן בגמ' שיש לאומרו וכמו שנפסק ויש ספרים שהביאו רק הענין לומר כל דעביד ... וכד



 כל מה דעביד רחמנא לטב עביד

~ 27 ~ 
 

 על אגדות הש"ס תענית דף ט' עין אליהו

רחמנא לטב ר"ל גם זו לטובה ר"ל שכעת הוא טוב וכל דעביד  ❖

 שבסוף יהיה טוב

דקרתא רבתא ווילנא מוהר"ז   גיד מישריםגאון המשמעתי מחותני המנוח ה
אמר רב  (פ' הרואה דף ס' ע"ב)זצ"ל דהנה הדין הוא כמו שמבואר בברכות 

ב טמה דעביד רחמנא    הונא משום ר' מאיר לעולם יהא אדם רגיל לאמר כל
הלא  ,גם זו דאמר גם זו לטובהוא"כ מאי רבותא דנחום איש  ,הוא דעביד

וביארו ע"ז הספרי יראים דהנה   40,ב הואטדעביד להדין הוא דיאמר כל מה  
האומר כל מה דעביד לטב הוא דעביד ר"ל בסוף יהיה טוב אבל לע"ע אין 

ונחום איש גם זו שאמר גם זו לטובה הוא האמין בה' שכהיום  ,טוב לו
ולכן  41, ולא רק שבסוף יהיה טוב אלא כעת הוא טוב ,עושה ה' עמו טוב
 42.ום עמו הוא טובשעושה כהיר"ל שמה  ,אמר גם זו לטובה

 

 על העין יעקב תענית דף כ"אענף יוסף   

ר"ל  גם זו לטובה ר"ל שזה גופא טובה וכל דעביד רחמנא לטב ❖

 שמזה הרעה תצמח טובה

קשה הא כל אדם מחויב  דכל מילתא דהוה סלקא ליה אמר גם זו לטובה
הוא   כל אדם אומר לטבוי"ל ד  43,לומר כל מה דעבד רחמנא לטב הוא דעביד

 
בשו"ע.  ומובן מאד עפ"י דברי הבעש"ט כאן, ודברי העין אליהו ועין יוסף המובאים כאן 

 בהמשך שדרגת נחום איש גמזו היה דרגא מיוחדת, וכל דעביד ... שייך לסתם בני אדם.
בעלמא, ולכן בואר בדבריו שנקט שאמירת כל דעביד ... הוא דין וחיוב ולא סתם ענין מ 40

 מקשה מזה מה רבותא דנחום איש גמזו.
בכתר שם טוב המובא לעיל כ' שכשאמר גם זו לטובה מצא החסד בשורש הדין ועי"ז  41

 נעשה מיד חסד, וכאן משמע שביאר שכבר כעת הוא טוב, וע'.
 ר שם טוב ליישב עפי"ז למה רק כל דעביד ... הובא להלכה.עמש"כ לעיל  על הכת 42
ריו שנקט שאמירת כל דעביד ... הוא דין וחיוב ולא סתם ענין בעלמא, ולכן מבואר בדב 43

 מקשה מזה מה רבותא דנחום איש גמזו.
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אבל נחום  ,אבל לעת עתה היא רעה ,מזה הרעה תצמח טובהדעבד ר"ל ש
)מהרב המאור הגדול   .איש גם זו היה אומר שזה גופא טובה היא ולא רעה

 44מו"ה אלי' זצ"ל האב"ד דק"ק לידא(

 

 פרשת ויחי  תולדות יעקב יוסף

כל דעבדין משמיא לטב ר"ל שסופו יהיה לטובה וגם זו לטובה  ❖

 ו לטובה נעשה באמת טובה מידר"ל שאם מקבל

ם רגיל לומר דא"ר הונא וכו' לעולם יהא א  (ברכות ס)בארתי דאיתא בפ"ט  
לטב כי הא דר' עקיבא אזיל באורחא וכו' והקשה  כל דעבדין מן שמיא

מרהרש"א הא דלא מייתי הך דסדר תענית עובדא דנחום איש גם זו לטובה. 
דעביד רחמנא וכו' דתולה  ומשני אפשר דניחא ליה לאתויי הך לישנא כל

הכל בהקדוש ברוך הוא וק"ל עכ"ל. ויש להבין וכי סלקא דעתם שיש דבר 
ברוך הוא כי הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים א' בעולם שאינו מהקדוש 
איש גם זו היה תולה הכל בהקדוש ברוך הוא  )ברכות ל"ג:( ובודאי נחום

 הך דנחום איש גם זו. ג"כ ואם כן היינו הך והדרא קושיא דה"ל להביא

כל ונ"ל דכל א' הוא ענין בפני עצמו כי כאן נלמד שיהא אדם רגיל לומר 
וז"ש  ,ו גם שהיא רעה רק סופו יהיה לטובהדעבדין מן שמיא לטב היינ

דאל"כ היה ראוי לברך בזה  ,ולכך מברכין על הרעה ברכה מיוחדת ,לט"ב
מה שאין כן  ,צ"ל כאמורלא א ,ג"כ הטוב והמטיב כסברת הרי"ף שם

שאם מקבל לאותו  ,ממעשה דנחום נלמוד ענין אחר שהכל תלוי במקבל
 45.נעשה באמת טובה מיד ,דבר שאירע לו לטובה

 
 
בכתר שם טוב המובא לעיל כ' שכשאמר גם זו לטובה מצא החסד בשורש הדין ועי"ז  44

ועמש"כ לעיל  על   אן משמע שביאר שלעת עתה היא גופא טובה, וע'.נעשה מיד חסד, וכ
 שם טוב ליישב עפי"ז למה רק כל דעביד ... הובא להלכה. הכתר

 
 מה שביארנו שם בדעת המהרש"א, ואולי לפ"ז יש ליישב קושייתו.   23והערה    16ע' הערה    45
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  ברכות דף ס:בניהו 

לפי הבעש"ט י"ל שר"ע אמר כל דעביד רחמנא לטב עביד בפני   ❖

 אחרים מרוב ענותו ושלא בפניהם היה אומר גם זו לטובה

איש גם זו  . אמרו בשם ר"י בעש"ט ז"ל, דנחוםבכל דעבדי משמיא לטשם 
שהיה אומר גם זו לטובה ]תענית כא, א.[, מפני שהיה מבין בסוד הענין, 
 םומצא חסד בשורש הדין לכך היה אומר לשון זה, משא"כ בסתם בני אד

 שאין יודע בשורש החסד, יאמר: כל מה דעבדי משמיא לטב עבדי.

ולמה   היה חכם גדול ומבין בסוד הענין,  ומקשים על דבריו, ודאי רבי עקיבא
לא אמר כמו נחום, ותירצתי לו מרוב ענותו היה אומר בפני אחרים כן כמו 

 שאומרים סתם בני אדם, אבל ]שלא[ בפני אחרים היה אומר כנחום. 
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 ' ה פרק  

 דברי מהר"ל בנתיבות עולם 
 נתיב אהבת ד' ונתיב הבטחון 

 

 פרק א' נתיב אהבת השם מהר"ל נתיבות עולם

לד' לא רק כשהגיע לו מדת הדין אלא הפסוקים מלמדים להלל  ❖

אפילו על עומק המשפט ואפילו כשקרוב להעדר והפסד ואפילו  

על איבוד גמור, ולא רק להלל ולשיר אלא אפילו לברך לד' על 

 זה

מפי עליון לא תצא הרעות והכל הוא לטוב ומצד השי"ת רוצה   ❖

א רע והוא לטובתו לכפר   בטוב ושונא ברע ורק אצל המקבל הו

שנראה רע ויבטח  כשיבא דבר  וולבער הרע ולהצילו מרע  חטאו  

 בד' יהפך לטובה

 

חייב האדם לברך על הרעה כשם שמברך על  (נ"ד א')ובמשנה ברכות 
וזה כי כאשר  ,יך בכל לבבךקוכדאמר שם שנא' ואהבת את ה' אל ,הטובה

על אהבה גמורה   ה זהמור  ת"יעליו צרה ועם כל זה מברך הש  ת"יהביא הש
ובדבר זה יש שאלה גדולה שאף אם הדעת נותן שיקבל עליו דין  . מאוד
וזה מצד אהבת  ,ויצדיק דינו ויאמר אמת משפטו שהביא עליו ת,"יהש

 .על זה ת"יאבל מ"מ למה חייב לברך וליתן הודאה אל הש ,השי"ת

 ,יתב'  הוא בשביל הטוב שיש בו  ת"יויש לך לדעת כי הברכה שהוא מברך הש
על כל פנים  ,ומה שמגיע מן הרעה אל האדם אף כי היא רעה מצד המקבל

וצה ברע כי כל רומצד שהוא יתב' טוב אינו    ,מורה על שהוא יתב' הוא הטוב
לכך יש ו  ,ומפני שהוא שונא הרע מביא הרע על עושי רע  ,טוב שונא את הרע

 הוא ת"ירע הוא מצד הטוב שהשכי גם ה ,אף על הרע ת"ילו לברך הש
יסורין באים על הגם אי אפשר בעולם שיהיה מדת  . הטוב אינו חפץ ברע
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  .ולפיכך אף מדת היסורין הם לטוב ,האדם ולא יהיה זה כפרה על חטאתו
אמר  ,נה טוב מאדהר עשה ושל אכאת  אלקיםוירא  (טרק ב"ר פ)ובמדרש 

אלא   ,סורין טובה מאד בתמיהוכי מדת י  ,רב הונא טוב מאד זו מדת יסורין
יים חן שלמה אמר ודרך כו . יי עולם הבאחשעל ידי זה הבריות באים ל

הוי   ,צא וראה איזה דרך מביאה את האדם לחיי עולם הבא  ,תוכחות מוסר
 .אומר זו מדת יסורין

שם חייב אדם לברך על הרעה מעין הטובה ועל   קאמר)ברכות ס ב(  ובגמרא  
וב ך על הרעה הטאילימא דמבר ,מאי מברך ,הטובה מעין הרעה וכו'

והתנן על הגשמים ועל בשורות טובות  ,והמטיב ועל הטוב הטוב והמטיב
אמר  ,אומר ברוך הטוב והמטיב על שמועות רעות אומר ברוך דיין האמת

מנא הני מילי אמר רבה בר בר  . לקבלינהו בשמחה רבא לא נצרכא אלא
אהלל   יםאלקב  ,חנה אמר ר' יוחנן דאמר קרא בה' אהלל דבר זו מדה טובה

חסד ומשפט אשירה לך ה'  אר' אבהו אומר מהכ . דבר זו מדת פורעניות
רבי תנחום אמר מהכא   .אם לחסד אשירה אם למשפט אשירה ,אזמרה

רבנן  . שם ה' אקראכוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא צרה ויגון אמצא וב
 .רךואמרי מהכא אמר קרא ה' נתן וה' לקח יהי שם ה' מב

ום רבי מאיר וכן תנא משמיה דרבי עקיבא לעולם שרב מאמר רב הונא אמר  
כי הא דרבי  ,ב הוא דעבידטיהא אדם רגיל לומר כל דעבדין מן שמיא ל

י מטא להא  ,עקיבא הוי אזיל באורחא והוי בהדיה חמרא ותרנגולתא ושרגא
 ,אמר כל דעבדין מן שמיא לטב עביד ,דוכתא בעא אושפיזא ולא יהבו ליה

 ,א שונרא אכליה לתרנגולאתא ,ארי אכליה לחמרא  אתא  ,אזל ובת בדברא
אתא גייסא  . אמר כל דעבדין מן שמיא לטב ,יקא כביא לשרגאזאתא 

 .אמר להו היינו דאמרי כל דעבדין מן שמיא לטב ,אתשבייה למ

והרי שפיר נוכל ללמוד   ,ל אחד מן החכמים האלו להוסיףוקשיא דמה בא כ
ועוד  . סד ומשפט אשירהחמן  כןו ,י' אהלל דברקמן בה' אהלל דבר באל

 ,קשיא מהא דאמר כי הא דרבי עקיבא הוי קאזיל באורחא והוי בהדי' וכו'
ועוד מה הפסד היה שהרוח היה מכבה   ,למה לא אכל הארי גם כן לתרנגולא

 וכי דבר זה יותר מן מה שהיה צריך ללון בדברא. ,לנר

הוא מצד המקבל   כל רע שבא על האדםאבל פירוש זה כי כבר אמרנו לך כי  
 , ך על הטובהרומפני כך חייב לברך על הרעה כשם שמב ,מצד הפועל לא

אומרים המינים  ולא כמו שהיו  ,להודיע כי אין כאן רק התחלה אחת טובה



 כל מה דעביד רחמנא לטב עביד

~ 32 ~ 
 

ומן הטוב  ,אחר שראינו כי מגיעים הטובות בעולם ומגיעים הרעות בעולם
רים כי יש כאן ך היו טועים והיו אומכל ,לא יצא רע ומן הרע לא יצא טוב

שהיו אומרים מפי   ,התחלה אחת טובה והתחלה השניה הרע  ,חלותשתי הת
הרע יש לו עליון לא תצא הרעות והטוב רק הטוב יש לו התחלה אחת ו

 ,אבל אין כאן רק התחלה אחת טובה  ,ואין הדבר כך חלילה  ,התחלה אחרת
  , טוב   שהפועל הוא  , והרע הזה הוא מצד הטוב  ,והרע הוא מגיע מצד המקבל

והכל הוא מן פועל   , ממנו הוא הטוב ולכך המגיע ,והטוב אינו רוצה ברע 
מ"מ  ,רעודבר זה בודאי הוא  ,מחריב ירושלים ת"יוכאשר היה הש  .אחד

כי הוא עושה  ,ת"ידבר זה מצד המקבלים הם בני אדם ואינו רע מצד הש
וב ופעל זה מצד שהוא יתב' הט  ,דין ומשפט לבער הרע והחטאים מן העולם

ומאחר שהטוב והרע שניהם מן התחלה אחת יש לברך על הרע   ,שונא הרע
ומצד הזה בא   ,כי אף אם המעשה הוא רע הוא יתב' מבורך  ,הכמו על הטוב
רק מפני כי אצל המקבל שהוא מקבל הדין על חטאו יש לו  ,הטוב והרע

 ,והדין הוא טוב בעצמו ,לברך ברוך דיין אמת שהוא דין אמת אל המקבל
המקבל שהוא רע בעצמו מכל מקום הוא טוב לכפר עליו מחטאו אצל ואף 

 .ולכך יקבל אותו בשמחה ,ולבער החטא מן העולם

ולא בא  ,ים אהלל דברקומפני כי לא הביא רבה בר בר חנה רק דכתיב באל
ואפשר שמגיע אל א' מדת  ,ללמוד רק שיש לברך כאשר הגיע לו מדת הדין

ולא פגע בו מדת  ,ם לו כפי עומק המשפטהדין ומ"מ לא היה יורד עמו לשל
וכל משפט הוא משפט  ,ולכך מביא קרא חסד ומשפט אשירה ,הדין לגמרי

ומפני כי לא משמע דבר זה שהדבר  . גמור עד שהוא יורד לעומק המשפט
כי יש משפט שיקבל האדם אבל  ,שבא על האדם קרוב להיות העדר והפסד

לכך מביא  ,בודוא קרוב אל האאבל כל צרה ה ,אין מגיע אל הפסד לגמרי
 ,א קרוב אל האבודהושורבנן מוסיפים לא דבר    .  קרא צרה ויגון אמצא וגו'

 ,ודבר זה אבוד גמור ,שנאמר ה' נתן וה' לקח ,אלא אפילו הוא אבוד גמור
וכך מצאתי נוסחא בילקוט באיוב והיא נוסחא ישרה  .ועם כל זה יברך

 .מאוד

ויש לפרש כי בכתוב  ,ומשפט אשירה ונוסחא שלנו מביא קודם קרא חסד
ריך לברך השם יתב' ואין ראיה שצ  ,הזה חסד ומשפט אשירה לא נזכר השם

ים אהלל דבר שנזכר קולפיכך מביא מקרא בה' אהלל דבר באל ,כפי שבחו
ים אצל קובפסוק הזה לא נזכר רק שם אל ,בו השם לברך השם כמו שראוי

ומביא צרה ויגון אמצא ובשם  ,הצרה ואין זה שם המיוחד שהוא עוד גדול
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ולא נזכר  ,גדולה' אקרא בו השם המיוחד יש לו הלול כפי מדריגות השם ה
אבל הברכה היא יותר  ,בכל זה לשון ברכה רק שירה או הלל או אקרא

ולכך מביא  ,תוספת שכל ברכה היא תוספת כמו שיתבאר בנתיב התפלה
מבואר אבל גרסא   ר זהודב  46,' לקח יהי שם ה' מבורךהה' נתן ו  מקרא הזה

 .הראשונה נכונה

והוא לטובתו כדי לסלק מאתו לפעמים יבא רע על האדם אפשר ומפני כך 
ולפעמים גם הרע הוא לטוב אל  ,רע כמו שהיה במעשה הנזכר ואדבר שה

ולכך יהא אדם רגיל לומר כל מה   ,המקבל כאשר בא עליו הרע לכפר חטאו
וטח בו וא בוה  הדבר שנראה רע  וכאשר יאמר על  ,ב עבידטדעביד רחמנא ל

 47.אז יתן הש"י אותו רע לטובה ,יתב' שהוא לטובה

 ',ומביא הא דרבי עקיבא הוי אזיל באורחא וכו' הוי ליה בהדיה חמרא כו
ואלו  ,דע כי אלו ג' דברים הם נגד ג' חלקי האדם שהם הגוף והנפש והשכל

א כולו חומר כי החמור הוא דומה לגוף שהו ,ג' דברים הם ג' חלקי האדם
יותר נפש   והתרנגול דומה אל הנפש שהרי התרנגול יש לו  .  ועליו רוכב הנפש

וכמו שאמרו נותן לשכוי בינה להבחין בין יום   ,מן שאר ב"ח שיש לו הבחנה
אף כי אין דעת אלא לאדם בלבד מ"מ התרנגול קרוב לנפש  ,ובין לילה

ופלג כי התרנגול ועוד יש לך להבין דבר מ ,השכלית מצד הבחינה שיש לה
כי הנפש הוא הגבר ותרנגול שהוא גבר   ,בר הוא דומה לנפש האדםשנקרא ג

ועוד יש בזה איך התרגנול הוא לגמרי מתיחס   ,הוא לגמרי מתיחס אל הנפש
אבל הפי' הזה ברור  ,אל נפש האדם והוא דבר חכמה מאד ואין לי להאריך
  .שיהיה תמורת נפשו  כי לא לחנם הנהיגו לשחוט תרנגול בערב יום הכפורים

ובכל  ,השכל שנקרא נר שהוא מאיר לאדםכנגד  אוהשלישי הוא נר שהו
וכמו שאמרו במסכת שבת בפרק במה מדליקין )כ"ג   ,מקום נקרא השכל נר

ודבר  . כי נר מצוה ותורה אור ב'( הזהיר בנר הויין לו בנים ת"ח שנאמר
 .יאורפשוט שהשכל הוא הנר המאיר לאדם ואין צריך דבר זה ב

ראוי לבא עליו ג"כ מה שבא ומפני שכאשר בא ר' עקיבא לאותו העיר היה 
ומי  ,נשבים שאר אנשי העיר ודהיינו שיהיה נשבה כמו שהי ,על כל העיר

 ,שנשבה משעבדים אותו בגופו אם הם רוצים דהיינו עושים בו מלאכה
ן ועוד כי הנשבה מ ,ופעמים נוטלים נפשו לגמרי ומבטלים אותו מתלמודו

 
 .14 לד' על הרעה, ועמש"כ בזה בהערה לברךמבאר שנתחדש כאן שיש גם  46
 ה הבאה.כאן חי' שע"י אמירתו בביטחון בד' יהפך הענין לטוב, וע' בהער 47
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והשם ית' רצה להציל   .  כלותו וזה ביטול לגופו ולנפשו ולשהסתם הורגים או
וכאשר היה בעיר והיה בכלל אוחה גזירה להיות נשבה אי  ,את רבי עקיבא

 ור,ולפיכך בא ארי ואכל החמ ,דבר אפשר שלא יהיה נעשה בו רושם של
ובא השונרא ואכל  ,ודבר זה היה כפרה מה שהיה ראוי לבא על גופו

מורת השכל עד והנר שכבה הא ת ו,ודבר זה ההא תמורת נפש ,רנגולהת
ומהגוף הוא בפני  ,ומפני שכל אחד הוא בפני עצמו  .  שהיה לו תמורה לגמרי

בוי אור בפני כלכך בא  ,עצמו והנפש הוא בפני עצמו והשכל הוא בפני עצמו
 ,והשונרא מיוחד להפסיד התרנגול ,והארי מיוחד להפסיד החמור ,עצמו

ומפני כי לטב עביד  ולפיכך אמר ר"ע כל מה דעביד רחמנא . זה ידועבר וד
כל משפט ודין שבא על האדם הוא מצד הטוב כאשר בא דבר מה על האדם 

מהפך אותה לטובה מצד  ת"ישהוא נראה רע והוא בוטח בו ית' הש
ואין כאן מקום להאריך בזה כי עוד יתבאר ענין זה בנתיב   48הבטחון בו יתב'

  .ובנתיב הבטחון ןהיסורי

 

 פרק אנתיב הבטחון  מהר"ל נתיבות עולם

מחמת בטחונו של ר"ע בד' שהכל לטובה נעשה לטובה מדבר  ❖

 שהיה נראה רע

 

אמר רב הונא אמר רב משום רבי מאיר וכן תנא  )ברכות ס ב( עוד שם
 ,בטמשמיה דרבי עקיבא לעולם יהא אדם רגיל לומר כל דעבדין מן שמיא ל

 ,תרנגולא ושרגארחא והוי בהדיה חמרא ובא הוי אזיל באוכי הא דרבי עקי
אמר כל דעבדין מן שמיא  ,להאי דוכתא בעי אושפיזא ולא יהבו ליה אמט

אתא שונרא אכליה  ,א אריה אכליה לחמריהתלטב אזל בת בדברא א
 ד. שמיא לטב עבי ןאמר כל דעבדין מ ,אתא זיקא כבי לשרגא ,לתרנגולא

 
מבואר בהמהר"ל חידוש גדול שע"י הביטחון שהכל לטובה נהפך לטובה.  וע' לעיל פרק  48

 ד' שכ"כ כתר שם טוב לגבי אמירת גם זו לטובה, וע' מה שהערנו שם.
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דעבדין מן אמר להו היינו דאמרי כל  ,אתמבלילא אתא גייסא שבייה ל
 .שמיא לטב עביד

כבר אמרנו בנתיב האהבה כי אלו ג דברים הם ג' חלקי האדם שהם הגוף 
והנפש  ,הגוף החמרי הוא מתיחס לחמור ועליו רוכב הנפש ,והנפש והשכל

וידוע כי הנפש הוא צורה אשר  ,מתיחס אל התרנגול שנקרא גבר ואיש
התבאר פעמים שידוע והחומר נקרא אשה כמו ש הצורה נקרא איש כמו

והשלישי הוא הנר שהוא כנגד     .ולכך אמר שהיה לו חמרא ותרנגולא  ,הרבה
ובכל מקום נקרא השכל נר וכמו  ,השכל שנקרא נר שהוא מאיר לאדם

שאמרו במסכת שבת בפיק במה מדליקין הזהיר בנר הויין לו בנים תלמידי 
המאיר   ודבר פשוט שהשכל הוא הנר  ,אורחכמים שנאמר כי נר מצוה ותורה  

 .לאדם ואין צריך ביאור דבר זה

ומפני שכאשר בא רבי עקיבא לאותה עיר היה ראוי לבא עליו גם כן מה 
ואם  ,דהיינו שיהיה נשבה כמו שהיו נשבים שאר העיר ,שבא על כל העיר

והיו נוטלים ממנו גופו ונפשו וגם שכל  ,היה נשבה היו מבטלים אותו מכל
 ,והשם יתברך רצה להציל את רבי עקיבא    .שהיו מבטלים אותו לגמרי  ,לוש

וכאשר היה בעיר היה בכלל אותה גזירה  ,סבב דלא יהבי ליה אושפיזא
ג"כ שולט בו,  ואי אפשר שלא יהיה הגזירה שיצאת על העיר ,להיות נשבה

ואכל  ואינו אפשר שלא יעשה זה בו רושם של דבר מה, ולפיכך אתא אריה
ובא השונרא ואכיל  ,י לבא על גופוה הוא תמורת מה שראור ובדבר זהחמו

 ,והנר שכבה הוא תמורת השכל  ,התרנגול ודבר זה הוא תמורת נפשו וכפרתו
תרנגול  חומזה ראיה גמורה מן הגמרא ליק  .עד שהיה לו תמורה לגמרי

ולפיכך אמר רבי עקיבא   .  ודבר זה ידוע  ,לכפרה על נפשו בערב יום הכפורים
כי הוא בוטח בה' כי מה שנעשה לו לטב כלומר    ,בטל מה דעביד רחמנא לכ

ומחמת בטחונו בו יתברך נעשה לו הדבר ההוא לטובה מדבר שהיה  ,עביד
 .נראה רע

נחום איש גם זו כל מילתא דהוה סלקא ליה  )כא א( ובפרק שלישי דתענית
אמר  ,זמנא חדא בעו לשדורן ישראל דורון לבי קיסר  .אמר גם זו לטובה

שדרו בידיה מלא  ,סיםינחום איש גם זו שהוא מלומד בנ מאן ייזיל ייזיל
בלילה קמו הנך   ,אזל ובת בההוא דיראה  .  סיפטא דאבנים טובות ומרגליות

למחר כי חזינהו אמר גם זו  ,דיוראי ושקלינהו לסיפטיה ומלינהו עפרא
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ו בי אמר קא מחייכ ,כי מטא להתם בעא מלכא לקטלינהו לכולהו .לטובה
אדמי ליה כחד מנייהו אמר ליה דלמא הא עפרא מעפרא   תי אליהויהודאי א

דאברהם אבוהון דכי הוי שדי עפרא הוו סייפי גילי הוו גירי דכתיב יתן כעפר 
א מדינה דלא מצי למכבשה בדקו מיניה דהוה ח  .חרבו כקש נדף קשתו

ליות ו לסיפטיה אבנים טובות ומרגהעיילוה לבי גנזיה ומלאו ,וכבשוה
אמרו ליה מאי אייתית  ,א בת בההוא דיוראיתכי א . הושדרוהו ביקרא רב

סתרו  ,אמר להן מה דשקלי מהכא ,בהדך דעבדי לך יקרא כולי האי
בדקוה   ,אמרו ליה האי עפרא דא מדידן הוה  ,לדירייהו ואמטינהו לבי מלכא

 .נך דיוראי עד כאןהולא אשכחוהו וקטלינהו ל

נחום כי  ,יתברך חון בוה גדול מדת הבטלומר כמכי בא  ,וביאור ענין זה 
שאף דבר שהיה נראה רע היה בוטח בו   ,איש גם זו היה לו מדת הבטחון

וכמו שהתבאר אצל רבי עקיבא במעשה   ,יתברך במאמר שיהיה אליו לטוב
וכאשר לקחו ממנו מה שרצה להביא דורון למלך אמר גם זו   49.שלפני זה

ואשר גנבו ראות למלך את אשר עשו והניח העפר כי רצה לה ,לטובה
וכאשר בא לשם פתח  ,ולכך שתק כאלו היה שם עוד הדורון  50, הדורון ממנו

וכאשר עשה כן  ,ואז היה רוצה להגיד מה שנעשה לו ,אותו כאלו לא ידע
 .כעס המלך כי לא האמין אליו כלל שגנבו הדורון ממנו

ב אותה סימן ואחד מן היועצים שהיה אליהו אמר דבר זה כי ראוי לחש
כמו שמצינו   ,בפרט במלחמה  ,כי דרך אומות הראשונים שהיו מנחשים  ,טוב

ואמר כי אין מדרך המלך שנעשה דבר זה אליו להביא  . במקרא ובגמרא
וכאלו הביא לו , רק שהוא סימן וניחוש כי זה יהיה כלי מלחמתו ,ראליו עפ

א דאברהם וזה שאמר אותו יועץ כי אולי הוא עפר ,כלי מלחמה לדורון
ין הפירוש או ,כי דבר זה היה אצל אברהם כי מן העפר נעשה חרב ,אבינו

רק פירושו כי העפר אשר ממנו עושים החרב  ,שנעשה מן העפר חרב ממש
ומפני שמן העפר נעשה חרב לכך כאשר   ,ברזל מעפר יוקח  ב כח()איו  שנאמר

 
 ם זו לטובה, וע' פרק ד' שהארכנו בזה.... וענין ג  כאן משמע קצת שמשוה ענין כל דעביד  49
ממה שהקדים המהר"ל לכתוב על גודל בטחונו של נחום איש גמזו משמע שמפרש  50

שמחמת בטחונו הלך גם אחרי שראה שהיה עפר, אבל בהמשך מסביר המהר"ל מה שתכנן 
זק כשהיה להגיד להמלך, וא"כ צ"ב מה ענין זה לבטחון.  ונראה שאם לא היה בטחונו ח

ה העפר היה מתייאש והולך לו, ורק מחמת בטחונו הבין שהוא בהשגחה והמשיך ללכת רוא
 ותכנן מה להגיד להמלך.  
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כמו   ,רבר מה לחדבורצה לומר כי הדבר שהיה דומה ב  ,רבאחשדי עפרא הוי  
לאברהם היה נעשה  ,העפר שמתיחס החרב לעפר מפני כי ממנו עושין חרב

וה הה נקרא דשדי עפרא ווז ה,רב קשחופועל היה בשונאיו כאלו היה  ,חרב
כלומר כל  ,ילי שהוא דומה לחץ לפי שהוא קל כמו חץ היה גיראוג ,לחרבא

 דבר שהיה קצת דומה לחרבא וקצת דומה לחץ היה פועל לגמרי אצל
וכאשר הביא לו הדורון אמר כי זה  .  אברהם כאלו היה חרב וכאלו היה חץ

ויהיה העפר הזה שהובא לך  ,חמה שינצחסימן טוב אל המלך בשעת המל
רצה לומר כי מאותה   ,בדקיה ואשכחיה כך  ,שה לחרבשממנו החרב יהיה נע
 ,בבחינה גמורה שכל אשר היה עושה היה מצליח םשעה ואילך היו רואי

 .ר יפנהשבכל א חים ומנצובש כרכוהיה כ

והוא יתברך אשר הוא עושה נסים עם הבוטחים בו עשה גם כן שיאמינו 
ם חווהיה זה סבת הצלחה של נ ,שדבר זה היה לו הצלחה מן השם יתברך

ובודאי נחום איש גם זו  ,ה מצליחישמאותה שעה שבא אצלו ה ,יש גם זוא
שהוא איש  ,שוביםחאצל האותו אם לא שהיה נחשב מאוד  חיןלא היו שול

צוח שהיו עושים הכל היה הוא נולים גם כן כי התולכך היו  ,מלומד בנסים
 ,כי מיום שבא זה היה מצליחעושים סימן כך שוהרבה בני אדם   .הגורם

סימן הצלחתו מיום שבא נחום איש גם זו  ולפיכך אין חידוש כאשר ראה
)בראשית ל( לבן מר ו שאמאצלו שהיו תולים הסבה בנחום איש גם זו כ

ושלחו אותו בכבוד בשביל שראו והאמינו כ הוא    .נחשתי ויברכני ה' בגללך
 .היה להם סימן טוב

ים לצדיקים ששמו בטחונם בו יתברך היה גורם והוא יתברך אשר עושה נס
ואותם שהיו גורמים   ,ום איש גם זוחשהיו מאמינים כי ההצלחה היה גורם נ

דבר זה נקרא עמל לשנות  ,ל ויגיעהן לפניו עמואף כי אי ,טורח לעשות נס
היה מסבב עונשים של אלו בני דיוראי שהיו גורמים דבר זה עד  ,הנהוג

  .ות הנס וקבלו עונשם הוא המיתהשהיה צריך לשנות ולעש
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 ' ו פרק  

 דברי רמח"ל בכמה מקומות בדעת תבונות ובדרך השם 

 

 סימן קמ"ו דעת תבונות

ל עלוי ד' מחדש טובה לעולמו, ולככשהעולם נראה עזוב אדרבה   ❖

 לאדם או לעולם יקרה קודם לו הצער 

 

יגיע ואמנם יש לך לדעת הקדמה גדולה והיא שבאמת אין הקב"ה מואס 
בשעה שנראה ואינו עוזב ומניח את העולם אלא  ,וחלילה סכפיו לעולם ח

 ,כאלו העולם עזוב ממנו הענין הוא שאדרבא הרי הוא מחדש טובה לעולמו
 , מחשבותיו תמיד כל היום רק לתקונו של עולם לא לקלקולוותיו וונפלא

בני ו  ,ואז נמצא העולם כמו עזוב  ,אלא שהוא מסתיר עצמו הסתר גדול מאד
וכך אמרו רז"ל על יעקב אבינו ע"ה 'ויאמר   .  אדם סובלים ענשי חטאתיהם

רבי לוי בשם ר' חמא בר חנינא  (בראשית מג ו)שראל למה הרעתם לי' י
אלא כך אמר הקב"ה אני עוסק   ,לא אמר יעקב אבינו דבר של בטלהמעולם  

 הוא דהוא אמר נסתרה ,למה הרעתם לי''להמליך בנו במצרים והוא אומר  
 51 .דרכי מה' וגו' )ישעיהו מ כז( )ב"ר צא יג(

והיינו כי כל זמן שהיה יעקב אבינו בצער על פרישת יוסף ממנו הקב"ה לא 
אלא  ,ך יוסף ולהחיות את יעקב בשלוההיה אלא מגלגל גלגולים להמלי

לכל וזה בנה אב ש  .שמתוך שעצה עמוקה היתה היה הצער עובר על יעקב
הנה כל זמן הזדמן הטוב אינו  ,אדם או לעולםשרוצה הקב"ה לתת ל עלוי

והרי   .  דם צערוועל כן יקרה לו ק  ,מק עצה נסתרתומזדמן ובא אלא מתוך ע
לן לא נתנן ובות נתן הקב"ה לישראל וכזה כענין שאמרו ז"ל שלש מתנות טו

 .אלא על ידי יסורין )ברכות ה(

 
ע' שיחות מוסר להגר"ח שמואלביץ )ל"ב מאמר ט'( שיחה על גם זו לטובה מש"כ על  51

 המדרש הנ"ל ועל ענין גם זו לטובה.
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 קס"ח סימן  דעת תבונות

שלא ימשך ממנו תועלת לא יולד דבר לא לטובה ולא לרעה  ❖

 וטוב לעולם 

 

לא יולד שימצא ש  ,בר זה יראה בברור למי שישים לב אל כל הנולד בעולםדו
וכבר אמרו   ,טוב לעולםדבר לא לטובה ולא לרעה שלא ימשך ממנו תועלת ו

 52.(ברכות ס)כל מאי דעבדין מן שמיא לטב 

 

 נ"ד סימן  דעת תבונות

מן שמיא לטב הוא שכל מעשה ד' בבריאה   ענין כל מאי דעבדין ❖

אפילו תוכחות ויסורין כולם שוים לטוב ולתיקון השלם והם 

 הזמנות לטובה והכנות לברכה

 

אי בכל מדה דוהוא כי ו  ,טיאמר השכל: עוד אודיעך בענין הזה דבר יותר פר
ינו יהד ,נבחין שני ענינים הנראה והנסתר וומדה שהוא ית"ש מודד לנ

שכר והעונש למי שנמדדה לו המדה ההיא לפי מה שהיא הנראה הוא ה
והנסתר היא העצה העמוקה הנמצאת תמיד בכל  הטובה היא אם רעה. 

שאין   ,ה ודאיכי כך היא המד  ,מדותיו להביא בהן את הבריות לתקון הכללי
וכענין שאמרו  ,לך מעשה קטן או גדול שאין תוכיות כונתו לתקון השלם

והם הם דברי הנביא ישוב אפך  ,)ברכות ס:( טבכל מאי דעבדין מן שמיא 
כי יודיע דרכיו הקב"ה לעתיד לבא לעיני כל ישראל  .(ישעיה יב א)ותנחמני 

בה והכנה ממש אפילו התוכחות והיסורין לא היו אלא הזמנות לטואיך 

 
אבל י"ל שאין  לטובה, ך כל דבר הואכאן כ' הרמח"ל שלמי ששם לב נראה ברור אי) 52

בסימן נ"ד המובא בסמוך כ' שאין מעשי ד' מובנים ע'  פנים(,הכונה כפשוטו ע"ש בדע"ת ב
 לנו כלל, וע"ש מה שביארנו בזה.
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ואינו דוחה הרשעים  ,כי הקב"ה אינו רוצה אלא בתקון בריאתו  .לברכה
 . אלא אדרבה מצרפם בכור להתקן ולצאת מנקים מכל סיג ,בשתי ידים

והכונה זאת אחת היא לו ית' בכל מעשיו שהוא עושה עמנו להימין 
 ואמנם צריך שתדעי כי כל מעשה ה' נורא יל וכמו שבארנו לעיל.מאולהש

הלים צב ת)מר מה גדלו מעשיך ה' היא ורחב ועמק לאין תכלית כענין שנא
שאי אפשר  וקהוקטן שבכל מעשיו יש בו כל כך מן החכמה הרבה והעמ . (ו

תהלים )והוא ענין הכתוב מאד עמקו מחשבותיך  ,לרדת לעומקה לעולם
 ,אלא שטחיותם הוא הנראה  ,והנה עתה אין מעשי ה' מובנים לנו כלל    .(שם

וב התוך הזה שוה בכלם שכלם רק טכי הרי  53,כיותם האמתי מסתתרתוו
 .ולא רע כלל

 

 "ד ונביא קיצור דבריוי' קנס תבונות דעתב וע"ע

מחמת אהבת ד' אותנו מחבב אותנו ונותן שכר גדול להולך  ❖
בדרך טובים ומחמת האהבה מייסר המקלקל ומחמת אהבתו 

 ממתיק הייסורין 
 

מאהבתו אותו ירצה  ,ולד מן האהבה וכו'כבר שמעת איך המוסר עצמו נ
ומאהבתו עצמה  ,ודאי לחבבו כשילך בדרך טובים ולתת לו שכר גדול

ומתולדות   ,שרוצה בטובתו ולא ברעתו ירצה לייסרו אם יקלקל מעשיו וכו'
האהבה להיות המוסר אפילו בזמן שהוא נעשה ממותק ולא באכזריות 

 .חימה ושטף אף

 
כאן כתב שאין מעשי ד' מובנים לנו כלל, ולעיל כ' שמי ששם לב רואה ברור איך הכל   53

.  אבל באמת גם כאן כתב (בפנים כל הסימןבדע"ת )אולי שם יש כונה אחרת ע"ש  לטובה
ש, של שכר ועונ ששטחיותם נראה ותוכיותם מסתתר, דהיינו שנראה הנהגת המשפט

ובהנהגה הזאת אפשר לראות ולהבין איך הכל הוא לטובה, אבל  תוכיותם האמיתי דהיינו 
 הנהגת הייחוד מסתתר ואינו מובן לנו כלל.

כאו' בפשטות הגמרא ועדיין יש להעיר שכאן כ' שעל הנהגת הייחוד נאמר כל דעביד ... , ול
רו , ואולי יש לדייק שכאן כ' רק וכענין שאמסיפור עם ר"עהובא על הנהגה הנראית לעין כה

נה הפשוטה אלא שמרמז בבחינה אחרת גם לזה.  וכן יש להעיר שכאן כ' הם שאינו ההב
ובגמרא נדה הביאו על א' שישב לו  ,הם דברי הנביא ישוב אפך ותנחמני על הנהגת הייחוד

קוץ וניצול מטביעה שזהו טובה הנראה לנו ולא עומק הנהגת הייחוד שאינו מובן לנו כלל.  
של עם הקוץ אבל עומק הכונה הוא כמ"ש כאן ולכן הביאו על המ ויש לדייק שר"ל שהגמ'

כ' הם הם דברי הנביא, וע' מה שהבאנו בההערה שבסוף הפרק מש"כ הרמח"ל במק"א על 
 פסוק זה ודו"ק.



 כל מה דעביד רחמנא לטב עביד

~ 41 ~ 
 

 ת ה'חלק ב' פרק ב' או  דרך השם

זר ענין היסורין לצרפו מעכירות מעשיו הרעים החסד העליון ג ❖

 ולזככו שיהיה מוכן לקבל טובה

 

והנה כשתעמיק עוד בעניין היסורים תראה שמלבד היות ענין זה נמשך על 
 ,סד עוד על פי המציאות הנבראופי המשפט והדין כמו שכתבנו, הנה הוא מי

פו ונפשו עצימים הם באדם בגווזה כי הנה כבר בארנו שהמעשים הטובים מ
והפכם המעשים הרעים מעצימים בו מציאות  ,מציאות שלמות ומעלה

והכל בשעור מדקדק כפי מה שהם המעשים לא פחות ולא  ,עכירות וחסרון
 אך  ,והנה האיש הצדיק שהרבה בעצמו שעור גדול מן הזהר והמעלה  . יותר

תערובת קצת חשך מצר אחר מפני מעוט מעשים רעים שעשה הנה נמצא בו  
בת הזה איננו מוכן והגון לדבקות בו יתברך. וכל זמן שיש בו התער  ,ירותועכ

והוא כלל היסורין ששם יתברך  ,על כן גזר החסד העליון שימצא לו צרוף
וישאר זך   ,עמו בסגלתם של היסורין להסיר מאותו האדם העכירות ההוא

עכירות שקבל האדם ואמנם כפי שעור ה . בזמן הראויובהיר מוכן לטובה 
ואפשר שלא יהיה בכח היסורין   ,כך יהיו היסורין שיצטרכו לצרופו  ,במעשיו

והכלל מתפרט  .ויצטרכו לו יסורין נפשיים ,הגופניים להסיר העכירת ממנו
 .לפרטים הרבה אי אפשר לשכל האדם להקיף על כלם

 

 פרק ג' אות ה'  דרך השם

, לפני זה שולח כפר ולמרק העבירותמלבד ענין יסורים שהם ל ❖

 יסורים לעוררו לתשובה  ד'

 

כי עוד אפשר שיהיה   .  ואולם מן השרש הזה יצא עוד ענף אחד בענין היסורין
רה עליו יותהיה הגז ,אדם צדיק ובידו חטאים או בינוני ושקול במעשיו

כדי שישים אל לבו  ,ייסרוהו מן השמיםוהנה אז  . שיעוררוהו לתשובה
ורין האלה ממין יסורי הכפרה שזכרנו אין היסואמנם  . ויפשפש במעשיו
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שתכליתם למרק העוונות בעולם הזה אבל יסורין אלה יסורי  למעלה
נשים אלא בהעדר וכי אולם לא נבראו הע  .  הערה הם להעיר הלב לתשובה

טא ואם יח ,אבל הנרצה לפניו יתברך הוא שלא יחטא האדם ,התשובה
ועל כן יבאו תחלה יסורין     .נשיןואם לא שב כדי שלא יאבד יצטרף בע  ,ישוב

ועל ענין זה     .ואם לא יתעורר האדם בהם אז יתיסר ביסורי המרוק  ,להערה
 .אמר אליהוא ויגל אזנם למוסר ויאמר כי ישובון מאון )איוב לו י(

 

 אות ח' שם  דרך השם 

 א לטובתולפעמים היסורין הם לכפרת הדור וגם זה הו ❖

 

 ,וחר נמשך משני חלקי ההנהגה שזכרנואמנם מלבד כל זה יש עוד ענין א
והוא כי הנה השקיפה החכמה העליונה על כל מה שהיה   .  האישית והכללית

ראוי שימצא לתקון המין שיעשה ממנו קבוץ השלמים שזכרנו למעלה )פ"ב 
וראתה שהיה ענין נאות להם מאד שיהיה בכח קצתם להועיל  ,סי"ב(

צמו רק מי שיגיע בכח שלו עפרוש שלא יחלט הדבר ש  ,להם  לקצתם ולהטיב
אלא גם מי שכבר  ,בקבוץ בני העולם הבא אל השלמות יהיה מן הנמנים

למות הנה יכנס שיגיעוהו מעשיו שבהתלותו באחר זכאי ממנו יוכל להנות ב
  .בכלל ההוא אלא שיהיה במדרגה תחתונה שהיא מדרגת הנתלה בחברו

ראוי להנות בו לא   ונמצא שלא ידחה מן השלמות לגמרי אלא מי שלא יהיה
בה וונמצאת על ידי זה ההצלה מר ,תומצד עצמו ולא מצד התלותו בזול

ואולם הנהנים ומהנים לאחרים ודאי שאלו יהיו היותר   ,וירבו יותר הנהנים
והצריכים לתלות בם יהיו  ,והם יהיו הראשים ,גדולים בקבוץ ההוא

ול הזה קשרה וכדי שיהיה מקום לתקון הגד  .  משעבדים להם וצריכים להם
ישראל ערבים זה לזה שזכרו  ם זה עם זה והוא ענין כלמתחלה את האישי
כי הנה על ידי זה נמצאים מתקשרים קצתם בקצתם  ,ז"ל )שבועות לט א(

בה, ואם נתפסים זה ווהנה מדה טובה תמיד מר . ולא נפרדים איש לעצמו
 .ת הדורע לו לכפררעל זה בחטא כל שכן שיועילו זה על זה בזכות צדיק ו

ין לאיש צדיק ויהיה זה יסורוואמנם על פי שרש זה נסדר שיגיעו צרות 
מחיוב הצדיק הוא לקבל באהבה היסורין שיזדמנו לו והנה   .לכפרת דורו
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לתועלת דורו כמו שהיה מקבל באהבה היסורין שהיו ראויים לו מצד עצמו 
 לובמעשה הזה מטיב לדורו שמכפר עליו והוא עצמו מתעלה עלוי גדו

 .ים בקבוץ בני העולם הבא וכמו שכתבנושאשנעשה מן הר

 וע"ע שם ובאות ט'.

54 

 
הצער והדוחק הנראה כ' וז"ל  מסילת ישרים פרק י"ט בביאור חלקי החסידותבע' ו 54

 "פ שאינו רואה ומבין איךו באחריתו אעבעיניו רעה הוא באמת טובה אמיתית להיטיב
אמנם כדי שלא תהיינה הצרות והדוחקים .  וכשיחשוב ע"ז יגבר ויוסיף באהבתו יתברך

קושי ומניעה אל האהבה, יש לאדם להשיב אל עצמו שתי תשובות: האחת מהן שוה לכל 
י דעבדין נפש, והשניה לחכמים בעלי הדיעה העמוקה.  האחת היא )עיין ברכות ס' ב'( כל מא

שמיא לטב.  וזה, כי אפילו הצער ההוא והדוחק הנראה בעיניו רעה, איננו באמת אלא מן 
טובה אמיתית.  וכמשל הרופא החותך את הבשר או את האבר שנפסד כדי שיבריא שאר 
הגוף ולא ימות, שאעפ"י שהמעשה אכזרי לכאורה, אינו אלא רחמנות באמת, להיטיבו 

א בעבור זה המעשה, אלא אדרבא יוסיף אהבתו מהרופ באחריתו.  ולא יסיר החולה
לאהבה אותו.  כן הדבר הזה כשיחשוב האדם שכל מה שהקב"ה עושה עמו לטובתו הוא 
עושה, בין שיהיה בגופו בין שיהיה בממונו, ואף על פי שהוא אינו רואה ואינו מבין איך זה 

אלא אדרבא   ק או כל צער,הוא טובתו ודאי טובתו הוא, הנה לא תחלש אהבתו מפני כל דוח
כעצה  הענין לומר כל דעביד רחמנא לטב עביד עכ"ל.  הרי שהביא תגבר ונוספה בו תמיד.

 שלא יחלש אהבתו להשי"ת ע"י צער ודוחק המגיע אליו, אלא אדרבה עי"ז יגבר אהבתו.

שהבאנו חלק מהם אבל באמת מבואר בכמה מקומות בשאר ספריו )דע"ת ודרך ד' ועוד( 
דיעת ד' ואמונה שלימה, ור"ח פרידלנדר מציין בדע"ת למה שהוא חלק מי בפרק זה

שהפליג  הרמח"ל באמת בחשיבות ידיעה זו בסוף פתחו"ד שכ' ג' ידיעות זה לפנים מזה 
בחכמת האמת, והידיעה השלישית כ' שהיא נפלאה מאד "שהמאציל ית"ש רצה לגלות 

תהפך לברכה, וכל רע  פנים כל קללהיחודו, להראות כי אני ראשון ואני אחרון, ועל כל 
יחזור לטוב. וז"ס: אודך ד' כי אנפת בי וכו'. ... והוא באמת עיקר אמונתו של ישראל ... 

מ"מ נראה שגם  ,ע"ש.  ואע"פ שמדבר שם על מושגים עמוקים מאד שאין אנו משיגים
וכמו שהגמ'  ,הענין השייך לכל א' וא' לומר כל דעבד רחמנא לטב עביד הוא שייך לענין זה

נדה דרש בפשט הפסוק שהביא הרמח"ל אודך ד' כי אנפת בי בהמשל לזה שנכנס לו קוץ ב
 .11ועמש"כ בזה בהערה   ועי"ז ניצול מללכת בהספינה שנטבע.

לדעת ולהבין דרכי כי מצוה היא  ובדעת תבונות בכמה מקומות )ע' סי' ל"ד וקס"ד( מבאר
י ה' הוא האלקים בשמים וידעת היום והשבות אל לבבך כ השגחת השי"ת ממה שכתוב

שחייבים לידע בידיעה ולא (, וכ' שמבואר דברים ד לט)ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד 
 .ישבים על הלב כמו שנאמר בפירוש והשבות אל לבבךיבאמונה בלבד אלא בדברים המת
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 פרק ז' 

 דברי החפץ חיים בענינים אלו 

 

 באמצע הגה האחרונה שם( )שמירת שבת פרק ג' שער  מהחפץ חיים  שם עולם

כיון שדעת האדם מעוטה אין לו לחקור אחר הנהגת ד' אלא  ❖

יזכה לראות בסוף ללכת בתמימות ולהאמין שהכל לטובה ואז 

 שהכל טוב וחסד

הייסורין מכריעין הכף הרבה ומכפרים הרבה וישמח ויודה אז   ❖

 על כל מה שעבר עליו

נו ידינו ורגלינו בעולם אואמר הגר"א שאלמלא הייסורין לא מצ ❖

 הבא

שלא יקשה לאדם דזה   )לעיל שאל למה זה עני וזה עשיר(  להסביר עודונוכל  
וראה שהגבאי מחלק עליות לכהן  ,רשדומה לאורח אחד שבא לבית המד

ביעי מן המערב לחמישי וששי מן רוללוי מן המזרח לשלישי מן הדרום ל
לאלו מן המזרח הלוא יש יפים  ויתמה עליו ויאמר למה ברר דוקא ,הצפון
ועוד למה בשלישי ברר לו את הדרום והלוא במזרח היה די לכלם  ,מהם

העליות למה בכל העליות יחפש והם יפים מהם וכן כהאי גונא תמה על כל 
האורח בא על שבת אחת והוא  ,השיב פקח אחד  .אחר אנשים שברוח אחר

ה האורח פה כמה שבועות יאלו ה ,רוצה לידע תרוץ על כל הקשיות שיש לו
 . ר נכוןדקה של הגבאי איך שהכל הוא בסולחה רואה את היזה אחר זה ה

וכן  לוני ופלוני שבמזרחתן כהן ולוי לאיש פודש נואשון של החרבשבוע 
על כן מכרח עתה לדלג אותן  ,ובשבוע שני לפלוני ופלוני ,ביעירשלישי ו

 .ם אחרים שברוח אחרן לאנשייתול ,האנשים ולפעמים לאותו הרוח כלו

כי כמה ימי  ,האדם בא לפה על רגעים אחדים ,ן הוא ממש הדבר הזהכ
וכהנה   ,שירעה עני וזה  שנותינו לידע תרוץ על כל הקשיות שיש לו מפני מה ז

 אלו היה חי בפה כמה מאות שנים ביחד היה רואה  ,אחרות שיש לוקושיות  
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 ,ונבחן אז בנסיון וכנ"ל ,והעשיר עני ,ירשה זה העני עישלפני מאת שנה ה
וגם אולי חטא אז הרבה על  ,ינו שפגשו העני ובקשו שיפרנסו ולא רצהידה

 ,ד בזהועמיאולי    ,ניון בכור של עעתה בגלגול זה להבח  חכרוומ  ,ידי עשירותו
ולפעמים גורם החטא שמהפכין  . וגם כדי להתכפר על מעשיו הראשונים

בשעה שעני  (בתמורה ט"ז)וכמו שאמרו חז"ל  ,יםיעליו הסדר בעודו בח
משלי )אם מפרנסו מוטב ואם לאו  ,ואומר לו פרנסני יתהולך אצל בעל הב

 ,עשיר לזה עושה אותו עניעשאו מי ש ,עשיר ורש נפגשו עשה כלם ה' (כב ב
 .עשה עני לזה עושה אותו עשירשומי 

יניה כי אם ואינו רואה את העולם וענ  ,דואבל עתה שימי האדם קצרים מא
לו את נפשו יואינו מכיר אפ ,נאי העובר ממקום למקוםסכאכ ,מעט מזעיר

אם  ,ועל מה בא לתקן עתה ,מי הוא ומאיזה שבט הוא ,השוכנת בתוך גופו
שון בזה העולם או אפשר שכבר היה בפה כמה פעמים ולא פעם רא הוא

 .םלגליוובשם האר"י כתבו שכהיום כמעט כל הנשמות מג ,השלים עבודתו

וכיון שדעת האדם מעוטה כל כך אין לנו לחקר אחר הנהגתו של מלך מלכי 
וצריך האדם להתהלך עמו בתמימות ולהאמין   ,המלכים הקדוש ברוך הוא

ואז  ,כי מפי עליון לא תצא הרעות ,ושה הוא הכל לטובהשכל מה שהוא ע
כמו   הכל רב טוב וחסד  בודאי יזכה לראות בסוף באלו הדברים גופא שהיה

וגם בדרך כלל אין לו   55.ן שםיבמעשה דרבי עקיבא ע (בברכות ס')מובא ש
רבה  בראשית)רש דוכדאיתא במ ,יןרן יסונים להתמרמר כלל על עדלא

שהכיר את מדת הדין הקשה כמה נורא הוא  אבינו שיצחק (פרשה ס"ה ט'
יך דבר טוב אתה חיאמר לו הקדוש ברוך הוא  ,יןרסוילעתיד לבוא תבע 

הי כי זקן יצחק והכהין וי  (בראשית כד א)שנאמר    ,וממך אני מתחיל  ,מבקש
 .אותרעיניו מ

ושמעתי מזקן איש אמונים ששמע בעצמו מהרב הגאון רבי יעקב משה ז"ל 
אלמלא בן הגר"א( שאמר בשם זקנו הגר"א ז"ל ש אברהם של ר' )בנו

והענין הוא כי בשעה   56.ים לא מצאנו ידינו ורגלינו בזה העולםרהיסו

 
 ומה שאינו מושג לנו.ע' מש"כ בדברי הרמח"ל בנוגע למה שאפשר להבין מדרכי השי"ת   55
הגר"א ז"ל שאלמלא היסורים לא מצאנו ידינו ורגלינו בזה בשם  הח"ח יאהבשה מ 56

( וירא אלקים את כל אשר עשה והנה 'טרשה העולם.  יש לציין להמבואר במדרש )ב"ר פ
וכי מדת יסורין טובה מאד בתמיה, טוב מאד, אמר רב הונא טוב מאד זו מדת יסורין, 
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מתראה לפניה כמין כף מאזנים שהוא   ,שנפטר האדם והנשמה עולה למעלה
והוא  ,תגבר הזכות על החוב או להפוך חס ושלוםיל מעשיו אם וכדי לשק

והקול  ,תקבצו זכיותיו שעשה כל ימי חייויכריז שיוצא ומשומע שבת קול 
והנה תכף נקבצו כל  ,רש נשמתוונשמע בכל העולמות שמשתרש שם ש

ואחר כך  ,מין של הכףיהמליצים שנבראו מהמצוות ועומדים כלם לצד 
והנה  חייו,מי יתקבצו גם כן כל עוונותיו שעשה בכל ייוצא בת קול ש

רים ומתעטפים שחורים ונתרבו מתקבצים המונים המונים לבושים שחו
וגם מחמת שמלאכי  ,םויוהכף חוב עוד מעט מכריע מצד רב ,דוד מאומא

מה  ,שאין המצוות נעשים בכונה וברצון כראוי ,ה כל כךיפהזכות אין כחם 
והנה האדם כשרואה  . שאין כן העוונות הוא עושה אותם בתשוקה ובחפץ

כריזו יכי בודאי  ,ה סופיהיחושב בנפשו מה יוד ומר מארדבר זה מתמ אז
יוצא בת קול שמכריז ואומר ובתוך כך    ,עלי שאני רשע כיון שכף חוב מכריע

סורין שהיו לו יד נקבצו כל הימ ,שהיו לו בעודו בזה העולם ןסורייה היא
י על והרבה כ והכף מכריע הרבה ,מיןיוהם רצין כלם לצד ה ,מי חליויבכל 

והוא , תיו והוא נשאר בחזקת צדיקידי היסורין נתכפרו לו הרבה מעוונו
 .שמח ומודה להשם על כל מה שעבר עליו עד כאז שמעתי

 

 מאמר רביעי בהגה  חפץ חיים קונטרס אהבת השם

ולמסור נפשו באהבה ובשמחה ע"י   ר"ע הכין עצמו לקבל יסורין ❖

 שהיה רגיל לומר כל דעביד רחמנא לטב

יאו את ר"ע כי בזה יבואר היטב מאמר הגמרא שם וז"ל בשעה שהוצ
והיו סורקין את בשרו במסרקות של ברזל והיה  ,להריגה זמן ק"ש היה

א"ל כל ימי  ,א"ל תלמידיו רבינו עד כאן ,מקבל עליו עול מלכות שמים
אמרתי מתי  ,על פסוק זה בכל נפשך אפילו נוטל את נשמתך הייתי מצטער

באחד עד היה מאריך  ,י לא אקיימנודועכשיו שבא לי נו,י ואקיימדיבוא לי
יצאתה ב"ק ואמרה אשריך ר"ע שיצאה נשמתך  ד. אתה נשמתו באחשיצ

 
וכן שלמה אמר ודרך חיים תוכחות   הבריות באים לחיי עולם הבא. אלא שעל ידי זה

 מוסר, צא וראה איזה דרך מביאה את האדם לחיי עולם הבא, הוי אומר זו מדת יסורין.
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ולכאורה מה שאלו לו    .אשריך ר"ע שאתה מזומן לחיי העוה"ב  ,באחד וכו'
ואמאי  ,וייב למסור נפשוחולכאורה דעתם שאין מ ,ד כאןתלמידיו רבינו ע

כה והיתה השעה צרי  ,והלא אז שעת הגזירה היה שגזרו שלא לקיים התורה
ואי דעתם דאעפ"כ אין צריך למסור נפשו מה     .רנ"ז בד"מ  דועיין ביו"  ,לכך

 .ער מתי יבוא לידי ואקיימנו וכו'טזה שהשיב ר"ע כל ימי הייתי מצ

ו כשהיה רוצה לקבל ריות דר"ע היה מתחזק בעת יסוטפשיוע"כ נראה לי ב
וכן   .  בת ה' כמו בשאר הימיםהעול מ"ש בקריאת שמע שיהיה לו אז א  ועלי

איתא בעין יעקב הגירסא והיה מתכוון לקבל עליו עול מלכות שמים 
ר"ל האם בעת כזה שהיסורין קשין מאד  ,ולזה שאלו לו עד כאן  .באהבה

ולזה השיב להם כהוגן דהלא כתיב  ,נין אהבההאדם צריך להתבונן בע
 ,טל נשמתך על ידוודהיינו אפילו נ ,בכל נפשך אלקיךבתורה ואהבת את ה' 

לי כל ימי בעת שאמרתי ובכל עוזה הייתי מקבל  ,ך אז לאהובכ צריאעפ"
 ,ע אז איך יהיה השמחה כשיצא הדבר לפועלדאבל לא הייתי יו ,נפשך

י בפועל ואקיים במעשה ובשמחת הלב דא הדבר ליבוהייתי מצפה שי
ר"ל שלא יהיה הדבר עלי   ,ועכשיו כשיבוא לידי לא אקיימנו  ,באהבה שלמה

כ אפסיד כל מצות האהבה שהיה לי כל ימי בעת א"ו ,באהבה ובשמחה
 57.ק"ש

 
הח"ח ביאר המעשה בר"ע שהיה מקבל על עצמו לאהוב ד' בכל נפשו אפילו כשיגיע  57

, ורין והתחזק בהכרה שהכל לטובהוכ' הח"ח שר"ע רצה להתכונן שלא ירע לו היסיסורין.   
. וע' להלן פרק ח' שהבאנו  והביא הח"ח שר"ע הוא בעל המימרא שכל  דעביד רחמנא ...

מהרוח חיים שביאר באברהם אבינו שלא הרהר אחר מדותיו ית' ע"י שהכיר שכל דעביד 
 והערנו שם שלכאו' ר"ל שזהו הדרך הפשוט לבוא למידה זו שלא להרהר אחר  רחמנא ...

 מדות השי"ת. 
לגבי מבחן האהבה בזמן שיש צער  בפרק ב'(חלק ממנו הובא פרק י"ט ם )מסילת ישריוע' 

אמנם כדי וז"ל  ודוחק, וכמו שאחז"ל ואהבת ... בכל נפשך ... אפילו נוטל את נפשך. וכ'
שלא תהיינה הצרות והדחקים קושי ומניעה אל האהבה יש לאדם להשיב אל עצמו שתי 

ם בעלי הדעה העמוקה. האחת היא כל והשניה לחכמי ,תשובות האחת מהן שוה לכל נפש
מאי דעבדין מן שמיא לטב. וזה כי אפלו הצער ההוא והדוחק הנראה בעיניו רעה איננו 

 ... .באמת אלא טובה אמתית 
כי הרי אין להם  ,הזלטעם ה לובעלי הדיעה האמיתית אינם צריכים אפיוהשניה לחכמים 

וכל   .  יתברך ולעשות נחת רוח לפניו  להגדיל כבוד שמותפילתם  לא כל  א  ,ין לעצמם כללולכ
הנה יאמץ לבו וישמחו  ,כובים נגדם עד שיצטרכו הם יותר כח להעבירםימה שיתגברו ע

אשר יבחר לו תמיד במלחמה החזקה  ,בא הרשום בגבורהכשר צ, להראות תוקף אמונתם
דמן שישמח כשיז  ,רגל זה הענין בכל אוהב בשר ודםווכבר מ  .  יותר להראות תקפו בנצחונה

 . עכ"ל.לו מה שיוכל להראות בו אל אשר הוא אוהב עד היכן מגיע עצם אהבתו
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"כ בירושלמי ריחמתיה בכל לבי וריחמתיה בכל גוזהו ג"כ מה דאיתא 
י דר"ל שבכל לבי ומאו . יק לידבל ריחמתיה בכל נפשי לא היה בא ,מאודי
ע פירש עצמו מעניני העולם מחמת אהבת התורה ר"שידוע ש ,יק לידהיה ב
יק לי עד כען מה יהיה כשיצא הדבר דהוה ב  נפשי לא  אבל בכל  ,שנה  דעל כ"

ואמרו שהיה מאריך   .  לפועל אם יהיה לי אהבה כמו בכל ימי בעת הקריאה
ונן כר"ע רצה להתונראה שהכונה ד ד,ד שיצאתה נשמתו באחבאחד ע

ברכות )וע מה שאמר הגמרא  דה ינוה    .ןבנפשו שלא ירע לו הדבר של יסורי
 . ובד' רוחות העולם ץלהקב"ה בשמים ובארשבאחד צריך להמליך  (י"ד

וכתשובת  ,אין שום דבר נעשה בלתי רצונו כיון שבאמת הוא מלך על הכלו
רא למשקל דעל ההיא איתתא מכשפה דהוה מה (בסנהדרין סז)ר' חנינא 

ר"ל שבלתי  ,י אין עוד מלבדו כתיבלעפרא מתותי כרעיה דר"ח וא"ל שקי
וכיון שברצונו הוא אין שום רע יוצא  ,רצונו לא תפעול לי בכשפיך מאומה

כמאמר ר"ע בעצמו דהוה רגיל לומר כל ו ,ובודאי הכל לטובה ,מאתו ח"ו
  ו ל יסורידלכך היה מתדבק נפשו בגו ,מה דעביד רחמנא לעב הוא דעביד

 .אחדותו יתברך באמיתת

 

להחפץ חיים חלק שני פרק א'  )בדפוס אחר פרק י"ג יסורים  מחנה ישראל
 באהבה(

שנראה כצער ומצוקה בשמחה ובאהבה שזהו בדיוק  מה  יקבל ❖

 תיקונו ולכפרתו ולהגדיל שכרו מה שטוב לו לחלקו ו

בו יבואר שאל יתמרמר האדם אפילו אם סבבוהו כמה ענינים ממצוקי 
 הזמן

 וודרש  ,ךדבכל לבבך ובכל נפשך ובכל מא  אלקיךכתיב בתורה ואהבת אח ה'  
וצריך לקבלו   ,רעניות הוי מודה לוחז"ל בכל מדה ומדה הן מדה טובה או פו

ונסביר את הדבר בהקדם מה שאמרו על המשנה   .בשמחה וברוב אהבה

 
חזקו בהכרת כל ויש להעיר שהח"ח פי' בר"ע והגר"ח מוואלאזין פי' באברהם אבינו שהת

 .דעביד רחמנא לטב עביד
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ם בעצמו אם יש דלכאורה איך יפעל הא  .דאבות איזהו עשיר השמח בחלקו
ועוד למה לא   ,לו רק לחם ומים בצמצום או שאר מצוקות שיהיה שמח בזה

טול מאומן עושה ים נונסביר הדבר מעט לדוגמא א . אמר במה שיש לו
רה הגדולה שלו העשויה לנסר העצים וניתן לו תחתיה ימעשה חרש המג

אף שהמגרה זו  ,רה קטנה יקרה העשויה לנסר אבנים טובות להשוותןימג
כי לא   ,ולדיקרה היא מ"מ לבעל מלאכה הזה ללא תועלת יהיה וגם להיזק ג

 .וגדולה רה פשוטהיכי לאומן חרש צריך מג ,יהיה לו להחיות נפשו

י הרוחות לכל בשר יודע את כל קהקב"ה שהוא אל ,ש בזהכן הדבר ממ
כי באמת   ענינים המסוגלים לכל נפש ונפש לנסותה בם בעמדה בזה העולם

כל נפשות האדם ירדו לנסיון לזה העולם יש שנסיונו הוא ע"י עוני ושאר 
וכדאיתא במדרש רבה וז"ל  ,מצוקות הזמן ויש שנסיונו הוא ע"י עשירות

מנסה  ,ותשאין אדם שאין הקב"ה מנסה או ,נסיוןאשרי אדם שעומד ב
ומנסה העני אם יוכל לעמוד ולקבל  ,לעשיר אם תהיה ידו פתוחה לעניים

ואם עמד עשיר בנסיונו ועושה צדקות הקב"ה מצילו  ,ביסורין ואינו כועס
ט הרי הוא נוטל כפלים ואם עמד עני בנסיונו ואינו מבע ,מדינה של גיהנם
כל פרט ופרט שנזדמן להאדם בכל ימי חייו הוא ענין ו.  לעתיד לבוא עכ"ל

ואם היו נותנין   58ו. חלקו השייך לנפשו לבד לפי ענין התיקון הנדרש ממנ
רעים ולזה   םלזה האיש המצב של אדם אחר היה צומח לו מזה כמה סיבובי

 .אמר איזהו עשיר השמח בחלקו

 ,ק לנסיוןרמצבו של האדם בעוה"ז לפי מה שהוא הוא  וא"כ הדבר שכל
מ אל יפול לבו "מ ,שהוא לכאורה צער גדול ןאם נזדמן לו לאדם איזה עני

וכענין שר צבא גיבור אשר  ,כי הוא רק לטובתו וצריך לשמוח בזה ,עליו
 ,יבחר לו תמיד במלחמה החזקה יותר כדי להראות גודל גבורתו בנצחונה

איזה ענין  אם נזדמן לו ,ו שהיא מלחמת היצר וחייליוכן נמי במלחמה הז
זה יורה על  ,ואעפ"כ נצחו ,שצריך לזה התגברות גדולה להשקיט את יצרו

ויהיה  ,ונרשם למעלה מאוהבי ה' וחושבי שמו ,תוקף אמונתו ובטחונו בה'
 .לע"ל לנס ותפארת עבור זה בעיני הכל

 
כאן מבאר דרך להבין שהכל לטובה כיון שזהו חלקו הפרטי בתיקון השלם, ובהמשך  58

 ופן לקבל יסורין עפ"י הבנת הנהגת שכר ועונש, ועמש"כ לעיל בפרק ו' בזה.דבריו מסביר א
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איש ישראלי  :ילנאוכעין מה ששמעתי משל על זה בשם המ"מ ומ"ץ דוו
ושמר  ,ית משר אחד במקח ג' מאות רו"כ לשנהמדורות הקדמונים שכר ב

ויהי  ,שנה בשנה דיהישראל את זמן הפרעון לפרוע להשר דמי הדירה מ
היום שהשר נסע למרחוק והפקיד לאחד מעבדיו על חצרו וגם על הבית הזה 

הוא היה  והפקיד ,ועוד שאר הרבה בתים שכורים שיהיו ג"כ תחת רשותו
והוסיף על המקח עד חמש מאות  ,דאיש מבקש תואנות ורע מעללים מא

ובבוא יום זמן הפרעון שלח וקרא איש הישראלי בבוקר ושיביא איתו   ,רו"כ
ויתחנן לו כי  ,והנה חסר לאיש הישראלי אז עשרים רו"כ ,כסף הפרעון

ות וכרא ,ימתין לו איזה ימים ולא רצה אלא דוקא באותו היום יפרע לו
ראהו ויכהו בשוטים עשרים הפקיד באותו היום שלא הביא לו שלח וק

וגזל   ,וכן עשה הפקיד הזה עוד לכמה אנשים  ,הכאות תמורת העשרים רו"כ
וירע  . ועשק אותם עד שבמשך הזמן נעשה עשיר גדול וקנה חצר לעצמו

ויהי היום במשך איזה שנים  ,להישראלי מאד על הבזיון והחמס שנעשה לו
א אל השר ואספר לו ויאמר איש הישראלי לאשתו אלך נ ,ר לביתושב הש

וגם ההכאות   ,את הכל  איך שגזל וחמס  ,את החמס והבזיון שעשה לנו פקידו
וירע מאד בעיני השר על  . המשונות אשר קיבל מאיתו על לא חמס בכפיו

ויאמר לו לכן תחת כל  ,ויכמרו רחמיו על הישראלי הזה ,גודל רשעת פקידו
צר של ד' אלף רו"כ חצי והנה יש לו ח ,ני גוזר שיתן לך מאה רו"כהכאה א

וכראות אשתו של זה  . ונתן לו מכתב תעודה על זה ,חצרו יהיה שלך
הישראלי שבעלה נשתהה כ"כ בחצר רצתה גם היא לחצר לראות מה נעשה 

 ,ויהי כאשר באה להחצר יצא בעלה מחצר השר ופניו זועפים ,בהמשפט
תעודה ויראה לה את המכתב  ,עלי מה נעשה במשפטךותאמר לו אהובי ב

ותאמר לו א"כ למה   ,שנתן לו השר אשר חצי החצר של פקידו יהיה שייך לו
יותר  ,כך ובין כך עבר כאב ההכאות: בין ויען ויאמר לה ,כ"אתה דואג כ

 .טוב היה לי אם היה אז מכני ארבעים הכאות והיה כל החצר שייך לי

ם מקבל היסורים בעוה"ז הוא דואג ומצטער ע"ז כן הדבר ממש בעוד שהאד
אך כאשר יבוא עולם הגמול ושם יקבל הרבה   ,מאד ואינו רוצה לסבלם כלל

וכדאיתא במדרש רבה   ,שכר תחת כל שעה ושעה של יסורים שסבל בעוה"ז
כל זמן שאני מביא עליכם ל הפסוק זכור ימות עולם אמר להם הקב"ה ע

ת ונחמות עתיד אני ליתן לכם לעתיד לבוא יסורים בעוה"ז תזכרו כמה טובו
יחשוב האדם אז בנפשו הלואי ויותר טובה היה לו אם היו לו אז  . עכ"ל

ועיקר הכל הוא  .יסורים יותר כי אז היה לו הרבה יותר עונג נצחי עי"ז
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האמין שכל מה שנזדמן לו הוא רק השגחה פרטית מאיתו יתברך והוא ל
 .דין מן שמיא לטב הוא דעבדיןרק לטובתנו וכמו שאחז"ל כל דעב

וכל זה שכתבנו הוא אפילו אם לפי הנראה אין לו במה לתלות היסורין 
וכ"ש אם   ,באיזו חטא כלל כי מדמה בנפשו שאין לו חטא הראוי לעונש כזה

 ,ובפרט עוון ביטול תורה  ,מצא בעצמו כמה עוונות וחטאיםפשפש במעשיו ו
לחבירו אלף   דומה למי שנתחייב  כי זה  ,בודאי צריך לקבל היסורין מאהבה

שבודאי יפרע אותם   ,אדומים ונתרצה המלוה שיפרע לו עבורם אלף פרוטות
כן ממש הדבר הזה  . אפילו אם הזמן דחוק לו מאד ,ברוב אהבה ושמחה

כי ידוע הוא מה שכתב הרמב"ן ששעה אחת בגיהנם קשה   בק"ו אלף אלפים
לטובתו כדי שבמה שקיבלם   והקב"ה חושב היסורים  ,מיסורי איוב כל ימיו

ולא יצטרך לסבול עוד עונש החמור של   ,באיזה זמן בעוה"ז ינקה מעוונותיו
והם מכפרים יותר מקרבנות כדאיתא באגדת תהלים חביבים  ,גיהנם

שחטאת ואשם אין מכפרין רק  ,ר מן הקרבנותיסורים שהם מרצים יות
ה הם פתחו קסרני  הוי יסור י  ,לאותה עבירה אבל היסורים מכפרים על הכל

ר"ל שזהו שסמך הכתוב פתחו לי שערי צדק אצל יסור   ,לי שער לעולם הבא
 .וגו'

 ,ואפילו אם אין לו ח"ו רק לחם צר ומים לחץ יתן הודאה להקב"ה על הכל
יהו אם היה רעב וצמא וערום רק שהוא חי וקיים על דאיתא בתנא דבי אל

תחת אשר לא עבדת  פני האדמה בלחם צר ומים לחץ יאמר כתיב בתורה
בשמחה ובטוב לבב מרוב כל ועבדת את אויביך ברעב ובצמא   אלקיךאת ה'  

ע"כ יתפאר וישתבח המלך הקדוש שנתן לי חיים ולא  . עד השמידו אותך
 .כ"להשמיד אותי מעל פני האדמה ע

ואם הצדיק עליו את הדין באמת ולא הרהר אחר מידותיו של הקב"ה סוף  
בראשית  כדאיתא באגדת ,עליו ועוברים הן ממנושאין היסורין מתעכבין 

וז"ל אם באו עליך יסורין אל תפתח את פיך ותקרא תגר אחר מידת הדין 
 אלא וסגור דלתך בעדך למה חבי כמעט רגע שאין היסורין מתעכבין בעולם

ובאמת כיון שעכ"פ הוא צריך לסבול   .  עוברין הן שנאמר עד יעבר זעם עכ"ל
טוב לגבר שישא עול ולא יקוץ בתוכחות ויקבלם על כורחו שלא בטובתו 

באהבה ובטוב לבב כי גדול מעלת השמח ביסורין ומקבלם מאהבה כמו 
 .שאחז"ל בברכות שעבור זה יראה זרע יאריך ימים וחפץ ה' בידו יצלח
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וכל דעביד  ,יהא רגיל לומר על כל מין צער שיארע לו גם זו לטובה ועכ"פ
ואם נופלים  ,סילים שבועטים וכועסיםולא יהא ככ ,59רחמנא לטב עביד

אוי להם שיגעים  ,או נכשלים אומרים דברי חירופין וגידופין ח"ו
בטוב לב   אבל המקבלים הכל . ביסוריהן ומוסיפים על חטאתם פשע

 ,כי כל מה שיראה לאדם רעה אלקים חשבה לטובה ,אחריתם יהיה טוב
מז ג"כ לכלל מצב וכמו שבארנו במקום אחר שכל מעשה יוסף הצדיק הוא ר

שהקב"ה מייחד שמו עליהן אפילו  ,וחשובים מאד אצל הקב"ה ,הישראלי
כדאיתא במדרש רבה ויגש אין הקב"ה מייחד שמו על בריה  ,כשהם חיין

והש"י יזכנו להבין ולהשכיל את   .  עי"ש  ו'וא חי אלא על בעלי יסורין וככשה
  .דרכו כי הוא עושה חסד ומשפט וצדקה בארץ

 
כן בפלא יועץ האורחות צדיקים הזכיר גם זו לטובה וגם כל דעביד רחמנא לטב עביד.  ו  59

בספרו מחנה כאן ערך יסורין הזכיר שיהא רגיל לומר שתיהן, וכן הזכיר שניהם הח"ח 
ממש כעין לשון הפלא יועץ ע"ש ואולי מקורו  הוא כאןישראל )ובאמת גם המשך לשונו 

 הוא מהפלא יועץ(.

 שהגמרא אמר לעולם יהא רגיל לומר וכו' רק על כל דעביד רחמנא לטב עביד,ויש להעיר 
 .וזהו מה שפסקו הרי"ף ורא"ש וטור ושו"ע ולא הביאו המימרא דגם זו לטובה

א לטב עביד ולא הזכירו גם וכן במסילת ישרים ומנורת המאור הזכירו רק כל דעביד רחמנ
 .16ועמש"כ בזה בהערה  זו לטובה.
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 פרק ח' 

 ודברי חיזוק בעניננו   ה סיפורים כמ 

 

מעשה שהיה עם הגר"א שנפטרה לו בתו כשהיתה כלה לפני מספרים 
אלו היית יודע מה בחלום, ואמרה לו,    חופתה. ובא אמו של הגר"א להגר"א

, היית רוקד שמוכן לך למעלה עבור מה שבלויה קבלת את הדין בשמחה
 60בלויה יותר מאשר בחופה.

ל קיבל פעם מכה באצבעו וכאב לו "זצוק אוועק משינ"הגהמספרים על 
 "אא"ש   ,ל"ק מצאנז זצוק"צעק אביו הגה ,ואחר דקה נאנח בשנית ,ונאנח

שון מובן אבל עד הפעם השנית היית כבר צריך להזכיר את מילא פעם רא"
 61.עצמך מאיפוא הגיע את המכה שקבלת באצבע

חייו אמר זי"ע שאחר שמת עליו ל"ע בנו בהרה"ק מצאנז על  יםספרמ
מאיש הוא מחזיר ראשו לראות מי הוא  מקבל הכאה על כתיפו םכשהאד

אבל   .הוא שונא שלו יש לו עליו תרעומות על הכאתו םא ,זה שעשה לו כן
 םואין לו שו  ,הוא מחייך אליו  ,אביו או אמו או אחיו  ,כשרואה שזהו אוהבו

ו הלא הוא וכמו כן יש לנו לידע מי הוא הנותן לנו הכאות אל  .תרעומות
ובודאי שאין הכוונה לרעה  םלה' אלקיכ םאת םאבינו רועינו אשר בני

 (צב  םתהלי)מ"מ הלא הכתוב אומר    ,הטובה  םכי אין אנו מביני  םוא  62,ח"ו
איש בער לא ידע וכסיל לא יבין  ,מה גדלו מעשיך ה' מאד עמקו מחשבותיך

כן  ם,י אדוכמו שאי אפשר לשור וחמור להבין כל הנהגות של בנ  .את זאת

 
אליהו שכשם שמברך על הטובה ר"ל שהטובה  יל"ב עפ"י מה שהבאנו בפרק ג' מהדברי 60

 שיבא מהרעה הוא לפי ערך הרעה.  ולפ"ז לפי ערך הרעה יש לשמוח יותר.
ו, שהוא הקב"ה יל"ב עפ"י המעשה הבאה שביאר אביו שישמח כשיבין מיהו המכה אות  61

שודאי ישמח  תבשכהרוצה בטובתו, וכמבואר ג"כ עד"ז בארחו"צ שהבאנו לעיל בפרק ד' 
 וא מהשי"ת שהוא מטיב ומרחם יותר מכל מרחם.כשיאמין שה

יל"ב עפי"ז לשון כל דעביד רחמנא דייקא שהוא הרחום המרחם עלינו, וכמו שהבאנו  62
ורע הוא מהמרחם עלינו הטוב בהערה הקודמת עד"ז מהארחו"צ, וכיון שמכירים שהמא

 ומיטיב לכל, מבינים שפשוט וברור שהוא לטוב לנו.



 כל מה דעביד רחמנא לטב עביד

~ 54 ~ 
 

ומטא  (,איוב יא)החקר אלוה תמצא  ',דרכי הלהבין  םאי אפשר לבשר וד
אני יכול להבין מעשיו אינו  םמשמיה דצדיקים שאמר כי רבש"ע כזה שג

באופן   םוכל אחד יש לו מה  ,ניצול מתלאה  םבאמת אין כל אדו  .רוצה לעבוד
 (ערכין טז)וגמרא מפורשת הוא    ,וזהו לטובת האדם שאין אנו משיגין  ,אחר

תנא דבי רבי ישמעאל כל שעברו עליו ארבעים יום בלא יסורים קיבל עולמו 
במערבא אמרי פורענות מזדמנת לו למי שעברה עליו  ,כל מנוחתו לעתיד

 .הרי כי יסורין שה' נותן הוא לתיקון נפשו ,ע"כ םארבעים יום בלא יסורי

 

 אבות פרק ה' משנה ג' רוח חיים

כטבע מוטבע בכלל ישראל א לטב הוא  קבלת כל דעבדין מן שמי ❖

 כירושה מאבינו אברהם שלא הרהר אחר מדת השי"ת

 

ולעיל אמר  ,אבינוכאן אמר אברהם  עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו
 (משלי כ' ז')ירצה בזה על פי מה שכתוב      .ולא אמר אבינו  ,מנח ועד אברהם

ויגע יק טרח כמה מדות שהצדכי  ,מתהלך בתומו צדיק אשרי בניו אחריו
כמו  .ובקצת יגיעה יגיעו לזה ,לבניו אחריו המה כטבע מוטבע ,להשיגם

שנראה בחוש שרבים מעמי ארץ מהיהודים מוסרים את עצמם על קידוש 
אברהם שמסר נפשו לאור כשדים על  והוא מוטבע בנו מאבינו ,השם

ת וכן ההתעוררו ,וכן כל העשרה נסיונות היו להישיר הדרך לפנינו .אמונתו
וקבלת כל דעבדין  ,פתאום לילך לארץ הקודש הוא מנסיון לך לךלאדם 

  63.ב מנסיון הרעב שלא הרהר אחר מדות השי"תטמשמיא ל

 

 
בינו בנסיון הרעב היה שלא הרהר אחר מדותיו ית', אבל לכאורה עמידת אברהם א 63

הגר"ח הוסיף ביאור כאן במש"כ שקיבל כל דעביד רחמנא שהוא לטוב, שזהו הדרך הפשוט 
"ת, וע' בדברי הח"ח בקונטרס אהבת השם לבוא למידה זו שלא להרהר אחר מדות השי

 המובא לעיל בפרק ז', שביאר ג"כ במסירות נפשו של ר"ע עד"ז.
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 חלק א עמוד יא ביאור ענין מדת הרחמים מכתב מאליהו 

יש כח פנימי בלב ישראל שלא יפול לבו ולא יתייאש מצרות  ❖

ת רק  שהצרו וסבל והוא מירושת אבות שעמדו בנסיון ויודעים

בחיצוניות אבל באמת הכל הוא טוב וחסד מטובו של ד' שאין 

 לו גבול

 

ובי צרותיהם ולא רמאין להם לישראל הכח הזה לעמוד למעלה מכל 64
הלא זו היא רק ירושת אבות מאבותינו הקדושים   ,להתיאש כלל רק לקוות

 צאו וראו אם תמצאו ביהודי שעדיין יש בו ריח של  .לו הכל באהבהבשק
ואף אם סבלו רב מאד   ,ירושת האבות אשר יאבד את עצמו לדעת חס ושלום

כי אבותינו הקדושים קנו דביקות לחיים  . יחשוב שיהיה לו לכפרת עוון
הרוחניים שהיא דביקות אל מקור החיים דביקות אליו יתברך ובהגיעם 
לזה השיגו כח כי כל אשר יעשה השי"ת על פי מציאותם הפנימית המעשים 

כח זה  . ובכל אופן שיהיו אין בהם שום רע חס ושלום ,וחניים המהרההם 
קנה לו אבינו אברהם אשר עמד בנסיון של רעב ועוד כמה צרות שאין דומה 
להם ולא נפל לבו בקרבו כי ידע ברור אשר אך טוב וחסד הוא מטובו של 

ועל  ,העושר הגדול הזה הנחיל לנו אבינו .הקב"ה שאין גבול וקץ לטובותיו
ם בקרבם מתוך כל הצרות בנמצא כח פנימי בלב עם ישראל שלא יפול לבן  כ

ובתוך תוכה של  ,הרבות שאין ספורות למו אשר נסבול זה אלפי שנים
ואז נראה כי  ,נפשנו נדע כי כל זה הוא לטובתנו כי יהיה לנו שם ושארית

אבל   ,כל אשר עבר עלינו וחשבנום לצרות רבות ורעות זה היה בחיצוניותם
  .מת היה אך טוב וחסדאב

 

 
רב דסלר הביא ביאור הרוח חיים הנ"ל והרחיב עפ"י דרכו, ומבאר שע"י דביקות  64

להשי"ת השיגו האבות שפנימיות כל מעשי ד' המה רוחניים ואין בהם שום רע ח"ו.  
ך נפשנו הידיעה שכל הצרות הרבות של כלל ישראל הם לטובתנו והנחילו לנו בתוך תו

 ובאמת הם רק טוב וחסד.
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 ביאורי תפלה ברכות השחר שפתי חיים

 אי אפשר לברך בלי הרגשה ❖

 

 כדברי הגמרא דבר שאין מרגישים את התועלת בו אי אפשר לברךעל 
העולם  ,אבא לא כעולם הזה עולם הנינר חבי אחא באמר ר .(:פסחים נ)

ת אומר רעו בשורותב ועל והמטי בהטוטובות אומר ברוך שורות בהזה על 
בזמן הזה לא  עכ"ל. והמטיב בא כולו הטובלעולם ה ,רוך דיין האמתב

הטוב והמטיב אפילו שבאמונה אנו יודעים שהכל   רעים  מברכים על דברים
הוא טוב, אבל מכיון שאיננו מרגישים זאת אנו מברכים רק דיין האמת, 

כל  :(ברכות ס) גם זו לטובה על כל מאורע שקורה עמנואמנם עלינו לומר 
מרגישים זאת אלא רק יודעים  אבל איננו ,מה דעביד רחמנא לטב עביד

, ומכאן לומדים על כל הברכות שכדי לומר אותן ומאמינים בכךבידיעה 
צריכים קודם להכיר ולהרגיש את החסדים הגדולים של השי"ת שעשה 

 65.עמנו כל בוקר

  

 
.  וע' מה ה שלא מרגישיןשא"א לברך על מ ם שמביא היסוד הזהע' צל"ח פסחים ש 65

לד' גם על דבר הנראה רע כיון שבאמת   לברךשהערנו עפי"ז במנורת המאור ובמהר"ל שכ'  
 הוא לטובה ע"ש.
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 פרק ט' 

 
 קיום שש מצוות תמידיות 

 לטב עביד   ע"י אמירת כל דעביד רחמנא 
 

 

מקיים השש נראה שע"י אמירת כל מה דעביד רחמנא לטב עביד לכאו' ו
, ונעתיק כאן דברי הביה"ל שהביא השש מצוות תמידיות מצות תמידיות

ואח"כ נבאר בעזהשי"ת איך מקיימם ע"י אמירת כל דעביד רחמנא לטב 
 עביד.

 א כלל גדול בתורהסימן א' סעיף א' ד"ה הו ביאור הלכה

 

ות תמידיות אנכי, לא יהיה לך, ד' אחד, אהבת ד', יראת שש מצו ❖

 ד', לא תתורו
 

 
הרוצה לקיים שויתי כראוי יזדרז לקיים מה  הוא כלל גדול בתורה וכו'

ומפני גודל חביבותם העתיקום כמה גדולים  ,בשם ספר החינוך בשנכתו
 (:לב תפזתו תיז תיח כבהקדמתו ובסימן כה )וזה לשון החינוך  ,בספריהם

וכל   ,ש מצוות חיובן תמידי לא יפסקו מעל האדם אפילו רגע אחד כל ימיוש
 .ואין קץ למתן שכר המצוות ,זמן וכל רגע שיחשוב בהן קיים מצות עשה

 :ואלו הם
ומחפצו ורצונו  ,עולם שהמציא כל הנמצאותבאחד  קאלולהאמין שיש  (א

ממצרים ושהוא הוציאנו    ,הוא כל מה שהוא עכשיו ושהיה ושיהיה לעדי עד
 '.יך אשר הוצאתיך וגוקוזהו מצות עשה דכתיב אנכי ה' אל  .ונתן לנו התורה

ופירושו תדעו ותאמינו שיש לעולם אלוה המשגיח שהרי הוצאתיך מארץ 
 .מצרים



 כל מה דעביד רחמנא לטב עביד

~ 58 ~ 
 

ים זולתו שנאמר לא יהיה לך אלהים אחרים על קאמין בשום אלשלא נ (ב
דמה בדעתו הכל וק שי ואפילו מודה שהקדוש ברוך הוא שולט על . פני

שמסר הנהגת העולם למלאך או לכוכב הרי זה מודה בעבודה זרה ועובר על 
אלא יאמין שהקדוש ברוך הוא בעצמו  .לא יהיה לך אלהים אחרים על פני

 ,ואין לשום נברא כח לעשות דבר בלתי רצונו  ,בכל העולמותובכבודו משגיח  
 .יםקי האלקולכן נקרא הקדוש ברוך הוא אל

ופירושו שמע ישראל ודע    .ינו ה' אחדקשמע ישראל ה' אל  ליחדו שנאמר  (ג
הוא ה'  ,ינו המשגיח בכל העולמותקוהוא אל ,כי ה' שהיוה את הכל ברצונו

 .אחד בלי שום שיתוף
וכיצד יגיע  '. יך וגוקלאהוב המקום ברוך הוא שנאמר ואהבת את ה' אל (ד

 ,ואהבת וכדאיתא בספרי לפי שנאמר ,הוא על ידי התורה ,האדם לאהבה
תלמוד לומר והיו הדברים האלה אשר  ם,איני יודע כיצד לאהוב את המקו

שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה  ,אנכי מצוך היום על לבבך
ות בתורה יכיר את גדולתו של הקדוש ננבותמר שעל ידי ההכלו ,העולם

נין וע .שב האהבה בלבו בהכרחייותת ,לו ערך ולא קץ יןברוך הוא שא
ם כל מגמתו וכל מחשבתו אחר אהבת השם שישיראה האדם לה המצוה

נים וכבוד הכל הוא ובויעריך בלבו כי כל מה שיש בעולם מעושר  ,רךבית
בקשת חכמת התורה למען ישיג ב דגע תמיייו ,ברךתכאין נגד אהבתו י

והקובע את מחשבתו בענינים הגשמיים ובהבלי העולם שלא   .ידיעה בה'
 .ביטל עשה זו ועונשו גדול ,ולהשיג כבודלשם שמים רק להתענג 

ועל זה נאמר את  ,ברך על פניו תמיד לבלתי יחטאתלהיות יראת השם י (ה
חייב להעיר רוחו ולתת אל לבו   ,וידומי שבא דבר עבירה ל    .יך תיראקה' אל

בני אדם אף אם יהיו  שיבאותו הפרק שהקדוש ברוך הוא משגיח ככל מע
וכדכתיב אם יסתר  ,קם לפי רוע המעשהוישיב להם נ ,במחשך מעשיהם

 '.נאום ה' וגו נומסתרים ואני לא אראבאיש 
שנאמר ולא תתורו אחרי  ,שלא נתור אחר מחשבת הלב וראיית העינים (ו

לבבכם זו אפיקורסות ואחרי עיניכם זו  ואמרו חכמים אחרי ',לבבכם וגו
תורה ה תהוא כל מחשבות זרות שהם היפך דעזנות.  ובכלל אפיקורסות 

לי שיכוין בהם כלל בכלל זנות הוא מי שהוא רודף אחר תאוות העולם מבו
ריא ויוכל להשתדל שה אותם כדי שיעמוד ביעכלומר שלא  ,הבוטלכוונה 

כל זה   .רק כוונתו תמיד להרבות תענוגים גדולים לנפשו ,בעבודת בוראו
ואשרי המקיימם  ,לעינים םוקילורין ה ,לקטתי מלשונו הנחמד בקצרה

  .אדם כלל א שהאריך גם כן בהם ייועיין בח . כראוי
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 ועכשיו נבאר איך מקיימם ע"י אמירת כל דעביד רחמנא לטב עביד:

 אלא פירושו הוא גם  ,שד' מצוי  פירושו הוא לא רק  .. אשר הוצאתיךאנוכי .
וכמבואר מסוף הפסוק אשר הוצאתיך ... , דהיינו שהוא  משגיח עלינושד' 

לא  מכירג"כ א''כ כשאומר כדרלעמ''ר  ,אותנו ממצריםופדה  משגיח עלינו
עלינו ושפיר מקיים בזה מצות אנכי   ית' ובהשגחת  רק במציאות ד' אלא גם

 .' אלקיך ...ד

לא היה המקרה שנראה כדבר רע בא ש ןמאמיע"י אמירת כדרלעמ"ר וגם 
, אלא שגם דבר זה שקרה בא מאתו יתברך אחר הממונה על רע ע"י כח

 ...לא יהיה לךא לטוב וזהו קיום של ותכליתו הו

, מדה''ד הכל לתכלית הטובומכיר שמדה''ר ע"י אמירת כדרלעמ"ר ו
בברכות דף ס: בד' אהלל באלקים אהלל דהיינו מדת רחמנות  וכדאיתא

דהיינו  ,אלקינו ר,דהיינו מדה'' ,והיינו שמע ישראל ד' ומדת פורענות ע"ש,
 דהיינו שהכל לטובה. דד' אח ,מדה''ד

מסילת ישרים מסביר שכשבא עליו צרות ויסורים יכול להחליש אהבתו ו
וכן מבואר בארחו"צ   '.לד' וע''י שיאמר כדרלעמ''ר יתחזק באהבת ד

ומנורת המאור ופלא יועץ וח"ח ועוד שחביבין יסורין ושיש להודות עליהן 
ולחבבן, וכדאיתא בברכות ס: חסד ומשפט אשירה אם חסד אשירה ואם 

, דהיינו שיאמר שירה עליהן, והיינו קיום של מצות אהבת ד' משפט אשירה
אהבת, וכן כל פעם כמבואר בספר חרדים שכשאומר זמירות לד' מקיים ו

א"כ כשאומר כדרלעמ"ר שפיר ושמודה להשי"ת לכאו' מקיים ואהבת, 
 מקיים ואהבת.

ולא תתורו היינו שלא ללכת אחר רצונותיו ותאותו נגד רצון התורה 
כל מה שד' עושה לו הוא לטובתו יקיים עשה רצונו כרצונך ולא וכשמכיר ש

 "ז יקיים בזה ולא תתורו.ועייתור אחר עיניו ולבו ויבטל עצמו לרצון ד' 

שהוא התבטלות לד'  יראת הרוממות גם היינוהכרה זו וביטול רצונו לד' ו
, וגם ע"י אהבת ד' מגיע ויקיים את ד' אלקיך תירא ע"י הכרת רוממותו
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ועוד שידוע דרשת חז"ל על מה ד' אלקיך שואל מעמך כי   .ד' כידועיראת 
החרדים שבכל ברכה  אם ליראה שדרשו חז"ל מזה ק' ברכות, וביאר

שמזכיר שד' הוא המנהיג מיד נופלת עליו יראה ופחד, ולכאו' י"ל שה"ה 
 לעניננו שכשמכיר כדרלעמ"ר מביא ליראה.

יל"ע אם הענין הוא ב עביד בעיקר הענין של לומר כל דעביד רחמנא לטו
)שזהו בכלל להאמין בהשגחת ד' ולדעת שכל מאורע הוא בהשגחתו ית' 

, ולפ"ז הענין לדעת שהכל לטובה אינו אשר הוצאתיך ...(מצות אנכי ... 
מעיקר ההלכה אלא שכן הוא האמת שהכל הוא לטובה, או שהוא ענין של 

עמוקה מלדעת סתם ידיעת ד' שלדעת שהכל הוא לטובה הוא ידיעה יותר  
, )שזהו בכלל מצות שמע ישראל ד' אלקינו ד' אחד(  שהכל הוא מאתו יתברך

 ע"י הידיעה שהכל לטובה מגביר אהבתו להשי"תאו שהוא ענין אחר ש
ובכל    .11ועמש"כ באריכות בזה לעיל בהערה     .)שזהו בכלל מצות אהבת ד'(

 עי"ז. אופן נראה שאפשר לקיים רוב או כל השש מצוות תמידיות
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 פרק י' 

ביאור המילים של לעולם יהא אדם רגיל לומר כל  
 דעביד רחמנא לטב 

 

לעולם יהא אדם רגיל לומר כל מה דעביד רחמנא  
 לטב עביד 

ביאר  ומהר''ל ,ר''ל אפילו על דבר שנראה רע )מהרש''א( לעולםיש לבאר 
פי' לא  שאפילו על דבר רע מאד ומשפט ודין גמור והפסד גמור, ובן יהוידע
ובכל   רק על דבר היוצא מדרך הטבע הרגיל אלא גם על דבר הנראה טבעי.

הזדמנות שקיים משהו שהיה מעדיף שיקרה אחרת יש הזדמנות לאמרו 
ת שש מצוורבה מהולקיים ה, ולהתחזק בבטחונו בהשי''ת ובאהבת ד' וכו'

כשיש לו הפסד ממון או הוצאה ויש לאומרו  .עילתבאר לנמו שתמידיות כ
יתירה או צער וכאב ומיחוש בגופו ונפשו או דאגה או פחד או צער וכאב 

כגון  עושה לו כגון א' ממשפחתו וודאגה ע''י מה שמישהו אחר אומר לו א
גה או חביריו או כל א' וכן בצער ודא הוריו או אחיו או אחותו או אשתו

ח ם ויוסיף לקכרוחנית וכל דבר שקורה בעולם בכלל ואצלו בפרט וישמע ח
 וכו' וחכם לב יקח מצוות.

ההשקפה השטחית בלי מחשבה ההרגשה ולהוציא משכדי    יל"ב  יהא רגיל
והתבוננות צריך להרגיל עצמו, ובן יהוידע פי' אפילו כמו המעשה עם ר''ע 

ר שהכל לטובה, וביארו שאירע נזק ג' פעמים עדיין צריך לדעת ולומ
מת לטוב )הח''ח אב המפרשים שע''י שירגיל בזה יזכה לראות איך שהוא

 מת יהפך לטוב )מהר''ל ועוד(.אועוד(, וע''י שירגיל לאומרו ויבטח בד' ב
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ע''י האמירה והשינון לעצמו זה ישפיע על עצמו להתבונן ולחשוב   י"ל  לומר
מ' במעשה דר''ע שגם רצה עליו ויתחזק בטחונו שהכל לטובה, ומשמע בג

ראה להם איך להראות לאחרים שאמר להם שהכל לטובה ואח''כ ה
, ובן יהוידע ביאר שבאמת כך היה שראו בחוש איך שהכל היה לטובה

  . יו לטובה גורם שיהיה לטובשפתיחת פ

יל"ב עפ"י הגמרא בהסיפור עם ר"ע שמספר הגמרא כל כל מה דעביד 
 צביםמיני סיבות לכל מיני הפסדים וצרות, שאפשר ללמוד משם לכל מיני מ

בוי כיכומצב של דאגה ופחד  ,כגון נזק כספי כמיתת החמור ,שיש לאומרו
על פי  )סימן א' סעיף ג'( הנר, וצער רוחני כמיתת התרנגול שביאר הגר''ז

שהביאו להעירו משנתו לעבודת בוראו וכדי שיתפלל בזמן, וכן יש   רש"י שם
דבר רע ללמוד מהסיבות של מקרים אלו שיש לאומרו כשמישהו עושה לו 

הטבע כגון   , וכן כשההפסד בא ע''יאכגון כאן שבני העיר לא נתנו לו אושפיז
הנר שכבה אותו הרוח, וכן כשבא ע''י בע''ח גדולים וקטנים כגון האריה 

 והחתול.

אוהב אותנו  הדברי חיים מצאנז ביאר שע''י שמכירים שהקב''ה רחמנא
וחס ומרחם עלינו כך פשוט וברור שכיון שהוא לבדו הוא שעשה ועושה 

 שיכול להיות. ויעשה לנו כל מה שקורה לנו ודאי שהוא לתכלית הכי טוב

וכהמשל בהקוץ בגמ' נדה שיכול להיות שמצילו  כמו בר"ע לטב עביד
יע או כעצה עמוקה של השגחת ד' כהקדמה לעילוי שיג מהפסד יותר גדול,

אליו וכהזמנה לטובה והכנה לברכה, או מחסד העליון לצרפו מעכירות 
ת, או לכפר ולמרק העבירומעשיו הרעים ולזככו שיהיה מוכן לקבל טובה, ו

 לפעמים היסורין הם לכפרת הדור וגם זה הוא לטובתו,לעוררו לתשובה, ו
  .או לנסיון ולהרבות שכרו לעתיד לבוא
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 על התורה כל דעביד רחמנא לטב עביד  
 

 בוים ז"ל ממחברת של יהושע
 

 בראשית
  

לכאו' הוא דבר רע שנפטר בגיל צעיר יחסית  -ויתהלך חנוך וגו'  -ה' כ"ד 
שכ' צדיק היה וקל בדעתו  ' ברש"ילדור ההוא, אמנם כדרלעמ"ר וכמבו

לשוב להרשיע, לפיכך מיהר הקב"ה וסילקו והמיתו קודם זמנו, עכ"ד, ויש 
להתבונן דגם בכל פעם שנפטר אדם צעיר, ודאי דזה לטובה, ואולי הטעם 

 כנ"ל. 
 

לכאו' הוא דבר רע דרק  -ויהי נח בן חמש מאות שנה וילד נח וגו'  -ה' ל"ב 
כדרלעמ"ר וכמ"ש רש"י א"ר יודן מה טעם   ר, אמנםהוליד בנים בגיל מאוח

כל הדורות הולידו לק' שנה וזה לת"ק, אמר הקב"ה אם רשעים הם יאבדו 
במים ורע לצדיק זה, ואם צדיקים הם אטריח עליו לעשות תיבות הרבה, 
כבש את מעיינו ולא הוליד עד ת"ק שנה, כדי שלא יהא יפת הגדול שבבניו 

ב כי הנער בן מאה שנה ימות, ראוי לעונש ל, דכתיראוי לעונשין לפני המבו
 לעתיד, וכן לפני מתן תורה, עכ"ד. 

 
כ' בילקוט מעם לועז )בשם   -ויהי כי החל האדם לרב ובנות ילדו להם    -ו' א'  

ב"ר עם יפה תואר( הכתוב בא ללמדנו שאל יצטער אדם אם נולדו לו בנות, 
שנולדה בת, ש מאד ככפי שראינו שנתפשטה שטות גדולה בעולם להתביי

וזוהי טעות גדולה, ומצינו בר' שמעון שנולדה לו בת, בקר אותו ר' חייא 
ואמר לו דע שהקב"ה התחיל לברך אותך, כי ע"י בנות מתרבה המשפחה, 
וזה שאומר הכתוב ויהי כי החל האדם לרב על פני האדמה ובנות ילדו להם 

 עכו' עי"ש.
 

כ'  -' ואחות תובל קין נעמה קין וגווצלה גם היא ילדה את תובל  -ד' כ"ב 
בילקוט מעם לועז ]בשם ב"ר[ בתחלה עליכם לדעת כי באותם הימים היו 
רגילים לישא שתי נשים, האחת בשביל פריה ורביה כדי להשאיר בן שיבא 
אחריהם, ומאחר שעל ידי הלידה נחלשת האשה הן בכחה והן ביפיה, 
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נותנים לה לשתות  ה, והיווכונתם היתה לשם תענוג, לכן לקחו אשה שני
מין עשב, שאם שותה אותה שוב אין האשה מסוגלת לילד, ולא האיש 
השותה מסוגל להוליד, והיא היתה לצדו מקשטת, ואלו האשה הילדנית 
היתה בפנה, וכשילדה היה פורש ממנה, וכן למך זה אע"פ שהיה הגדול 

 ן לשתותשבהם לקח שתי נשים שם האחת עדה ושם השנית צלה, ולצלה נת
התרופה האמורה, אבל ללא מועיל, כי שתיהן ילדו, ]בשם יפה תואר בשם 

[ ולכן אומר הכתוב וצלה גם היא ילדה את תובל קין, רצה לומר -הרא"ם
שיש בזה איזה חדוש, שלכאורה למה לא היתה צריכה לילד, אלא רצה 
 לומר אע"פ שנתן לה שקוי זה שלא תלד, בכל זאת ילדה וכו', ובתו היתה

 נעמה, ואומרים שהיתה אשת נח שהיתה נעימה במעשיה, עכ"ד.נקראת 
ושמעתי מאאמו"ר שליט"א בשם הגר"י זילברשטיין שליט"א דלכאו' נר' 
דהוא דבר רע דילדה אע"פ שרצו שלא תלד, אמנם באמת כדרלעמ"ר, דע"י 

 שילדה את נעמה, היה קיום לעולם אחרי המבול, דכולם נולדו ממנה.
 

 לך לך
 

כ' רש"י להנאתם ולטובתם, ושם  -מר ה' אל אברם לך לך וגו' ויא -' י"ב א
אעשך לגוי גדול, וכאן אי אתה זוכה לבנים, ועוד שאודיע טבעם בעולך, 
עכ"ד. ושמעתי מהגרא"נ פאלי שליט"א שאפשר ללמוד הרבה לימודים 
מהנסיונות שהיו לאברהם אבינו לגבי הנסיונות שיש לנו, ונר' דאפשר 

נסיונות לכאו' נראים דברים רעים, כגון באברהם דאף לה ללמוד מכאן
שהיה צריך לעזוב ארצו וללכת למקום לא ידוע, אבל באמת כדרלעמ"ר 
והנסיון הוא להנאתך ולטובתך, והטעם שנרמז בתחילת הנסיון הראשון 
י"ל כיון שזה דבר שצריך לדעת כבר מהתחלת הנסיונות, ועי"ז יהיה יותר 

וגם זה רצון ה' שהאדם ידע מהתחלה שזה יונות, קל להצליח לעמוד בנס
 לטובתו. 

 
לכאו' נר' דהוא דבר רע שה' לא גילה לו להיכן   -אל הארץ אשר אראך    -שם  

הולך ויותר קשה ללכת למקום לא ידוע, אמנם כדרלעמ"ר, וכ' רש"י לא 
גלה לו הארץ מיד כדי לחבבה בעיניו, ולתת לו שכר על כל דבור ודבור, עכ"ד, 

פתי חכמים כי למה לו להאריך לכתוב מארצך וכו' הל"ל לך העיקר שוכ' 
לך אל הארץ וכו', אלא כדי לחבב את ארצו בעיניו, כי ברבוי התוארים 
שמחבב את ארצו ומולדתו, ירבה צערו בעזיבת המקום ההוא, וככה ירבה 
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שכרו, כי לפום צערא אגרא, וכן בעקדת יצחק וכו', עכ"ד. וצ"ע דמלשון 
פרש למה הקב"ה אמר אל הארץ אשר אראך ולא גילה ע דבא לרש"י משמ

לו מיד איזה ארץ. ובאילת השחר כ' יתכן לפרש דע"י שציוהו באופן זה הוא 
קיים כמה מצוות, שיצא מארצו וממולדתו ומבית אביו וגם בעצם הליכתו, 
ואח"כ כשיאמר לו היכן הארץ שיעמוד בה והוא יקיים מצוה נוספת, 

 להיכן ללכת זה הגדיל את נסיונו, עכ"ד.ירש לו ובאמת במה שלא פ
וגם אפשר ללמוד מכאן את מה ששמעתי מהגר"ר גפן שליט"א שצריך 
להסתכל על כל פעולה ופעולה בעבודת ה' בתור מטרה, ולא בתור אמצעי 
להגיע למטרה כגון מי שלומד מסכת צריך להסתכל על עצם הלימוד בתור 

הביא מאגרות חזו"א ח"ג מסכת, ומטרה, ולא בתור אמצעי לגמור את ה
אגרת ס' שהאומר אגמור מסכת פלונית עד זמן פלוני היא אם כל הסיבות 
המונעות הלימוד, ולכן ה' לא אמר לאברם לאיפה ללכת שעצם ההליכה 

 היא מטרה, ולא רק אמצעי להגיע לא"י.
 

 -אמרי נא אחותי את למען ייטב לי בעבורך וחיתה נפשי בגגללך -י"ב י"ג 
למען ייטב לי בעבורך יתנו לי מתנות, עכ"ד, ותמוה דהיה בסכנת ' רש"י וכ

נפשות וביקש שתאמר אחותי את כדי שינצל, ולמה הקדים את המתנות 
לכך שינצל, ועי' בשפתי חכמים שהאריך בזה, ולענ"ד י"ל דזה מצד העין 
טובה שלו שרצה למצוא בכל מצב דבר טוב שיצא מזה, וגם במצב של סכנת 

כול לצאת מזה דבר טוב שיקבל מתנות, ואולי זה המקור אמר שי נפשות
למ"ש במשנה באבות )פ"ה מי"ט( דאחד מהג' דברים שיש לתלמידי אברהם 

 אבינו הוא עין טובה, אמנם המפרשים )שם( פי' באופ"א.
 

 וירא
 

כ' רש"י סבורות היו שכל העולם נחרב, כמו בדור   -י"ט ל"א ואיש אין בארץ  
וא דבר רע מה שחשבו שכל העולם נחרב, וזה גרם נר' דה לכאו' -המבול 

)הו"ד באמרי  15להם לזנות לשם מצוה ]עי' בהקדמה לאגרו"מ ח"ח עמ' 
יעקב )החדש י"ט ט"ו([, אבל באמת כדרלעמ"ר, ויצא מזה דבר טוב שיצא 
דוד מצאצאיהן, ]ועי' באמרי יעקב )שם( שבי' איך זכו לכך[, ובזה גם מובן 

וער היה לטובה, שאם היה בצוער היו יודעות לשבת בצשמה שלוט פחד 
 שנשארו אנשים.
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 חיי שרה
 

לכאו' נר' דהוא דבר רע  -ויאמר אחיה ואמה תשב הנערה וגו' -כ"ד נ"ה
שניסו לעכב את נישואי יצחק ורבקה, אמנם כדרלעמ"ר ושמעתי ממו"ר 

גפן שליט"א שהיה צריך שרבקה תרצה ללכת מעצמה אפי' אם  הגר"ר
שבזכות זה היא תזכה להיות מהאמהות שיצא ממנה כלל  יעכבו עליה

 ישראל. 
 

 -וירץ העבד לקראתה ויאמר הגמיאיני נא מעט מים מכדך  -כ"ד י"ז 
לכאורה לרבקה היה נר' שזה דבר רע שאדם מבוגר מבקש מילדה קטנה 

יכול לקחת בעצמו, אמנם באמת היה לטובתה שתשקה אותו, אפי' ש
לדעת שגם כל דבר שהקב"ה עושה לנו אפי' אם והרויחה מכך הרבה, וצריך  

 הוא נראה לכאו' רע, באמת הוא לטובתנו.
 

 תולדות 
 

הטובה שבעניות והטובה במה שהעכו"ם  ןעי' בבית הלוי בעניי -כ"ז ט '
    לוקחים לישראל את הנאות עוה"ז.

 
 וישלח

  
 נר' דרמוז כאן דעיקר מלחמת -ויאבק איש עמו עד עלות השחר  -ב כ"ה ל"

היצה"ר היא בלילה, נגד התורה שיעקב היה איש תם יושב אהלים, 
ולפעמים נלחם שישארו ערים ויתבטלו, ולפעמים נלחם שישארו ערים 
וילמדו, והעיקר שלא יישנו כדי שיהיו עייפים ביום אח"כ, ]אצל בחורי 

בט"ז )אה"ע סי' כ"ה סק"א( מש"כ בענין לימוד על חשבון  ישיבות[, ועי'
לעיין למה יקבלו אותו שכר, הרי לפום צערא אגרא, ואותו אחד   השינה, ויש

שנשאר ער מצטער יותר, ואולי גם יש צער שגורם לעצמו ללא צורך, וכמו 
שלכאו' פשוט שאם אדם ידליק מזגן על חום גבוה מאד כדי שיצטער, וילמד 

, שלא יקבל על כך יותר שכר, ורק אם הצער לצורך הלימוד, יקבל מתוך צער
שכר, ומה שלא יושן אינו לצורך הלימוד, כיון שאם יושן יוכל ללמוד  יותר

בשעה אחת מה שלמד בשעתיים כשהיה עייף, ונר' שזה רמוז גם  במ"ש 
ותקע כף ירך יעקב וגו', וידוע מה שפי' חז"ל שהכונה לתמכין דאוריתא, 

שזה רמוז שהירך מחזיק את הגוף, וגם רמוז ענין השינה שזה  והאופן
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ת האדם ונותן לו כח ללמוד. ושמעתי ממו"ר הגרח"י כגן שליט"א מחזיק א
דטוב לכוין לפני שהולך לישון שזה בשביל שיוכל ללמוד ]וגם כדי שהצלם 
אלוקים יראה טוב דמי שעייף לפעמים פניו נפולות[ ואף שגם בלי זה היה 

שר לכוין כך, וגם דמי שעייף לפעמים בזמן אחר, ועי"ז ירויח מצוות יושן אפ
 בכל רגע שיושן. 

 
 וישב

 

 עי' שמיה"ל )ח"ב פי"א( בענין כדרלעמ"ר. -ל"ז כ"ה 
 

 עי' שמיה"ל )ח"ב פי"א( בענין כדרלעמ"ר. -ל"ט כ"ה 
 

 מקץ 
 

 עי' בוהגדת בענין כדרלעמ"ר.
 

 ויחי
 

או' זה דבר רע מה שנקברה בדרך, עי' רש"י ולכ -ואקברה שם  -מ"ח ז' 
 ובאמת כדרלעמ"ר כמבו' ברש"י.

 
רואים מכאן שלפעמים נראה שיש דבר רע  -ואתם חשבתם וכו'  -כ' נ' 

 ובאמת כדרלעמ"ר, ועי' במחברת הכחולה מהגרח"י כגן שליט"א.
 

 שמות
 

היה לטובה כדי שישמחו   עי' בקו' בית הלל בשם השל"ה דהשיעבוד  -ז'  -ה' ו'
להיות עבדי ה', ונר' שלכן הסוף היה הכי קשה בשביל להגדיל את השמחה 

 עבדי ה' ולא עבדי פרעה.שהם 
 

 עי' בטעמא דקרא בענין כדרלעמ"ר.  -ה' כ"ב 
 

 עי' בשלל לא יחסר בענין כדרלעמ"ר.  -ד' י"א 
 

 .עי' מוסרי השל"ה )בסוף מק"ג עו"ה( בענין כדרלעמ"ר -א' י"ד 
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עי' בילקוט מעם לועז עה"פ ותקח וגו' )בסוף הקטע הראשון( בענין  -ז' ט' 
 ה בבית פרעה.כדרלעמ"ר בכך שמשה הי

 
עי' בילקוט מעם לועז )ג' כ"א( בענין כדרלעמ"ר בכך שמשה הוצרך   -ג' ט"ז  

 לברוח ושהיה כבד פה.
 

עי' בילקוט מעם לועז בענין כדרלעמ"ר באריכות ובענין טעמי  -ו' א' 
 השיעבוד.

 
 עי' בילקוט מעם לועז )סוף הפרשה( הנ"ל. -א' י"א 

 
י"ג( שלח ידך וכו', ויהי למטה בכפו  כ' השמירת הלשון )ח"ב פרק -ד' ד' 

בכפו דיקא רמז בזה שבזה שהאדם מקבל על עצמו היסורים שהובאו עליו, 
 תכף מסתלק ממנו הדין שלמעלה, עכ"ד. 
כ איך יתכן שהיה גדולי עולם שהיו שאלתי את מו"ר הגר"ר גפן שליט"א א"

הכונה להם יסורים, הרי ודאי שקיבלו על עצמם את היסורים, ותי' שאין 
שתמיד היסורים מפסיקים ברגע שמקבל אותם עליו, אלא שזה גורם לכך 
שיהיה פחות יסורים, ובמעשה הזה הם הפסיקו לגמרי, וא"ל שכן מבו' 

ת חמות תחגור, וכנראה ברבינו יונה על הפסוק חמת אדם תודך שארי
 (.שער ד' אות י"בשהתכוין למ"ש השערי תשובה )

 
 וארא 

 

 השל"ה )בסוף מק"ג עו"ה( בענין כדרלעמ"ר.עי' מוסרי  -ו' ב' 
 

 בשלח
 

וברש"י לכאו' נר' דהוא דבר רע מה שהלכו בדרך הארוכה אמנם  -י"ג י"ז 
 באמת כדרלעמ"ר כדי שלא יהיה אנשים שיחזרו למצרים.

 
 מצורע

 
וברש"י רואים כאן שלפעמים יש דבר שבהתחלה נראה שהוא רע   -י"ד ל"ד  

 בשו"ע או"ח סי' ר"ל סעי' ה'. ולבסוף מתברר שהוא טוב ועי'
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 שלח
 

 ע' בגמ' בסוטה ובברכת פרץ בענין כדרלעמ"ר -י"ג ל"ב 
 

 פינחס
 

 -ויאמר ה' אל משה עלה הר העברים הזה וראה את הארץ וכו'  -כ"ז י"ב 
י מזקני הג"ר צבי אלימלך בוים שליט"א )ואיני זוכר בשם מי אמר שמעת

שה את א"י, ]ואמר שדומה דבר זה(, דצ"ב מה הענין שהקב"ה הראה למ
לילד קטן שמבקש סוכריה ומראים לו את זה ולא נותנים שגורם לו ליותר 
צער[, ותי' שכל דבר שמשה עשה היה נצחי, וכמ"ש שאם היה בונה את 

נחרב, ולכן הקב"ה אמר לו לראות, שיגרום שיהיה לו רצון   ביהמ"ק לא היה
רצון לעלות לא"י, זה חזק לעלות לא"י, ומה שבכל הדורות יש ליהודים 

 מכח הראיה של משה, עכ"ד.
 

 מסעי 
 

לכאו' היה נר' שהמסעות היו דבר רע, ובאמת כדרלעמ"ר ועי' באור   -ל"ג א'  
 קדושה.החיים בשם הזוהר שהיה בשביל לברר ניצוצי ה

 

 ואתחנן
  

לכאו' נר' דהוא דבר רע מה שמשה  -כי לא תעבור את הירדן הזה  -ג' כ"ז 
להכנס לא"י, אמנם באמת כדרלעמ"ר כמו שידוע מחז"ל רבינו לא זכה 

לא היה נחרב, והיה צורך שיחרב כדי  שאם היה נכנס ובונה את ביהמ"ק
 שיהיה שפך הקב"ה חמתו על עצים ואבנים. 

 

עי' בגמ' גיטין פח. דלכאו' הוא   -כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם    -ד' כ"ה  
 ת הוא לטובה עי"ש.דבר רע שהקדים הקב"ה את הגלות אבל אמ

 
 שבועות 

 

 אצל נעמי. עי' בשמירת הלשון )חלק שני פי"א( בענין כדרלעמ"ר 


