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 ד"בס

 סטוריתי הנחמה

 נבון. מ

 
  מ פרק ישעיהו

 ִנְרָצה ִּכי ְצָבָאּה ָמְלָאה ִּכי ֵאֶליָה ְוִקְראּו ְירּוָׁשַלִם ֵלב ַעל ַּדְּברּו) ב( :ֱאלֵֹהיֶכם יֹאַמר ַעִּמי ַנֲחמּו ַנֲחמּו) א(
 ָּבֲעָרָבה ַיְּׁשרּו ְיקָֹוק ֶּדֶרְך ַּפּנּו ַּבִּמְדָּבר ֹוֵראק קֹול) ג( ס: ַחּטֹאֶתיָה ְּבָכל ִּכְפַלִים ְיקָֹוק ִמַּיד ָלְקָחה ִּכי ֲעֹוָנּה

) ה( :ְלִבְקָעה ְוָהְרָכִסים ְלִמיׁשֹור ֶהָעקֹב ְוָהָיה ִיְׁשָּפלּו ְוִגְבָעה ַהר ְוָכל ִיָּנֵׂשא ֶּגיא ָּכל) ד( :ֵלאלֵֹהינּו ְמִסָּלה
 יֹאַמר ְוֶאְׁשֶוה ְתַדְּמיּוִני ִמי ְוֶאל) כה(...  ס: ִּדֵּבר ְיקָֹוק ִּפי יִּכ ַיְחָּדו ָּבָׂשר ָכל ְוָראּו ְיקָֹוק ְּכבֹוד ְוִנְגָלה
 ֵמרֹב ִיְקָרא ְּבֵׁשם ְלֻכָּלם ְצָבָאם ְבִמְסָּפר ַהּמֹוִציא ֵאֶּלה ָבָרא ִמי ּוְראּו ֵעיֵניֶכם ָמרֹום ְׂשאּו) כו( :ָקדֹוׁש
  ס: ֶנְעָּדר לֹא ִאיׁש ּכַֹח ְוַאִּמיץ אֹוִנים

 
   מ פרק עיהויש ק"רד

 אתנביאו נבייא יונתן תרגם, לחזק והכפל המשיח לימות עתידה הנחמות אלה כל - נחמו נחמו )א(
, צבאה, דברו, רפות ידים חזקו בפסוק שפירשנו כמו דברו וכן, נחמו, אלהכון אמר עמי על תנחומין

 זמן לומר הרוצ זמנה שם השלימה כי מלאה כי ופירוש, הארץ עלי לאנוש צבא הלא וכן, זמנה
 מן כמשמעה צבאה תרגם, גלותהא מעם דתתמלי עתידה ארי תרגם ויונתן, בגלות להיות לה שהיה
  :צבא לצבא

 שגלו גליות שתי על אומר והוא שתים ל"ר כפלים ובאמרו, ... ענשה נשלם - עונה נרצה כי )ב(
 :..., חטאתיה כל בעבור זה היה ולמה הגלות וזה בבל גלות ישראל

 
R. S. R. Hirsh (Haftarot, Vet’hanan, p.409). 
By looking up to the starry heavens and realising the regulations laid down by God in the cosmic laws, 
and carried out so meticulously in that sphere, to bring the thought home to us also in the sphere of the 
human world, which He has equipped with freedom of will, the time will be brought about by His 
educating management in the world of mankind too… 

 
  ג פסוק נא פרק ישעיהו

 ָבּה ִיָּמֵצא ְוִׂשְמָחה ָׂשׂשֹון ְיקָֹוק ְּכַגן ְוַעְרָבָתּה ְּכֵעֶדן ִמְדָּבָרּה ַוָּיֶׂשם ָחְרבֶֹתיָה ָּכל ִנַחם ִצּיֹון ְיקָֹוק ִנַחם ִּכי
  ס: ִזְמָרה ְוקֹול ּתֹוָדה

  ג פסוק נא פרק ישעיהו דוד מצודת
 :... כמאז ותכונן תשוב כי ציון את ינחם המקום - נחם כי )ג(

 :הנפלאות ועל הניסים על הודאה קול - תודה
 
  הנה תשובה ה"ד צח סימן ג חלק יעקב שבות ת"שו
  ...וירושלים ציון אבילי שארי עם ואותנו' אתכ ינחם המקום ל"בזה יאמרו אבילים את מנחמין... 

  
Rav Schwartz looked up "Rav Riskin, why does the text say HaMakom, the Place?" Yes, I know it's a 
synonym for God, for the entire world is in His place, but why not Elokim or HaShem? I'll tell you 
why! When my first family was murdered in the holocaust, I could not be comforted; their death was so 
inexplicable, so absurd. And now I lost my last son; my sacrifice is greater than Abraham's. I hurt, hurt 
so deeply that I can barely speak. But I am comforted. The Place comforts me. These sons died for 
Israel and Jerusalem. These sons died for Jewish future, for ultimate redemption. Jerusalem comforts 
me." 

 
 ] דף ב טור א[תלמוד ירושלמי מסכת ברכות פרק א 

רבי חייא רבא ורבי שמעון בן חלפתא הוו מהלכין בהדא בקעת ארבל בקריצתה וראו איילת השחר 
בתחילה ' שמעון בן חלפתא בירבי כך היא גאולתן של יש' שבקע אורה אמר רבי חייא רבה לר

  ...קימאה כל מה שהיא הולכת היא רבה והולכתקימאה 
 

 ~הפצה ~ 

 
  ד פרק דברים

 ְּבֵעיֵני ָהַרע ַוֲעִׂשיֶתם ּכֹל ְּתמּוַנת ֶּפֶסל ַוֲעִׂשיֶתם ְוִהְׁשַחֶּתם ָּבָאֶרץ ְונֹוַׁשְנֶּתם ָבִנים ּוְבֵני ָּבִנים תֹוִליד ִּכי) כה(
 ֵמַעל ַמֵהר ּתֹאֵבדּון ָאבֹד ִּכי ָהָאֶרץ ְוֶאת ַהָּׁשַמִים ֶאת ַהּיֹום ֶכםָב ַהִעידִֹתי) כו( :ְלַהְכִעיסֹו ֱאלֶֹהיָך ְיקָֹוק
) כז( :ִּתָּׁשֵמדּון ִהָּׁשֵמד ִּכי ָעֶליָה ָיִמים ַתֲאִריֻכן לֹא ְלִרְׁשָּתּה ָׁשָּמה ַהַּיְרֵּדן ֶאת עְֹבִרים ַאֶּתם ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ
 ַוֲעַבְדֶּתם) כח( :ָׁשָּמה ֶאְתֶכם ְיקָֹוק ְיַנֵהג ֲאֶׁשר ַּבּגֹוִים ִמְסָּפר ְמֵתי ֶּתםְוִנְׁשַאְר ָּבַעִּמים ֶאְתֶכם ְיקָֹוק ְוֵהִפיץ

) כט( :ְיִריֻחן ְולֹא יֹאְכלּון ְולֹא ִיְׁשְמעּון ְולֹא ִיְראּון לֹא ֲאֶׁשר ָוֶאֶבן ֵעץ ָאָדם ְיֵדי ַמֲעֵׂשה ֱאלִֹהים ָׁשם
 ּכֹל ּוְמָצאּוָך ְלָך ַּבַּצר) ל( :ַנְפֶׁשָך ּוְבָכל ְלָבְבָך ְּבָכל ִתְדְרֶׁשּנּו ִּכי ּוָמָצאָת ֱאלֶֹהיָך ְיקָֹוק ֶאת ִמָּׁשם ּוִבַּקְׁשֶּתם
 ְלָיִמים ָנא ְׁשַאל ִּכי) לב( ... :ְּבקֹלֹו ְוָׁשַמְעָּת ֱאלֶֹהיָך ְיקָֹוק ַעד ְוַׁשְבָּת ַהָּיִמים ְּבַאֲחִרית ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים
 ְקֵצה ְוַעד ַהָּׁשַמִים ּוְלִמְקֵצה ָהָאֶרץ ַעל ָאָדם ֱאלִֹהים ָּבָרא ֲאֶׁשר ַהּיֹום ְלִמן ְלָפֶניָך ָהיּו ֲאֶׁשר ִראׁשִֹנים
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 ָהֵאׁש ִמּתֹוְך ְמַדֵּבר ֱאלִֹהים קֹול ָעם ֲהָׁשַמע) לג( :ָּכמֹהּו ֲהִנְׁשַמע אֹו ַהֶּזה ַהָּגדֹול ַּכָּדָבר ֲהִנְהָיה ַהָּׁשָמִים
 ְּבאֹתֹת ְּבַמּסֹת ּגֹוי ִמֶּקֶרב גֹוי לֹו ָלַקַחת ָלבֹוא ֱאלִֹהים ֲהִנָּסה אֹו) לד( :ַוֶּיִחי הַאָּת ָׁשַמְעָּת ַּכֲאֶׁשר

 ְיקָֹוק ָלֶכם ָעָׂשה ֲאֶׁשר ְּככֹל ְּגדִֹלים ּוְבמֹוָרִאים ְנטּוָיה ּוִבְזרֹוַע ֲחָזָקה ּוְבָיד ּוְבִמְלָחָמה ּוְבמֹוְפִתים
 ... :ִמְלַבּדֹו עֹוד ֵאין ָהֱאלִֹהים הּוא ְיקָֹוק ִּכי ָלַדַעת ָהְרֵאָת ַאָּתה) לה( :ְלֵעיֶניָך ְּבִמְצַרִים ֱאלֵֹהיֶכם

 
  ב עמוד יב דף ברכות מסכת בבלי תלמוד
 ולא, שנה שבעים כבן אני הרי: עזריה בן אלעזר רבי אמר. בלילות מצרים יציאת מזכירין. משנה
 את תזכר למען+ ז"ט דברים: +שנאמר. זומא בן השדרש עד בלילות מצרים יציאת שתאמר זכיתי

: אומרים וחכמים; הלילות - חייך ימי כל, הימים - חייך ימי. חייך ימי כל מצרים מארץ צאתך יום
 . המשיח לימות להביא - כל, הזה העולם - חייך ימי

 
 כבר והלא? המשיח לימות מצרים יציאת מזכירין וכי: לחכמים זומא בן להם אמר, תניא. מראג

 ישראל בני את העלה אשר' ה חי עוד יאמרו ולא' ה נאם באים ימים הנה+ ג"כ ירמיהו: +נאמר
 ומכל צפונה מארץ ישראל בית זרע את הביא ואשר העלה אשר' ה חי אם כי, מצרים מארץ

 שעבוד שתהא אלא, ממקומה מצרים יציאת שתעקר לא: לו אמרו -! שם הדחתים אשר הארצות
 עוד שמך יקרא לא+ ה"ל בראשית: +אומר אתה בו כיוצא. לו טפל מצרים יאתויצ, עיקר מלכיות

 . שמך יהיה ישראל אם כי יעקב
 

  ~השבה~ 

  טז פרק ירמיהו
 ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת ֶהֱעָלה ֲאֶׁשר ְיקָֹוק ַחי עֹוד ֵיָאֵמר ְולֹא ְיקָֹוק ְנֻאם ָּבִאים ָיִמים ִהֵּנה ָלֵכן) יד(

 ִהִּדיָחם ֲאֶׁשר ָהֲאָרצֹות ּוִמּכֹל ָצפֹון ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת ֶהֱעָלה ֲאֶׁשר ְיקָֹוק ַחי ִאם ִּכי) טו( :ִמְצָרִים
  : ַלֲאבֹוָתם ָנַתִּתי ֲאֶׁשר ַאְדָמָתם ַעל ַוֲהִׁשבִֹתים ָׁשָּמה

  טז פרק ירמיהו ק"רד
 פורענות אחר זו חמהנ להם אומר הנביא והיה עתידה היא זו - באים ימים הנה לכן) יד

 אבדה יאמרו שלא כדי ונחמה פורענות נביאיו ידי על הענין בזה להם שולח האל והיה
 להם תהיה הימים באחרית עוד הרעים מעשיהם על מהם שיפרע פי על אף כי תקותינו

 :תקוה
 

  א עמוד צח דף סנהדרין מסכת בבלי תלמוד
 תתנו ענפכם ישראל הרי ואתם+ ו"ל קאליחז +שנאמר, מזה מגולה קץ לך אין: אבא רבי ואמר

  .'וגו ישראל לעמי תשאו ופריכם
  א עמוד צח דף סנהדרין מסכת י"רש

 .יותר מגולה קץ לך ואין, הקץ יקרב אז יפה בעין פריה ישראל ארץ כשתתן - מזה מגולה
 

 ~שמחה ~ 
 
   מ פרק ישעיהו ק"רד
 לא שאמר כמו צרכם וכל מים במדבר' אפי וימצאו רמה ביד מהגלות כשיצאו אז - ונגלה )ה (

 דבר' ה פי כי אדם בני כל ידעו - בשר כל וראו :העמים כל לעיני' ה כבוד יגלה אז יצמאו ולא ירעבו
 שיתקיימו כשיראו שדברו מה דברו' ה פי על הנביאים שדברו האלה הנחמות כי אז ידעו' כלו

 :לו והדומים הרבה ראה יולב כמו הלב ראית ל"ר, והבנה ידיעה ענין, וראו, הנבואות
 

  קכו פרק תהלים
 ָאז ִרָּנה ּוְלׁשֹוֵננּו ִּפינּו ְׂשחֹוק ִיָּמֵלא ָאז) ב( :ְּכחְֹלִמים ָהִיינּו ִצּיֹון ִׁשיַבת ֶאת ְיקָֹוק ְּבׁשּוב ַהַּמֲעלֹות ִׁשיר) א(

 ׁשּוָבה) ד( :ְׂשֵמִחים ָהִיינּו ִעָּמנּו ַלֲעׂשֹות קְיקָֹו ִהְגִּדיל) ג( :ֵאֶּלה ִעם ַלֲעׂשֹות ְיקָֹוק ִהְגִּדיל ַבּגֹוִים יֹאְמרּו
 ּוָבכֹה ֵיֵלְך ָהלֹוְך) ו( :ִיְקצֹרּו ְּבִרָּנה ְּבִדְמָעה ַהּזְֹרִעים) ה( :ַּבֶּנֶגב ַּכֲאִפיִקים ְׁשִביֵתנּו> שבותנו <ֶאת ְיקָֹוק
  :ֲאֻלּמָֹתיו נֵֹׂשא ְבִרָּנה ָיבֹוא ּבֹא ַהָּזַרע ֶמֶׁשְך נֵֹׂשא

  קכו פרק תהלים ק"רד
 אלפי רבבות' ה שובה): לו, י במדבר (כמו, הנחה ענין, בשוב. ציון שיבת את' ה בשוב )א(

 ויהיה, תשובה ענין יהיה או. ורחמך שבותך את אלהיך' ה ושב): ג, ל דברים (וכן, ישראל
 היהי יעוף כחלום, כחולמים היינו. 'לה ציון בני שישובו, תשובה ענין, שיבת. יוצא ּפַֹעל

. ל"ז אבי אדוני פירׁשֹו כן, לארצנו בשובנו לנו שתהיה השמחה מרוב הגלות צרת בעינינו
 בעיניו רואה אדם אין: שבותם יתברך האל בשוב ישראל יאמרו כן, פירש ע"ראב והחכם
 :בחלום רק הזה כפלא

, האל עם לעשות' ה הגדיל: ויאמרו גדול פלא הגוים יתמהו. 'ה הגדיל בגוים יאמרו אז )ב(
 :)ישראל עם לומר רצה(
 זה, כלומר. שמחים היינו לפיכך, עמנו לעשות' ה הגדיל: ישראל ואומרים. הגדיל )ג(

 וטובה גדול פלא לעשות' ה שהגדיל מפני, פינו שחוק ושימלא בנו שתראו הגדולה השמחה
 :גדולה

 


