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וננים היטב בפסוק ב. כשמתא), ישעיהו מ(" יכםקנחמו נחמו עמי יאמר אל"בהפטרה של פרשת השבוע, אומר הנביא: 
ה מחמת תב את בית המקדש הייחרהדבר נפלא ביותר. כתב האלשיך הקדוש, ידוע שהסיבה שהקב"ה  גלהזה, נ

והוא  קב"ה בזה העולם,של ה הרי בית המקדש הוא ביתוו. לכלות אותנושכלה חמתו על עצים ואבנים במקום 
  גרמו לחורבן ביתו, הראשון והשני.הם שהחריב את הבית הפרטי שלי כדי להציל אותנו מכליה. ועוונותינו 

  
נתבונן נא, מי צריך לנחם את מי? האם אנו לא צריכים לנחם את הקב"ה, שבגלל חטאינו החריב את ביתו, ועתה 

  ן הגויים!הדר יופיו נעלם, ושמו מחולל ביבד, ית בזה העולם? כבוד תפארתו נאנשאר ללא ב
  

הקב"ה הוא זה שמנחם אותנו! ואומר האלשיך, שאין  –ם!" יכך: "נחמו נחמו עמי יאמר אלקאך אנו מוצאים להפ
פורצת כל גבול, עד שהוא , ולמעלה מהשכלהיא . אהבה זו אלינו וזה אלא משום אהבתו הבלתי פוסקת של

ולא עוד  .בחטאינו שאנו בעצמנו גרמנונחם אותו על שרפת היכלו נבמקום שאנו  יתברך מנחם אותנו על צרתנו,
  פעמיים, על חורבן בית המקדש הראשון, ועל חורבן בית המקדש השני! –אלא "נחמו נחמו" 

  
ותינו גרמו לחורבן למרות שעוונמו עמי יאמר אלקיכם". ה' מגלה לנו, ו נחמומה תוכן הנחמה של ה' אלינו? "נח

רא , בכל זאת הקב"ה קו)שהרי הוא עדיין לא נבנה( עדיין אוחזים באותם חטאים שהחריבו את הביתאנו והבית, 
 עמואת הקב"ה לא נטש למרות שחטאנו,  –תוכן הנחמה  נשאר "אלקיכם". זה עדיין לנו "עמי", העם שלו. והוא

  שמו ואלקותו עלינו. את , ועדיין מייחד ונחלתו לא יעזוב
  

ם את האדם מכל שאינה תלויה בדבר" כזו, יכולה לנחאהבה רק "עצם אהבתו יתברך אלינו.  היא נחמתו של ה'
, היינו מוצאים נחמה אמיתית אשר אנו שםיתברך אלינו, בכל מצב  לו היינו סופגים אפס קצהו מאהבתו צרותיו.

לפקוח  עליו, ורק קיימתהאדם, בכל מצב אשר בו הוא נמצא, שהנחמה לכל צרותיו כבר  דעלכל צרותנו. מכאן י
  של אביו שבשמים אליו.  מתאת עיניו ולחוש את האהבה המנח

  
  

  

ניתן לקבל את דברי התורה מידי שבוע במייל. שלחו בקשה 
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