בס"ד
נחמה היסטורית
מ .נבון
ישעיהו פרק מ
יה ִכּי ָמ ְלאָה ְצ ָבאָהּ ִכּי נִ ְר ָצה
רוּשׁ ַלִם וְ ִק ְראוּ ֵא ֶל ָ
יכם) :ב( ַדּ ְבּרוּ ַעל ֵלב יְ ָ
ֹאמר ֱאל ֵֹה ֶ
ַחמוּ ַע ִמּי י ַ
ַחמוּ נ ֲ
)א( נ ֲ
ֲר ָבה
ַשּׁרוּ ָבּע ָ
וֹרא ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַפּנּוּ ֶדּ ֶר ְך יְ קֹוָק י ְ
יה :ס )ג( קוֹל ק ֵ
ֹאת ָ
עֲוֹנָהּ ִכּי ָל ְק ָחה ִמיַּד יְ קֹוָק ִכּ ְפ ַליִ ם ְבּ ָכל ַחטּ ֶ
ָשׂא וְ ָכל ַהר וְ ִג ְב ָעה יִ ְשׁ ָפּלוּ וְ ָהיָה ֶה ָעקֹב ְל ִמישׁוֹר וְ ָה ְר ָכ ִסים ְל ִב ְק ָעה) :ה(
ְמ ִס ָלּה ֵלאל ֵֹהינוּ) :ד( ָכּל גֶּיא יִ נּ ֵ
ֹאמר
ַח ָדּו ִכּי ִפּי יְ קֹוָק ִדּ ֵבּר :ס ) ...כה( וְ ֶאל ִמי ְת ַד ְמּיוּנִ י וְ ֶא ְשׁוֶה י ַ
וְ נִ ְג ָלה ְכּבוֹד יְ קֹוָק וְ ָראוּ ָכל ָבּ ָשׂר י ְ
ֻלּם ְבּ ֵשׁם יִ ְק ָרא ֵמרֹב
מּוֹציא ְב ִמ ְס ָפּר ְצ ָבאָם ְלכ ָ
וּראוּ ִמי ָב ָרא ֵא ֶלּה ַה ִ
ֵיכם ְ
ָקדוֹשׁ) :כו( ְשׂאוּ ָמרוֹם ֵעינ ֶ
ֶע ָדּר :ס
אַמּיץ כּ ַֹח ִאישׁ לֹא נ ְ
אוֹנים וְ ִ
ִ
רד"ק ישעיהו פרק מ
)א( נחמו נחמו  -כל אלה הנחמות עתידה לימות המשיח והכפל לחזק ,תרגם יונתן נבייא אתנביאו
תנחומין על עמי אמר אלהכון ,נחמו ,וכן דברו כמו שפירשנו בפסוק חזקו ידים רפות ,דברו ,צבאה,
זמנה ,וכן הלא צבא לאנוש עלי הארץ ,ופירוש כי מלאה כי השלימה שם זמנה רוצה לומר זמן
שהיה לה להיות בגלות ,ויונתן תרגם ארי עתידה דתתמלי מעם גלותהא ,תרגם צבאה כמשמעה מן
לצבא צבא:
)ב( כי נרצה עונה  -נשלם ענשה  ,...ובאמרו כפלים ר"ל שתים והוא אומר על שתי גליות שגלו
ישראל גלות בבל וזה הגלות ולמה היה זה בעבור כל חטאתיה:... ,
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

ישעיהו פרק נא פסוק ג
ָשׂם ִמ ְד ָבּ ָרהּ ְכּ ֵע ֶדן וְ ַע ְר ָב ָתהּ ְכּגַן יְ קֹוָק ָשׂשׂוֹן וְ ִשׂ ְמ ָחה יִ ָמּ ֵצא ָבהּ
יה ַויּ ֶ
ִכּי נִ ַחם יְ קֹוָק ִציּוֹן נִ ַחם ָכּל ָח ְרב ֶֹת ָ
תּוֹדה וְ קוֹל ִז ְמ ָרה :ס
ָ
מצודת דוד ישעיהו פרק נא פסוק ג
)ג( כי נחם  -המקום ינחם את ציון כי תשוב ותכונן כמאז :...
תודה  -קול הודאה על הניסים ועל הנפלאות:
שו"ת שבות יעקב חלק ג סימן צח ד"ה תשובה הנה
 ...מנחמין את אבילים יאמרו בזה"ל המקום ינחם אתכ' ואותנו עם שארי אבילי ציון וירושלים...
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.

תלמוד ירושלמי מסכת ברכות פרק א ]דף ב טור א[
רבי חייא רבא ורבי שמעון בן חלפתא הוו מהלכין בהדא בקעת ארבל בקריצתה וראו איילת השחר
שבקע אורה אמר רבי חייא רבה לר' שמעון בן חלפתא בירבי כך היא גאולתן של יש' בתחילה
קימאה קימאה כל מה שהיא הולכת היא רבה והולכת...
~ הפצה ~
דברים פרק ד
יתם ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי
ֲשׂ ֶ
יתם ֶפּ ֶסל ְתּמוּנַת כֹּל ַוע ִ
ֲשׂ ֶ
אָרץ וְ ִה ְשׁ ַח ֶתּם ַוע ִ
נוֹשׁנְ ֶתּם ָבּ ֶ
וּבנֵי ָבנִ ים וְ ַ
תוֹליד ָבּ ִנים ְ
)כה( ִכּי ִ
ֹאבדוּן ַמ ֵהר ֵמ ַעל
אָרץ ִכּי אָבֹד תּ ֵ
יך ְל ַה ְכ ִעיסוֹ) :כו( ַה ִעיד ִֹתי ָב ֶכם ַהיּוֹם ֶאת ַה ָשּׁ ַמ ִים וְ ֶאת ָה ֶ
יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
יה ִכּי ִה ָשּׁ ֵמד ִתּ ָשּׁ ֵמדוּן) :כז(
ָמים ָע ֶל ָ
ַר ֵדּן ָשׁ ָמּה ְל ִר ְשׁ ָתּהּ לֹא ַת ֲא ִריכֻן י ִ
אַתּם ע ְֹב ִרים ֶאת ַהיּ ְ
אָרץ ֲא ֶשׁר ֶ
ָה ֶ
ֲב ְד ֶתּם
ַהג יְ קֹוָק ֶא ְת ֶכם ָשׁ ָמּה) :כח( ַוע ַ
אַר ֶתּם ְמ ֵתי ִמ ְס ָפּר ַבּגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר יְ נ ֵ
וְ ֵה ִפיץ יְ קֹוָק ֶא ְת ֶכם ָבּ ַע ִמּים וְ נִ ְשׁ ְ
יחן) :כט(
ֹאכלוּן וְ לֹא יְ ִר ֻ
ָא ֶבן ֲא ֶשׁר לֹא יִ ְראוּן וְ לֹא יִ ְשׁ ְמעוּן וְ לֹא י ְ
אָדם ֵעץ ו ֶ
ֲשׂה יְ ֵדי ָ
ָשׁם ֱאל ִֹהים ַמע ֵ
אוּך כֹּל
וּמ ָצ ָ
ַפ ֶשׁ ָך) :ל( ַבּ ַצּר ְל ָך ְ
וּב ָכל נ ְ
את ִכּי ִת ְד ְר ֶשׁנּוּ ְבּ ָכל ְל ָב ְב ָך ְ
וּמ ָצ ָ
יך ָ
וּב ַקּ ְשׁ ֶתּם ִמ ָשּׁם ֶאת יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ִ
ָמים
יך וְ ָשׁ ַמ ְע ָתּ ְבּקֹלוֹ) ... :לב( ִכּי ְשׁאַל נָא ְלי ִ
ָמים וְ ַשׁ ְב ָתּ ַעד יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
אַח ִרית ַהיּ ִ
ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ְבּ ֲ
וּל ִמ ְק ֵצה ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְו ַעד ְק ֵצה
אָרץ ְ
אָדם ַעל ָה ֶ
ֶיך ְל ִמן ַהיּוֹם ֲא ֶשׁר ָבּ ָרא ֱאל ִֹהים ָ
ִראשֹׁנִ ים ֲא ֶשׁר ָהיוּ ְל ָפנ ָ
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תּוֹך ָה ֵאשׁ
ַה ָשּׁ ָמיִ ם ֲהנִ ְהיָה ַכּ ָדּ ָבר ַהגָּדוֹל ַהזֶּה אוֹ ֲהנִ ְשׁ ַמע ָכּמֹהוּ) :לג( ֲה ָשׁ ַמע ָעם קוֹל ֱאל ִֹהים ְמ ַד ֵבּר ִמ ְ
ֶחי) :לד( אוֹ ֲהנִ ָסּה ֱאל ִֹהים ָלבוֹא ָל ַק ַחת לוֹ גוֹי ִמ ֶקּ ֶרב גּוֹי ְבּ ַמסֹּת ְבּאֹתֹת
אַתּה ַויּ ִ
ַכּ ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמ ְע ָתּ ָ
מוֹר ִאים ְגּד ִֹלים ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ָל ֶכם יְ קֹוָק
וּב ָ
רוֹע נְ טוּיָה ְ
וּב ְז ַ
ָקה ִ
וּביָד ֲחז ָ
וּב ִמ ְל ָח ָמה ְ
מוֹפ ִתים ְ
וּב ְ
ְ
אַתּה ָה ְר ֵא ָת ָל ַד ַעת ִכּי יְ קֹוָק הוּא ָה ֱאל ִֹהים ֵאין עוֹד ִמ ְל ַבדּוֹ... :
ֶיך) :לה( ָ
יכם ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם ְל ֵעינ ָ
ֱאל ֵֹה ֶ
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יב עמוד ב
משנה .מזכירין יציאת מצרים בלילות .אמר רבי אלעזר בן עזריה :הרי אני כבן שבעים שנה ,ולא
זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא .שנאמר+ :דברים ט"ז +למען תזכר את
יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך .ימי חייך  -הימים ,כל ימי חייך  -הלילות; וחכמים אומרים:
ימי חייך  -העולם הזה ,כל  -להביא לימות המשיח.
גמרא .תניא ,אמר להם בן זומא לחכמים :וכי מזכירין יציאת מצרים לימות המשיח? והלא כבר
נאמר+ :ירמיהו כ"ג +הנה ימים באים נאם ה' ולא יאמרו עוד חי ה' אשר העלה את בני ישראל
מארץ מצרים ,כי אם חי ה' אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל
הארצות אשר הדחתים שם!  -אמרו לו :לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה ,אלא שתהא שעבוד
מלכיות עיקר ,ויציאת מצרים טפל לו .כיוצא בו אתה אומר+ :בראשית ל"ה +לא יקרא שמך עוד
יעקב כי אם ישראל יהיה שמך.
~ השבה ~
ירמיהו פרק טז
ֱלה ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ
ֵאָמר עוֹד ַחי יְ קֹוָק ֲא ֶשׁר ֶהע ָ
ָמים ָבּ ִאים נְ ֻאם יְ קֹוָק ְולֹא י ֵ
)יד( ָל ֵכן ִהנֵּה י ִ
יחם
וּמכֹּל ָה ֲא ָרצוֹת ֲא ֶשׁר ִה ִדּ ָ
ֱלה ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ ָצפוֹן ִ
ִמ ְצ ָריִ ם) :טו( ִכּי ִאם ַחי יְ קֹוָק ֲא ֶשׁר ֶהע ָ
ָת ִתּי ַל ֲא ָ
אַד ָמ ָתם ֲא ֶשׁר נ ַ
ַה ִשׁב ִֹתים ַעל ְ
ָשׁ ָמּה ו ֲ
בוֹתם:
רד"ק ירמיהו פרק טז
יד( לכן הנה ימים באים  -זו היא עתידה והיה הנביא אומר להם נחמה זו אחר פורענות
והיה האל שולח להם בזה הענין על ידי נביאיו פורענות ונחמה כדי שלא יאמרו אבדה
תקותינו כי אף על פי שיפרע מהם על מעשיהם הרעים עוד באחרית הימים תהיה להם
תקוה:
תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צח עמוד א
ואמר רבי אבא :אין לך קץ מגולה מזה ,שנאמר +יחזקאל ל"ו +ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו
ופריכם תשאו לעמי ישראל וגו'.
רש"י מסכת סנהדרין דף צח עמוד א
מגולה מזה  -כשתתן ארץ ישראל פריה בעין יפה אז יקרב הקץ ,ואין לך קץ מגולה יותר.
~ שמחה ~
רד"ק ישעיהו פרק מ
)ה( ונגלה  -אז כשיצאו מהגלות ביד רמה וימצאו אפי' במדבר מים וכל צרכם כמו שאמר לא
ירעבו ולא יצמאו אז יגלה כבוד ה' לעיני כל העמים :וראו כל בשר  -ידעו כל בני אדם כי פי ה' דבר
כלו' ידעו אז כי הנחמות האלה שדברו הנביאים על פי ה' דברו מה שדברו כשיראו שיתקיימו
הנבואות ,וראו ,ענין ידיעה והבנה ,ר"ל ראית הלב כמו ולבי ראה הרבה והדומים לו:
תהלים פרק קכו
וּלשׁוֹנֵנוּ ִרנָּה אָז
יבת ִציּוֹן ָהיִ ינוּ ְכּח ְֹל ִמים) :ב( אָז יִ ָמּ ֵלא ְשׂחוֹק ִפּינוּ ְ
)א( ִשׁיר ַה ַמּעֲלוֹת ְבּשׁוּב יְ קֹוָק ֶאת ִשׁ ַ
שׁוּבה
ֹאמרוּ ַבגּוֹיִ ם ִה ְג ִדּיל יְ קֹוָק ַלעֲשׂוֹת ִעם ֵא ֶלּה) :ג( ִה ְג ִדּיל יְ קָֹוק ַלעֲשׂוֹת ִע ָמּנוּ ָהיִ ינוּ ְשׂ ֵמ ִחים) :ד( ָ
י ְ
וּבכֹה
ֵל ְך ָ
לוֹך י ֵ
יקים ַבּ ֶנּגֶב) :ה( ַהזּ ְֹר ִעים ְבּ ִד ְמ ָעה ְבּ ִרנָּה יִ ְקצֹרוּ) :ו( ָה ְ
יתנוּ ַכּ ֲא ִפ ִ
יְ קֹוָק ֶאת >שבותנו< ְשׁ ִב ֵ
ָרע בֹּא יָבוֹא ְב ִרנָּה נ ֵֹשׂא ֲא ֻלמּ ָֹתיו:
נ ֵֹשׂא ֶמ ֶשׁ ְך ַהזּ ַ
רד"ק תהלים פרק קכו
)א( בשוב ה' את שיבת ציון .בשוב ,ענין הנחה ,כמו )במדבר י ,לו( :שובה ה' רבבות אלפי
ישראל ,וכן )דברים ל ,ג( :ושב ה' אלהיך את שבותך ורחמך .או יהיה ענין תשובה ,ויהיה
פּ ַֹעל יוצא .שיבת ,ענין תשובה ,שישובו בני ציון לה' .היינו כחולמים ,כחלום יעוף יהיה
בעינינו צרת הגלות מרוב השמחה שתהיה לנו בשובנו לארצנו ,כן פירשׁוֹ אדוני אבי ז"ל.
והחכם ראב"ע פירש ,כן יאמרו ישראל בשוב האל יתברך שבותם :אין אדם רואה בעיניו
כפלא הזה רק בחלום:
)ב( אז יאמרו בגוים הגדיל ה' .יתמהו הגוים פלא גדול ויאמרו :הגדיל ה' לעשות עם אלה,
)רצה לומר עם ישראל(:
)ג( הגדיל .ואומרים ישראל :הגדיל ה' לעשות עמנו ,לפיכך היינו שמחים .כלומר ,זה
השמחה הגדולה שתראו בנו ושימלא שחוק פינו ,מפני שהגדיל ה' לעשות פלא גדול וטובה
גדולה:
www.DivreiNavon.com
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