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"גם זו לטובה"ל "כל דעביד רחמנא לטב עביד"ההבדל בין   

ב( -זו לטובה מוצאים שתי לשונות שונות בדברי חז"ל: א( כל דעביד רחמנא לטב עביד, ו םן של גיבעני

עביד, הוא בלשון  בין שתי הלשונות האלו הוא, כל דעביד רחמנא לטב קוליהח (.1גם זו לטובה )

לשון קודש הוא לשון קודש ומבורר. כל עניינים אשר בלשון  התרגום, וגם זו לטובה הוא בלשון הקודש.

באופן ברור שהכל לטובה. אבל כל דעביד רחמנא לטב עביד,  אים אותםושרהקודש הם ברורים, ז.א. 

  כל כך ברור. עניינוים את א, לא רושנאמר בלשון התרגום, אף על פי שהוא גם כן לטב עביד

הגמרא על השני לשונות הללו.  הנבין את ההסבר על זאת ע"י החילוק שיש אצל הדוגמאות אשר מביא

 –לך בדרך ולקח אתו נר, חמור, ותרנגול הר' עקיבה  הדוגמא בגמ' על כל דעביד רחמנא לטב עביד הוא:

 ,יםסעאבל אז כשהיו נו –ים לוקחים דברים אחרים: פנקס צ'קים, מברשת שיניים וכו' סעהיום, כשנו

את הגשמיות שלו והוא יהיה פנוי מזה,  ובשיסחלקחו נר בכדי ללמוד תורה אפילו בחשך, חמור 

, ועבר את הלילה סלהיכננתנו לו  אחצות. והקדוש ברוך הוא הזמין שבעיר לבורר אותו עשי ותרנגול

 בשדה.

ואכל את החמור, באה חתולה ואכלה את  אריבחשך. בא  נשארה את הנר, והוא תרוח וכיב הבא

לילה בלאחר מכן נתברר שהכל היה לטובה. ש התרנגול. אמר ר' עקיבא: כל דעביד רחמנא לטב עביד.

בסכנה. ואילו הנר היה דולק בשדה  העיר ע"י שודדים ואילו ר' עקיבא היה לן בעיר, היה פההזה הותק

נפסד קולות, היו שומעים כו', וע"י זה שהוא היה  יםשורואים אותו, אילו החמור והתרנגול היו ע היו

הוא ניצול. מכל,  

מהתנא נחום איש גם זו. שמו איש גם זו, כי על כל דבר היה רגיל  ההדוגמא לגם זו לטובה הגמרא מביא

למלך רומי, ונתנו לו לקחת אתו אבנים טובות  בשליחות להגיד "גם זו לטובה". פעם הוא נשלח

ופסה. אמר על זה קבמו לו אדמה שומרגליות כמתנה למלך. בלילה גנבו לו האבנים טובות ובמקומם 

את שליחותו, וה' יעזור. השלים, היה צריך ליהודים עשו לו שליח למלך רומישהזו לטובה". ומכיוון  ם"ג  

עם אדמה, רצו לעשות  הא מלאיוראו שה ,מתנה, פתחו אותהן לו הקופסה כתוכשהגיע למלך רומי ונ

שלח את אליהו הנביא בדמות  ףכיתאתו מה שעושים עם מי שמורד במלכות. אבל הקדוש ברוך הוא 
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של שר, ואמר לקיסר אפשר האדמה היא אותו האדמה של אברהם אשר בה הוא ניצח מלחמות. 

קיסר.ההשונאים של  ההתברר שהאדמה ניצח טעמוד עומלחמות לא חסרים אצל גוים,   

טובה.  בעבורבא היה לו באמת הפסד וצער. אך זה היה ילר' עק מאות הוא:גודי התש ביןוהנה החילוק 

היזק ואדרבה, אילו  שוםהיה עניין של צער. לנחום איש גם זו לא היה אפילו לכתחילה  לבדאבל זה 

חוסר אבנים טובות,  אמפני המלך, כי בבית מלך ל יםתקבלמ היוהיה מביא אבנים טובות, מי יודע עם 

דמה, זה נתקבל.אאבל זה שהוא הביא את ה  

אצל  אבל ניצול מצער יותר גדול. הוא שהיה לוכפי שהזכרנו, לר' עקיבה היה לו צער, אך הודות לצער 

קרא בעצמו היה טוב.נחום איש גם זו מה ש  

כל דעביד רחמנא לטב עביד. הכוונה של גם זו  לעומתלטובה  זווהנה זה הוא המעלה של הביטוי גם 

. לא רק שזה ((2לי )-על דרך כמו כל אחד מראה באצבעו ואומר זה א) זו לבד לטובה – זולטובה היא 

, זה היה העלם כל מה דעביד רחמנא לטב עביד שקודם לעומתו טוב, אלא זה טוב בעצמו. הבעבור מש

הכל היה  ההעלם רואים שמלכתחילה שמתעלםהיה עם עיניים סגורות וחשב שהוא נזק וצער, ובשעה 

     שהיא פעולה עבור טובה. טובלוזהו  טוב.

נחום איש גם זו היה הרבי של ר' עקיבא. ז.א. שר' עקיבא היה בדור אחרי נחום איש גם זו, בדור בו 

 ליראותיותר חשך(, שדורו לא היה יכול  הבא יש עם כל דורהחשך של הגלות היה יותר גדול מקודם )כי 

אבל הוא  –ות איך דבר מסוים טוב לבד טם יודעים בפשיאלבד. אפילו  טובשהוא את כל עניין  בגילוי

מה . לטב עבידכל דעביד רחמנא מה שהיה יכול להיות בעולם הוא לא יותר מ יורד לעולם בגילוי. אל

היו יכולים  נחום איש גם זו, בדור אחד יותר קרוב לזמן )או בזמן( הביתשאין כן נחום ובדורו של 

את עניין של גם זו לטובה. לגלות  

( שהקב"ה מוציא חמה 3, לזמן של "ואהביו כצאת השמש בגברתו" )ועכשיו הולכים לזמן הגאולה

  (4ה' קוינו לו. ) זה ונאמר ,לטובה זומנרתקה וניראה בגילוי בכל דבר איך הוא גם 

_______________ 

.395-393ב, דפי לקוטי שיחות חלק ( 4) ( שופטים ה, לא. תניא פ' כו.3) ( רש"י שמות טו, ב2) ( תענית כא, א. סנהדרין קח, ב.1)  

~•~  

 שיתפרסם בעת, תדע בזאת, לי והשיב, מר אתי אימת משיח פי את ושאלתי"
א, טוב םש רכת, טוב שם הבעל" החוצ מעיינותיך יפוצו בעולם ויתגלה למודך  
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:דרך נא ליצור קשר ולממן. ולהקדיש, לקבל את הגליון דרך דואר אלקטרוני ניתן  

 

"עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר"  

(משלי פ"ג, יח)  
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