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דנחמתא שבע הפטרות סדר

כסדר שלא הפטרות
לנחמה פורענות בין

נחמה. של הפטרות שבע קוראים השנה לראש באב ט' שבין בשבתות
ע"ב)התוס' לא כאן(מגילה יש כי שאומרת בפסיקתא המקור את מביא

עד באב" תשעה קודם דפורענותא "ג' מהפטרת הפטרות 12 של רצף
של ושתיים נחמה של הפטרות שבע דתיובתא", ותרתי דנחמתא "שבע

שובה. בשבת ו"שובה" גדליה, בצום "דרשו" שהן אחריה, תשובה
נבואות בין גדול קשר שיש אותנו מלמדת ההפטרות בתוכן התבוננות
מלכות על מתפללים שבהן הכיפורים וביום השנה בראש לתפילות הנחמה
ובניין גלויות בקיבוץ עוסקות הנחמה של הנבואות כל בעולם. שתתגלה ה'
כשישראל רק מתגלה ה' מלכות בעולם. ה' למלכות הבסיס והן ירושלים,
אלקינּו ה' הּוא אּתה "ותמלְך אדמתם. על ויושבים מתנחמים ְְֱִֵַָֹֹנגאלים,
מׁשּכן צּיֹון "ּבהר ישראל בני על-ידי בירושלים רק מעׂשיָך". ּכל על ְְְֲִִֵֶַַַַָָמהרה

מקּדׁשָך" עיר ּובירּוׁשלים צדיק"ּכבֹודָך. "פרי ואתחנן. ישראל" "ישמח (עיין ְְִִִִֶֶַָָ
ועוד) ז' ו' .בשלח

יותר ומשובחות הולכות להיות הנחמות דרך
כולן שלקוחות הללו, שההפטרות לכך לבנו תשומת את מפנה התוס'

נחמו נחמו הפרקים. כסדר הולכות לא ישעיהו, א-כז)מנבואות ותאמר(מ, ,
נא,ג)ציון - סוערה(מט,יא עניה ה), נה, – יא אנכי(נד, אנכי ,- (נא,יב

עקרהנב,יב) רני א-י), אורי(נד, קומי א-כב), אשיש(ס, שוש ,– י (סא,

ט) שלסג, ההפטרה בהקדמת הפרקים כסדר לא שהן במיוחד בולט .
הפרק. תחילת שהיא עקרה" ל"רוני נד, פרק בסוף הנמצאת סוערה" "עניה
ומשובחות הולכות להיות הנחמות ש"דרך היא שהסיבה מסביר תוס'

ומשתבחות. שהולכות הנחמה נבואות סדר מהו להבין וצריך יותר".
נבואות עשרות מתוך אלו בנבואות דווקא בחרו למה להבין צריך עוד
הללו שההפטרות רואים כשאנו במיוחד ישעיהו. בספר שיש נחמה

ומסתיימות פרק באמצע לפעמים שאחריו.מתחילות הפרק באמצע
פסוקים 12 או 10 וחלקן פסוקים 26 מכילות איןשחלקן שבד"כ (אע"פ

בהפטרה) פסוקים מ-21 הללופוחתים הנחמה שנבואות מלמדים אלה כל .
במחשבה וסודרו נבחרו והן הגאולה, תהליך של מרכזיים בנושאים עוסקות

אותה. להבין שצריך תחילה

חודש ראש דוחה נחמה
"כי יוסף הבית כתב ולכן בהלכה. גם נמצא הללו ההפטרות סדר חשיבות

דנחמתא" ז' מדלגין תכה)אין הללו(או"ח ההפטרות שבע שמקור ואע"פ .
שעה כל בפרק התוספות כתבו "כבר בפסיקתא, אלא בתלמוד אינו

מ:) דברי(פסחים ומניחין החיצונים ספרים על סומכין אנו דברים דבכמה
לא אחריה, או בשבת חודש ראש חל אם אפילו השו"ע ולדעת התלמוד".
ולא מבטלים לא כי חודש, ראש שבת או חודש" "מחר הפטרת מפטירים
דנחמתא מז' ההפטרה שגמרו "ואחר אלו. נחמה בהפטרות מפסיקים
חודש' מידי 'והיה ופסוק כסאי' 'השמים מהפטרת ראשון פסוק אומרים

חודש" ראש שהיום ותכ"ח)לזכר תכה. או"ח .(שו"ע

בהפטרת להפטיר צריך חודש בראש שחל שבשבת ופוסק חולק הרמ"א
על מוותרים לא כי אברהם המגן עליו כתב כבר אמנם חודש. וראש שבת
"רני גם שמפטירין תצא" ב"כי החסר את ומשלימים הזאת הנחמה פרשת

סוערה" עניה וגם ז)עקרה' ס"ק ומשנ"ב א. ס"ק תכה בגלל(או"ח זה וכל .
ולא כולן את לדעת וחשוב הללו, הנבואות משבע אחת לכל חשיבות שיש
מהם להבין וננסה כסדרן. אותן לשמוע חשוב גם מהן. אחת להפסיד

חשוב. סדרן ולמה הללו, הנבואות כל עוסקות שבהם הנושאים

צחות דרך הסבר
האבודרהם וההפטרות)כתב הפרשיות דרך(סדר "על לרמוז אפשר כי

כלומר עמי' נחמו 'נחמו הנחמות הפטרות בתחלת לומר תקנו כי צחות
ישראל כנסת משיבה זה על עמי'. נחמו 'נחמו לנביאים אמר שהקב"ה
ואומר הנביאים. מנחמת מתפייסת איני כלומר ה''. עזבני ציון 'ותאמר
במקום שמפטירין ובמקומות קדם. כימי עורי ה'' זרוע עוז לבשי עורי 'עורי
לפני ואומרים חוזרין הנביאים כלומר רוחמה' לא סוערה 'עניה זו ההפטרה
זה על שלנו. בתנחומין נתפייסה לא ישראל כנסת הנה הוא ברוך הקדוש
'רני עוד ואומר מנחמכם'. הוא אנכי 'אנכי ואומר הוא ברוך הקדוש חוזר
כנסת משיבה זה על אורך'. בא כי אורי 'קומי ואומר ילדה' לא עקרה

ולשמוח. לשוש לי יש עתה כלומר בה'' אשיש 'שוש נפשיישראל: 'תגל
לסדר וההסבר צחות. בדרך זה אמנם וגו'. ישע בגדי הלבישני כי באלהי
לדרגה מדרגה הולכות שהם ההפטרות. של בתוכן נמצא ההפטרות

שלפניה. ההפטרה של לסופה אחת כל ומחוברות



ה' כבוד היא גאולה – עּמי נחמּו ֲֲִַַַנחמּו

ּדּבר ה' ּפי ּכי יחּדו ּבׂשר כל ְִִִֵַָָָָ%ְָוראּו
שלו הנחמה את ישעיהו פתח שבה ההפטרה היא הראשונה ההפטרה

מ') ה'(ישעיהו בגדולת עוסקים זו, בהפטרה הפסוקים של מוחלט רוב .
אל ּתדּמיּון "ואל־מי האלילים. אפסות מול אל העולם את Aֵ@ְְִַ?ְֶשברא
כל־ּבׂשר "וראּו ה': כבוד את לגלות באה הגאולה כל לֹו". ּתערכּו BְְַָֽDָָָEַ?ְַּומה־ּדמּות
גואל "ומביא י"ח תפילת את פותחים אנו הזה ביסוד ּדּבר". ה' ּפי ּכי ִֵֽ?GִָHִBְַיחּדו
כל לשבח" ב"עלינו מסיימים הזה וביסוד באהבה". שמו למען בניהם לבני
עֹולם לתּקן יּכרתּון. ּכרֹות והאלילים הארץ מן ּגּלּולים "להעביר ְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָתפילה:

וכו'. בׁשמָך" יקראּו בׂשר ּבני וכל ׁשּדי. ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָּבמלכּות

כדי ביום קדישים 10 לפחות אומרים אנו הזה היסוד את להפנים כדי
ּפרקניּה ויצמח מלכּותיּה. וימליך כרעּותיּה. שינהג העולם על ְְְֵֵֵַָֻלהתפלל
אע"פ ומשיחנו. ישועתנו מלכותנו, רצוננו, על מתפללים לא מׁשיחּה. ְִֵויקרב
י"ח, בתפילת זו בברכה שאומרים כמו ה', מלכות היא דוד בית שמלכות
מתפללים אנו כן היום". כל קיווינו לישועתך "כי ה' ישועת היא המטרה כי
ּכי וידעּו רּבים ּגֹוים לעיני ונֹודעּתי והתקּדׁשּתי "והתּגּדלּתי שיתקיים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵַַַַָבקדיש
המקדש. ובית ירושלים ישראל, ארץ ובניין גלויות קיבוץ כשיהיה ה'". ֲִאני

נעּדר לא ְִֶָֹאיׁש
צריכים אנחנו
להזכיר
כל לעצמנו
הזמן
שאלוקים
אותנו אוהב
עולם. אהבת
לנו קורה זה
בעת גם
על הגאולה,
אומר כן
ירמיהו הנביא
ה' ֵָ"מרחֹוק
לי ְִִָנראה
עֹולם ְֲַַָואהבת
ְֲִַאהבּתיְך"

צּיֹון "וּתאמר הבאה, ההפטרה תחילת גם היא ההפטרה ִֶַֹסוף
בסוף לכן גלויות. בקיבוץ עוסקת הבאה ההפטרה ה'". ֲִַָעזבני
מי ּוראּו עיניכם מרֹום "ׂשאּו ה': גדלות על נאמר זו Dְְִֵֵֶָהפטרה
מרב יקרא ּבׁשם לכּלם צבאם במסּפר הּמֹוציא אּלה Dְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹֻברא
ששום הוא הפסוק פשט נעּדר". לא איׁש ּכח ואּמיץ ְְִִִֶַַָֹֹאֹונים
ותפקיד שם יש לכולם ספור, כוכב כל כי נעדר לא כוכב

אותו. מבינים לא שאנחנו אע"פ

לא "איׁש הגאולה בנבואת אומר ישעיהו שכאשר מובן ִֹמכאן
שעליהם מישראל, ואחד אחד כל על גם מדבר הוא ְֶָנעּדר"

נּדח" מּמּנּו יּדח לבלּתי מחׁשבֹות "חׁשב יד)הקב"ה ב' .(שמואל ְְֲִִִִִֶַַַָָָ
ואיש איש כל של התפקיד את מבינים לא שאנחנו ואע"פ

חשוב. תפקיד לכולם יש –

קיבוץ – ה' עזבני צּיֹון ֲִִֶַַָֹוּתאמר
גלויות

אהבּתיְך עֹולם ואהבת לי נראה ה' ְְְֲֲִִִֵַַַָָָמרחֹוק
על שלה וההקדמה גלויות. בקיבוץ עוסקת הזאת הנבואה
בעיני ואחד אחד כל וחשיבות בכללותו ישראל עם חשיבות
המחשבה הגלות. את שהביא הקלקול את לתקן באה ה'
ה'. בעיני חשובים לא אנחנו כי העגל, בחטא שחשבנו
שהיה כמו לנו לעזור ממשיך ולא אותנו עוזב שאלוקים
עזב שאלוקים ובמסה, ברפידים שחשבנו המחשבה בעבר.
המחשבה הים. את לנו וקרע ממצרים שהוציאנו אחרי אותנו

ממצרים". הוציאנו אותנו ה' "בשנאת כי המרגלים, בחטא לנו שהייתה

ולהזכיר לזכור הזאת הקלוקלת המחשבה את לתקן באה הזאת הנבואה
הנביא אומר כן על עולם. אהבת אותנו אוהב שאלוקים הזמן כל לעצמנו

אהבּתיְך" עֹולם ואהבת לי נראה ה' "מרחֹוק שאנחנו(לא)ירמיהו נבואה , ְְְֲֲִִִֵַַַָָָ
שמע. קריאת לפני יום בכל פעמיים לעצמנו מזכירים

בשבילך כוכבים 1,064,340,000,000,000,000
ע"ב)הגמרא לב וה'(ברכות ה', "עזבני ציון טענת אחרי כי ֲִַַָמספרת

ּבראתי מּזלֹות עׂשרה ׁשּתים ּבּתי, הּוא: ּברּוְך הּקדֹוׁש לּה "אמר – ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָׁשכחני"

ּבראתי וחיל חיל ּכל ועל חיל, ׁשלׁשים לֹו ּבראתי ּומּזל מּזל ּכל ועל ְְְְִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּברקיע
ּכל ועל רהטֹון, ׁשלׁשים לֹו ּבראתי ולגיֹון לגיֹון ּכל ועל לגיֹון, ׁשלׁשים ְְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָֹֹלֹו
לֹו ּבראתי וקרטֹון קרטֹון ּכל ועל קרטֹון. ׁשלׁשים לֹו ּבראתי ורהטֹון ְְְְְְְֲֲִִִִִִַַַָָָָָֹרהטֹון
וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש ּבֹו ּתליתי וגסטרא ּגסטרא ּכל ועל ּגסטרא, ְְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֹֹׁשלׁשים
אּלא ּבראתי לא וכּלן החּמה, ימֹות ּכנגד ּכֹוכבים, רּבֹוא אלפי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻוחמּׁשה

ּוׁשכחּתני?". עזבּתני אמרּת ואּת ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָּבׁשבילְך,
אומרת ואת בשבילך, וכולם כוכבים, 1,064,340,000,000,000,000 ביקום יש

ושכחתני? לגודלעזבתני מודעת לא ישראל כנסת עתה כן שכאז מסתבר
אליהו מרדכי הרב מו"ר אומר היה זה על אותה. אוהב שאלוקים האהבה
באוטו בנם את ששכחו אבא או אמא על שומעים אנחנו שכאשר זצוק"ל
הקב"ה, אומר נדירות. לעתים קורה זה אבל מפליא, זה מזדעזעים. אנחנו
אּׁשה "התׁשּכח אהבה. מרוב אצלי קורים לא האלה הנדירים המקרים DִָEְֲִַגם
אוהב אני אׁשּכחְך". לא ואנכי תׁשּכחנה אּלה ּגם ּבטנּה ּבן מרחם Gֵַָ?ְִֵֶAֵַָ@ְִֶGְְַָָֹ?ִBְֵֶָֹֽעּולּה
ממה יותר אתכם זוכר אני ילדיהם. את אוהבים שהורים ממה יותר אתכם

ילדיהם. את וזוכרים אוהבים שהורים

גלויות קיבוץ – אהבה מתוך
ּכּלם ּוראי עיניְך סביב "ׂשאי ענק. יהיה הגלויות שקיבוץ הנביא לנו ָ?DֵEִַEְGְִִִָֻֽאומר
לכן ּכּכּלה". ּותקּׁשרים תלּבׁשי ּכעדי כּלם ּכי ה' נאם אני חי לְך באּו ִַַָֽ?Aַָָ@ְִֻTִDָֻEֲִָ@ְִGְְִַָָֽֽ@ְְִנקּבצּו
ומחירי צפוף יהיה ישראל בארץ בתים תבני לא אם כי דעי,
שהערבים ואע"פ מּיֹוׁשב". ּתצרי עּתה "ּכי יעלו. DַָEְִֵ@ִGִֵהדירות
לא הנטושים הבתים אעפ"כ - מבּלעיְך ורחקּו - מכאן ְְִַָֽ?ְֲָיברחו
ּבני באזניְך יאמרּו "עֹוד העולים, של הגדול לריבוי ֵ?Uְֹ@ְְָGְִַיספיקו

ואׁשבה". ּלי ּגׁשה הּמקֹום לי צר AִִַָBַָ?ְִָBְִֵֵָֻֽׁשּכליְך

נּסי ארים עּמים ואל ידי ּגֹוים אל אּׂשא ְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָהּנה
בניְך ְִִֵַָוהביאּו

כותבי הזה. הגלויות בקיבוץ יסייעו הגויים גם כי אומר הנביא
במלחמת הערבים כישלון אחרי כי מספרים ההיסטוריה
את למוטט רעיון והגו הערבית הליגה ראשי ישבו השחרור,
במצוקה נמצאת הצעירה המדינה כי ידעו הם ישראל. מדינת
יהודי כל את אחת בבת לשחרר רעיון הגו והם קשה, כלכלית
רכוש, בלי לישראל שיעלו ותוניס, מרוקו עירק, תימן, מצרים,
עלו יהודים מיליון כמעט כלכלית. לקרוס לה יגרמו הם וכך
כי קרסה לא שהמדינה אלא הזאת, הגאונית ההחלטה בזכות

תקּום" היא ה' ועצת איׁש ּבלב מחׁשבֹות יט)"רּבֹות .(משלי ְֲֲִִֶַַַַָָ
לעצור יצליח שמישהו תפחדו אל אלוקים: לנו שאומר זה
ּכי יּמלט: צּדיק ואם־ׁשבי מלקֹוח מּגּבֹור "היּקח הגאולה. ִִִֵָֽ?Bִִַ?ְַAְְִִַBֲַֻאת

ּגם־ׁשבי ה' אמר ואת־יריבְךכה יּמלט עריץ ּומלקֹוח יּקח גּבֹור ַָֹTְִַDִEֻGְַָBַָ?ִִָAְְִֵֵֶE
עניין הוא הגלויות קיבוץ אֹוׁשיע". אנכי ואת־ּבניְך אריב Gְֶָ?ִִַָֹBִִַָֽ@ִָֹאנכי
לא בידי. לעצור שיכול מי ואין אתכם, משחרר אני שלי.
אין אחר. גוי ולא כזה גוי לא האירופי. האיחוד ולא אובמה

אלוקים. את לעצור שיכול מי

איׁש? ואין ּבאתי ְִִֵַַָמּדּוע
ישראל: לארץ עלו לא שעוד אלה את ישעיהו שואל כן על
ידי קצרה הקצֹור עֹונה ואין קראתי איׁש ואין ּבאתי VַWְִֵָ@TִִָָֽXְֵ@ֶYֲָVְָָDִָEַ"מּדּוע
מהנשאלים שחלק ואע"פ להּציל?". כח ואם־אין־ּבי GְִִֵֽB?ְַַֹAְִִמּפדּות
הסּתרּתי לא ּפני למרטים ּולחיי למּכים נתּתי "ּגוי ישעיהו. על וירקו Eַָ@ְִַGְִָ?ְְַֹֽAִַָE@ְִֹGְִִֵַזלזלו
נכלמּתי לא על־ּכן יעזר־לי ה' "וא-דני מהם. נבהל לא הוא ורק". DEֲַָֽGִַ?ֵ@ְִֹAְִַָָָֹֹֽ?ְִִמּכלּמֹות
דבר של בסופו כי ידעתי אבֹוׁש". ּכי־לא ואדע ּכחּלמיׁש פני ׂשמּתי DְִַָEַַָֽGִֵָ?ִַBֵֵַֹֽ]ַעל־ּכן

מרכיביה. כל על הגאולה, תבוא
מקיים והוא גדול, עם מהם שיהיה ולשרה לאברהם התחייב שאלוקים כמו
הּביטּו נּקרּתם: ּבֹור ואל־מּקבת חּצבּתם אל־צּור "הּביטּו – דברו EִEֶ@ְַֻGְֶֶֶַBֶ?ְֶַַֻֽEִEַאת
וארּבהּו" ואברכהּו קראתיו ּכי־אחד ּתחֹוללכם ואל־ׂשרה אביכם ְְֵֵַֽ?Gְֶֶָ?ְְֶָAִֶֶָ@ְָGְֲֲִִַָ@ְֶַָָאל־אברהם

הגאולה. הבטחות כל את יקיים אלוקים כך –



ירושלים בניין – סערה ֲֲִָָֹענּיה

חּצבּתם צּור אל Aְִֶֶַַֻהּביטּו
ירושלים. בניין על מדבר ועיקרה קצרה, נבואה היא השלישית הנבואה
עוצמת על מספרת שהיא בכך שלפניה לנבואה קשורה הזאת הנבואה
"הּביטּו הקודמת, הנבואה בסוף שנאמר מה את ממשיכה היא ובזה EִEַהגאולה.
חזקות. מאבנים בנויה ירושלים כי ישעיהו אומר כאן חּצבּתם". Gְֶַֻ@ֶאל־צּור
ׁשמׁשתיְך ּכדכד וׂשמּתי ּבּסּפירים: ויסדּתיְך אבניְך ּבּפּוְך מרּביץ אנכי VֵָֹWְִִַDַEֲָGְִִַַ?ְְִִִִַַַֽDְַֹֽEְִֹGִִַ"הּנה
גם הם הללו האבנים וכל לאבני־חפץ". וכל־ּגבּולְך אקּדח לאבני ְְֵֵֵֶַֽ?Aְְְֶָָ@ְְִֵַַ?ְָּוׁשעריְך
ּבניְך". ׁשלֹום ורב ה' לּמּודי "וכל־ּבניְך ובהמשך ירושלים. של לבנים Aְ?ְַBִָָֽ@ִִֵַ?ְָָביטוי

למׁשּסה ׁשאסיְך ְְִִִַָָֹוהיּו
שבאים והמציקים מהאויבים כלל לפחד לכם אל – והעוצמה החוזק בגלל
יּפֹול". עליְך אּתְך מי־גר מאֹותי אפס יגּור ּגֹור "הן הגאולה. בעת כלל BָH?ֵֶֶֽAִִָBִ?ַָָBִִֽ@ֵבדרך

ירמיהו אומר כך טז)ובאמת ּכּלם(ל, - צריְך וכל יאכלּו, – אכליְך ּכל ְְִִֵֵֵַַָָָָָָֹֻ"לכן
שינסה מי וכל לבז". אּתן ּבזזיְך וכל למׁשּסה, ׁשאסיְך והיּו ילכּו. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹּבּׁשבי
ּתקּום־אּתְך וכל־לׁשֹון יצלח לא עליְך יּוצר "ּכל־ּכלי יצלח. לא – בך DָEִַE@ְִֹGְָָָHִָָBִַ]ְָלפגוע

ּתרׁשיעי". Aְִִַָ?ְִַלּמׁשּפט

אומרים אנו
10 לפחות
ביום קדישים
להתפלל כדי
העולם על
שינהג
ְֵכרעּותיּה.
וימליך
ְֵַמלכּותיּה.
ויצמח
ְֵָֻּפרקניּה
ויקרב
כי ְִֵמׁשיחּה.
היא המטרה
ה' ישועת

ההפכה מּתֹוְך צאי ְֲִִִֵַָקּומי
ישראל: בארץ ולבנות לעלות שמהססים לאלה הנביא אומר
ּבלֹוא־לחם תׁשקלּו־כסף "לּמה בגלות? לסבול לכם DְְִָEֶֶEְֽGֶֶָלמה
ותתעּנג ואכלּו־טֹוב אלי ׁשמֹוע ׁשמעּו לׂשבעה? ּבלֹוא AְִָVָDֵַַEְְִGְְִַַBְְָ@ְֶ?ֲִִויגיעכם
ותצליחו בגאולה, שותפים להיות תפחדו אל נפׁשכם". ְְֶֶֶַֽ?ַּבּדׁשן

מאוד.

אלקבץ הלוי שלמה רבי חוזר ואחרות, הזאת הנבואה על-פי
כי לכם דעו ישראל: לעם ואומר דודי" "לכה בשירו זצוק"ל
מלּוכה". עיר מלְך "מקּדׁש ה'. של ביתו הוא המקדש ְְִִֶֶַָבית
– בכם נלחמים הם כי מהאויבים, לחשוש מה לכם אין לכן
"קּומי אלקבץ: הלוי שלמה רבי ואומר ממשיך כן על ִבה'.

הּבכא". ּבעמק ׁשבת לְך רב ההפכה. מּתֹוְך ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָצאי

– מנחמכם הּוא אנכי ְְִִֶֶַָָֹֹאנכי
וגבורה התעצמות

נפׁשכם ּבּדׁשן ותתעּנג – אלי ׁשמֹוע ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַ%ְִָׁשמעּו
למה ואומרת: השלישית הנבואה מסתיימת שבה בשאלה
הרביעית הנבואה ממשיכה ולסבול? בגלות להיות לכם
מאנֹוׁש וּתיראי מי־אּת מנחמכם הּוא אנכי "אנכי @H?ְְֶַAִֶַֽDְְִִַֽEֱִֵָֹ[ִָֹואומרת:
מחוסר בא שפחד לכם דעו יּנתן". חציר ּומּבן־אדם Gִֶָ?ִָָBִֵָָֽימּות

חנפים" רעדה אחזה חּטאים בצּיֹון "ּפחדּו לג)אמונה. .(ישעיהו ְְֲֲֲִִִֵַָָָָָָ
ויסד ׁשמים נֹוטה עׂשָך ה' "וּתׁשּכח ה'. משכחת רק מגיע @Tֶֶ@ִַָXְֵֹֹ@ַ]ְִַזה
תסתכל אם הּמציק". חמת מּפני ּכל־הּיֹום ּתמיד וּתפחד YְַַVֵָWִַָTְִֵEֲַ@ֵַGִֶָארץ

עובד לא הגאולה כישלון על האיומים שכל תראה ים.טוב
הּמציק?". חמת Bֲִֵֵַַֽ?ְַ"ואּיה

קּומי מעפר, Cְֲִִִֵַָָהתנערי
איביהם ּבארצת ּבלבבם מרְך "והבאתי הפחדנות. היא הגלות מקללות ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹֹֹאחת

רדף" ואין ונפלּו חרב מנסת ונסּו נּדף עלה קֹול אתם פרקורדף (ויקרא ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻ
לו) "התעֹורריכו הגלות. מתרדמת להתעורר צריך הגאולה בשעת .ְְִִ@

את־ּכֹוס הגויים את משקה אלוקים כעת כי תזכרי ירּוׁשלם". קּומי ִַָ@TִUְְְִִֽהתעֹוררי Gֶ@
רוחך את לשבור שניסו לאלה הזאת התרעלה כוס את נותן הוא Aְֵַַָהּתרעלה.
פעם שניסה מי וכל מצרים אירן, עירק, לוב, ובהם היום, כל לך ולהציק

בישראל. להילחם

תפארּתְך ּבגדי לבׁשי| צּיֹון, עּזְך לבׁשי עּורי "עּורי הגלות! נגמרה לכם: BִHְִִBֻ?ִֵAְִִ@ְִֵ@ְְִַTִֵדעו
לשבת צורך אין וטמא". ערל עֹוד יבא־בְך יֹוסיף לא ּכי הּקדׁש עיר EִEִ@ַGִֶֹ@BִֹHָָֹB?ֵָBְְֵַָָֽירּוׁשלם
צּוארְך מֹוסרי התּפּתחי ירּוׁשלם ּׁשבי קּומי מעפר "התנערי בעפר. HBְִ?ְִָָֽAְְִִִַֽEְֵ@ַָGֵֵָָ[ְֲִִַעוד
דודי". מ"לכה הללו הפסוקים את מכירים אנחנו לחינם לא ּבת־צּיֹון". ִַָֽ?ְִׁשבּיה
עם את להעצים זצוק"ל אלקבץ הלוי שלמה רבי רוצה דודי" ב"לכה כי
בתהליך גדול חלק זה כי לגבורתו. ולחזור מהפחד להתנער ישראל

הגאולה.

הארץ בניין – ילדה לא עקרה ֲִָָָָָָֹרּני
יירׁש ּגֹוים וזרעְך ּתפרצי ּוׂשמאול ימין Aְְְְִִִִִִֵַָָֹֹּכי

לעיני קדׁשֹו זרֹוע את ה' "חׂשף כי ישעיהו אמר הרביעית שבנבואה ֵ?DEְֶ@ְַָGְֵַָאחרי
החמישית בנבואה אלקינּו", יׁשּועת את ּכל־אפסי־ארץ וראּו AְִָEְֵַָGֶָ?ְֵַBֱֵַָֹּֽכל־הּגֹוים
עוד מאוד. גדול דבר היא הגאולה כי דעו לנו: אומר הוא מאוד הקצרה
מקֹום "הרחיבי| ערים. והרבה דירות הרבה תבנו עולים. מיליוני לכאן @ְִ@ְִַיבואו
מיתריְך האריכי אל־ּתחׂשכי יּטּו מׁשּכנֹותיְך ויריעֹות Tִִֵ]ְְִַHִַ?ְַַAֲִַֹEִִEֵָֽGֳִַָאהלְך
יירׁש ּגֹוים וזרעְך ּתפרצי ּוׂשמאול ּכי־ימין חּזקי: Bְ?ְִֹAְְִֵַֹEִ@ִGִִִִֵַַָָֽ?ִֵֹויתדתיְך
מרכזי חלק הוא הארץ ערי בניין יֹוׁשיבּו". נׁשּמֹות ִֽ?Bְְִַָוערים
של הטובים פירותיה צמיחת גם ישראל. של בגאולתם

ישראל. לעם מגולה קץ הם הארץ
והוא לשירו, מילים דודי" "לכה בעל לקח הזאת מהנבואה גם
הגדול והוא אתנו ה' כי הגלות, מצער תשכחו לנו: אומר
תחּפירי לא ּכי ואל־ּתּכלמי תבֹוׁשי ּכי־לא "אל־ּתיראי Eִ@ֵֹGְְִִַָ?ִִ@@ְַֹAְִִִִַֽמכולם.
תזּכרי־עֹוד: לא אלמנּותיְך וחרּפת ּתׁשּכחי עלּומיְך בׁשת DֲֶֹEִַEְִGְְִֶַָBְְַ?ִַBְְִִֹֽ@ִּכי
אלקי יׂשראל קדֹוׁש וגאלְך ׁשמֹו צבאֹות ה' עׂשיְך בעליְך DֲֹEִַEֹGִַBְָ?ְAְֲֵֹֽEְ@ְִָGֱֵֹBִֵּכי
מרגשות: הכי המילים את אומר הוא כאן יּקרא". ִֵֶָָֽ?ָָכל־הארץ
קצף ּבׁשצף אקּבצְך: ּגדלים ּוברחמים עזבּתיְך קטן Bַָ?ְֲַֹAְֲִִַBְֹ?ְְֲִֵֶַֽ@ֶTְֶֶֶ"ּברגע
ּגאלְך אמר רחמּתיְך עֹולם ּובחסד מּמְך רגע פני ֵ?VְִַַָBEֶַEִGְֵֶBֶ?ְִַָֽAִַָBְֲִֹהסּתרּתי
תהיה היא הגאולה. גודל לעומת רגע כמו היא הגלות כל ֽה'".
ּדאמירן ונחמתא. ּתׁשּבחתא ׁשירתא. ּברכתא. ּכל מן ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָָָָָָלעיּלא

ְְָָּבעלמא.

תמּוט לא ׁשלֹומי Aְְִִָֹּוברית
חזקה יותר שבועה זאת בגאולה. לבטוח להם אומר גם הוא
אׁשר לי זאת נח "ּכי־מי העולם. קיום על לנח @BEַֹE@ֹGֲִִֵֶמהשבועה
עליְך מּקצף נׁשּבעּתי ּכן על־הארץ עֹוד מי־נח מעבר ִַ?TְֲִֵַBֵֹHַֹ?ַָAֵֶָBְִַHְְִִBְִָֹנׁשּבעּתי
מאּתְך וחסּדי ּתמּוטנה והּגבעֹות ימּוׁשּו ההרים ּכי @ִִֵֵ]DִֶָֽEָGְְַָ?ְAְְְִִֶַָָָּֽומּגער־ּבְך:

ה'". מרחמְך אמר תמּוט לא ׁשלֹומי ּוברית ֵֽ?TְִDְִE@ָֹGַָBְֲַָֹֽלא־ימּוׁש

הגויים כל – אֹורְך בא ּכי אֹורי ִִִֵָקּומי
לירושלים יעלו

לְך יבאּו ּגֹוים חיל ים המֹון עליְך יהפְך ֲִִֵַָָָָֹ%ִֵֵָּכי
תעלה האנושות שכל בזה מתבטא הגאולה של מהגודל חלק
ההפטרה של הנבואה עוסקת בזאת בירושלים. ה' את ולהכיר ללמוד
גֹוים "והלכּו הגויים. כל לכאן ינהרו מירושלים, שיזרח אור מרוב ִ?Bְְָהשישית.
בגאולה, מכירים שהגויים אחרי רק ולפעמים זרחְך". לנגּה ּומלכים Aְֵָ?ְִBְְֵַַֹֽלאֹורְך
ּוראי עיניְך "ׂשאי־סביב להגיע. עכשיו עד שסירבו מהבנים חלק גם DֵEִַEְGְִִִָֽבאים

י הם ּתאמנה". על־צד ּובנתיְך יבאּו מרחֹוק ּבניְך באּו־לְך נקּבצּו גיעוּכּלם ֻ?ְְִָ@ָֽAָָEִַEֵָ@ָGְֹֹ?ִַַַBֵַָָֽ
מקצה שעפות יונים כמו הנכון, למקום להגיע וידעו פנימי, רוחני מעומק
"מי־אּלה ומצפן. מפה שום בלי שלהם, הזוג ולבן לבית קצהו ועד ֵֶ?ִהעולם

אל־ארּבתיהם". וכּיֹונים ּתעּופינה ֲִֵֶֶֹֻֽ?Aְְֶַָ@ָָּכעב



אבלְך ימי וׁשלמּו עֹולם לאֹור ּלְך יהיה ה' Aְְְְְְִִֵֵֶֶָָָּֽכי
כבד. מחיר ישלמו ירושלים של במרכזיותה להכיר שלא המתעקשים
הגאולה יחרבּו". חרב והּגֹוים יאבדּו לא־יעבדּוְך אׁשר והּממלכה HֲֶBְַַֹ?ֹAְֵַ?ִָBְְֱֶַַָָָֹֽ[ִַֽ"ּכי־הּגֹוי
עֹוד "לא־יבֹוא גלות. אחריה שאין גאולה זאת לעצור. בלי BEָֹמתקדמת
זאת אבלְך". ימי וׁשלמּו עֹולם לאֹור יהיה־ּלְך ה' ּכי יאסף לא וירחְך Gִֵֵ?ֵ@ֵָֹAִֵ@TְִֶָֽEְ@Gְְָָ?ְֵBְְִֵֶֽׁשמׁשְך
נצר ארץ יירׁשּו לעֹולם צּדיקים ּכּלם "ועּמְך הפסק אחריה שאין ֶ[Eָֻ@ִַGְִ?ִָ@ְAְֵֵֶַָגאולה
אני עצּום לגֹוי והּצעיר לאלף יהיה הּקטן להתּפאר: ידי מעׂשה מּטעי HֲֵַBָ?ְְִֵַַָָֹֽEְִֶֽ@ָGְֶֶַָ?ְִ@ָAֲִBַַָמטעו

אחיׁשּנה". ּבעּתּה Bְֲִִֶָָֽ?ה'

ישראל עם כבוד היא גאולה – ּבה' אׂשיׂש Fִַָׂשֹוׂש

יבֹוא אליְך הּלבנֹון GֵַHִָAְַָ%ְּכבֹוד
"ּכבֹוד השישית: הנבואה בסיום שנאמר למה מתחברת השביעית Dְההפטרה
השנה. ראש לפני שנאמרת ההפטרה עוסקת בזה יבֹוא". אליְך Eֵַ@ִָGְַָהּלבנֹון
וכאן בגאולה. העולם את שממלא ה' כבוד על דיברנו הראשונה בנבואה
כארץ "ּכי העולם. את וממלא ועולה שצומח ישראל כבוד על DָEֶָEִמדברים
נגד ּותהּלה צדקה יצמיח ה' א-דני ּכן תצמיח זרּועיה ּוכגּנה צמחּה ֶֶ?Gְַָ?ֵֶָ@ְַָAִֵַ@ֲָֹ@TְִַDְַָָEְִGְִָ@ִּתֹוציא

ִַָּֽכל־הּגֹוים".

אחׁשה לא צּיֹון "למען בוער. בלב ישראל כבוד על ומדבר חוזר DִַE@ֱֶֹGְֶַישעיהו
יבער". ּכלּפיד ויׁשּועתּה צדקּה כּנגּה עד־יצא אׁשקֹוט לא ירּוׁשלם Bְַַָ?ִ@ְֶֹAֵֵַDַEַֹEְִGִָָ?ְִַָBְְִַָּֽולמען
גֹוים "וראּו בהם. יחזרו דכא עד ישראל עם את שהשפילו המשפילים DִEְָכל

יּקבּנּו". ה' ּפי אׁשר חדׁש ׁשם לְך וקרא ּכבֹודְך וכל־מלכים ֳִֶֽ?Gְְֵָָ?ְִAְֵDָָֹEֵ@ָGֲֶָHִBְִצדקְך

כואב –הוא כואבים כשהם לקב"ה. ישראל בין שיש החיבור בגלל זה כל
כשהם עמהם. הוא – לגלות כשיורדים צר". לֹו - צרתם "ּבכל אתם. Tָ@@ְָָָָֽיחד
הוא בתחילה לכן שלהם. וגאולה שלו גאולה זאת עמהם. הוא – עולים
גואלם הוא כך אחר אבל הֹוׁשיעם". ּפניו "ּומלאְך מלאך, על-ידי DָָEִֽGְַַָגואלם

שהו אלא עוד, ולא גאלם". הּוא ּובחמלתֹו "ּבאהבתֹו ובעצמו, אבכבודו ְֲַָBְְֶָ?@ְָAָ
עֹולם". ּכל־ימי וינּׂשאם "וינּטלם היונק את האומן יישא כאשר Bְְַַֽ?ְֵֵָBְְֵַַָֽֽנושאם

במהרה. ישראל עמו על ה' ישועת את בעין עין לראות שנזכה רצון יהי
אמן.

המשיח על חושבים באמת לא
עולם גאוני שני של בפגישה נוכח הייתי פעם זצוק"ל: אליהו הרב סיפר
לבקר בא החרדית, העדה אב"ד זצוק"ל, בענגיס כשהרה"ג הקודם, מהדור
למדן חסיד, שמים, כירא ידוע שהיה זצוק"ל, הזקן חוצין צדקה הרה"ג את
הרב ומנגד לאידיש, הקרובה בעברית אז דיבר בענגיס הרה"ג גדול. וצדיק
לשוחח קשה להם היה שכך, כיוון לערבית. הקרובה בעברית צדקה

לזה. מזה הדברים את העברתי ואני ביניהם,

תיקנו חכמים למה בענגיס הרב את צדקה הרב שאל פגישה באותה
הרה"ג ענה הדעת! בהיסח אלא בא דוד בן אין הרי משיח, על להתפלל
תשובתו. קיבל לא צדקה והרה"ג לבקשה. תפילה בין הבדל שיש בענגיס
בענגיס: לרב צדקה הרב אמר אומר? כבודו ומה בענגיס: הרב שאל
על או המשיח על חושב הוא האם דוד" צמח "את מתפלל כשכבודו
בענגיס. להרה"ג אלו מילים לומר פחדתי יום? באותו שלמד הרמב"ם
שכך משמי לו תאמר עלי: וציווה וחששתי, לומר עלי לחץ צדקה והרב
אנחנו נכון! בענגיס: הרה"ג אז לי ענה כך. אומר הרב ואמרתי: אומר! אני

משיח. יבוא שבאמת חושבים לא

ישי? בן בא לא למה
עליו מוצפי יעקב רבי הגאון החכם רגיל היה זצוק"ל: אליהו הרב סיפר
נוראות, בבכיות חצות תיקון לומר ופרישא, קדישא חסידא השלום,
יושב היה בכיותיו. את לשמוע אליו הולכים היינו תזעק. מקיר אבן ממש
בראש שנים שלוש אותו שמעתי בגדיו. על דמעות ושופך לילה בחצות
הלחם". אל היום גם תמול ישיגם בן בא לא "למה אומר: שהיה השנה
לא למה יום. חצי אכלנו לא בשופר, תקענו התפללנו, אתמול רבותי!
הוא? השנה ראש של שני יום שעדיין היום בא לא ולמה אתמול, בא

עצמנו על היו תפילותינו שכל כלומר הלחם", "אל הפסוק אומר זה על
ושתהיה שכל, לנו ושיהיה בריאים שנהיה התפללנו הכלל. לצורך ולא

פר התפללנו.לנו לא המשיח על אבל לאכול. ולחם נסה

"שערי או טובה", פרנסה פרנסנו מלכנו, "אבינו אומרים שכאשר וסימנך
"שערי כשאומרים אבל בחוזקה. אמן אומרים כולם טובה", פרנסה
"השיבנו מתפללים אנחנו כן ועל ברפיון. עונים משיח", ו"שערי גאולה"

כקדם". ימינו חדש ונשובה, אליך ה'
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אמונהאמונהאמונהאמונה???? פחותפחותפחותפחות מסמנתמסמנתמסמנתמסמנת השתדלותהשתדלותהשתדלותהשתדלות בשביליותריותריותריותר העולם את ברא הקב"ה

חלק יתברך. עולמו את ונקדם ונעשה שנפעל בשביל שלנו! ההשתדלות

שההשתדלות כמובן מעשה. זה וחלק דבר, כל על תפילה זו מההשתדלות

ומחיה שעוזר זה הוא שהקב"ה גדולה אמונה עם ביחד להיעשות צריכה

הגבול את לעבור לא להיזהר צריך עצמה. בהשתדלות כולל דבר, בכל אותנו

דבר. בכל הנורמלית ההשתדלות של הטוב
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אואואואו לבסיסלבסיסלבסיסלבסיס,,,, נוסענוסענוסענוסע לאלאלאלא שהואשהואשהואשהוא גםגםגםגם בחינםבחינםבחינםבחינם גזלגזלגזלגזל????מנסיעותמנסיעותמנסיעותמנסיעות זהזהזהזה הואשמאשמאשמאשמא עוד כל

מקום. לכל מדיו עם לנסוע רשאי הוא משרת,

.dle`bd onf ribdנעשהנעשהנעשהנעשה מהמהמהמה הההה'.'.'.'. בעזרתבעזרתבעזרתבעזרת קרובהקרובהקרובהקרובה שהגאולהשהגאולהשהגאולהשהגאולה אומריםאומריםאומריםאומרים

שהםשהםשהםשהם היהודיםהיהודיםהיהודיםהיהודים יגידויגידויגידויגידו מהמהמהמה מקדשמקדשמקדשמקדש???? ביתביתביתבית כשיהיהכשיהיהכשיהיהכשיהיה נעשהנעשהנעשהנעשה מהמהמהמה גאולהגאולהגאולהגאולה???? כשתהיהכשתהיהכשתהיהכשתהיה

שלשלשלשל מציאותמציאותמציאותמציאות לרצותלרצותלרצותלרצות כרגעכרגעכרגעכרגע???? מספיקמספיקמספיקמספיק זהזהזהזה אתאתאתאת לרצותלרצותלרצותלרצות אפשראפשראפשראפשר איךאיךאיךאיך רחוקיםרחוקיםרחוקיםרחוקים????

ומשיחומשיחומשיחומשיח???? בתיבתיבתיבתי----דיןדיןדיןדין קורבנותקורבנותקורבנותקורבנות,,,, מקדשמקדשמקדשמקדש,,,, איןביתביתביתבית ולכן הגאולה, בתוך כבר אנחנו

בארץ כבר אנחנו שנים. אלפי במשך שהיה כמו מלכויות שיעבוד עלינו

ירושלים בבניין עוסקים אנחנו שנים. הרבה בה היינו שלא ישראל,

בית את רוצים אנחנו ה' בעזרת המכשולים. כל למרות יום-יום, ומתקדמים

לאט יתקרבו היהודים ושאר העולם. ולכל לנו ואמונה אור שמביא המקדש,

ערך על ללמוד לרצות? איך קמעה. קמעה עכשיו שמתקרבים כמו לאט,

בהצלחה. והגאולה. המקדש בית


