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בשנת תרע"ד בעיה"ק  של רבי עמרם אבורביע זצ"ל מתוך דרשת השבת הגדול

 .ירושת"ו

 בדרשתו שאל שלוש שאלות על הפסוקים במזמור תהילים קיז רבה: 

ֻאִמים ,ַהלְלּו ֶאת ה' כָּל ּגֹויִם". א מי פטר  - " )תהילים קיז, א(ַשְבחּוהּו כָּל הָּ

ֵלינּו ַחְסּדֹו"אותנו מלהלל ולשבח לה' על   ?שם, ב() "ִכי גַָּבר עָּ

ֵלינּו ַחְסּדֹוב.   האומות?שהגביר עלינו חסדו יהללוהו וכי מפני  - ...כִי גַָּבר עָּ

ָּּהג.   למשפט זה עם הקודם?יזה שייכות יש א - וֱֶאֶמת ה' לְעֹולָּם ַהְללּו י

 אדם המקבל טובת הנאה חשוד בהערכה שנותן למטיבו 

באנוש שאם מישהו מוצא חן בעיני חבירו הוא  טבעאשר ב ,נראה לפרשו

ם כך פיהו , משורחמיםומשפיע עליו מטובו ומתנהג עמו במידת החסד וה

מלא שבח ותהילה על מטיבו, ואנו השומעים כל השבח הזה מפיו אין אנו 

  .שהשוחד יעוור ועוצם עינו מראות נכוחהנותנים אמון בו, שידענו 

  ,אם ישראל יתנו שבח והודיה למי שעושה אתם חסדים גדולים, הרי ולפיכך

 .כי הם נוגעים בדבר ,שחשודים בהערכתם את מטיבם

רם בשומענו השבח והתהילה מפי אדם שלא נהנה ממנו אף פעם, אנו ב

 .בכל היוצא מפיו מאמינים

  הרי הוא אמין ניטרלי שלא קיבל טובת הנאהאבל אם השבח ייאמר מפי אדם ,

הבובכן ישראל נמצאים  בדבריו כי אין לו שום נגיעה כלפי מטיב זה. , ִּדילֶמָּ

א להיות כפויי טובה ולומר שבח וגדולה למטיב עמם, צד אחד רוצים הם למ

 מה עושים? לא אמינים.עשו כן, הרי שייחשדו בהערכתם וימצאו ומצד שני אם י

לכן אמר המשורר: "ַהְללּו ֶאת ה' כָּל ּגֹויִם", שלא עשה עמהם ניסים ונפלאות 

לו שבכל יום ויום מתרחשים לנו ניסים ו"גַָּבר עָּלֵינּו ַחְסּדֹו", ואם נהלולא אנו 

  ."וֱֶאֶמת ה' לְעֹולָּם"שהוא  ןוהנכו .שאין בפינו נכונהונשבחו, יאמרו האומות 

ולאומים ידידנו המתפעלים מכל הטובות  םיועל כן בקשתנו שטוחה לגוי

ו ה', שיהללוהו וישבחוהו למען ידעו נאמנה גם צוררינו, כי ה' נמשעשה ע

  ".וֱֶאֶמת ה' לְעֹולָּם" צבאות עמנו,

ולא  עמנורואים בפלא הגדול שעשה ה' אכן לגויים שקריאה  –הפתרון הוא 

, כי לא זכו לכל נגיעה בדברכל , כי להם אין , שהם יודו וישבחו את ה'עמהם

  .לא יחשדו בהם שאומרים השבח מהפה ולחוץ השפע הגדול הזה ולכן

ומשגיח עלינו השגחה  נוובנוסף לזה יידעו הגויים בעקבות כך שה' צבאות עמ

 ".וֱֶאֶמת ה' לְעֹולָּםישירה "

כיון שאנו נוגעים מ מלהלל ולשבח את ה' על רוב טובו, אלא לא פטוריםא. אנחנו 

  .ןאמי השבח שנאמר ייראה לאבדבר, 

 כפי שזכינו אנו. טובהללא זכו  האומות יהללו את ה', כי הם לא נוגעים בדבר כיב. 

 , "וֱֶאֶמת ה' לְעֹולָּם"."י השבח הזה של הגויים יכירו ויידעו שה' צבאות עמנו עג. 

הזהירות הנדרשת משוחד ואפילו משוחד דברים ומכל טובת הנאה רי לך ה

הם בשיקול דעת ולהיות מושפע מֱאֶמת -ְדַברשכל אלו יכולים להטות 

   מוטעה ובחשד לחוסר אמינות.


