
 רבי יעקב אדלשטיין שליט"א       משיחותיו של מו"ר הגאון הגדול                        

 
 בס"ד, י"ב מנ"א, פ' ואתחנן תשע"ו

ַמע כָֹּמהּו ַמע כָֹּמהּואֹו ֲהִנשְׁ   אֹו ֲהִנשְׁ

בשם ספר אחד על  מאאמו"ר ז"ל שמעתי
הפסוק )פרק ד' ל"ב( 'כי שאל נא לימים 

הנהיה כדבר הגדול הזה או  ראשונים וכו'
 ., ע"כ'הנשמע כמוהו

שזה נראה כמו  ,צריך ביאור אשר לכאורה
כפילות, הנהיה, הנשמע... והסביר עם 

ם קֹול "ו, ההמשך בפסוק לאחרי ַמע עָּ ֲהשָּ
רִק ֱאֹל ַדבֵּ וכו' והיינו, לא רק שלא נהיה  "ים מְׁ

דבר כזה באף אחת מן האומות שהעם שמע 
קול אלקים, אלא עוד יותר מזה שגם לא 

ֹמהּו" ַמע כָּ , שאין עם שיש להם סיפור "ִנשְׁ
 ".ִראֹשִניםכזה שקיבלו מימים "

אין נשמע  והאיסלאם כל עמי הנצרות
אצלם סיפור כזה של קול אלקים מדבר אל 

ם זה בעצמם, וגם כל העם ושכולם שומעי
ששמעו סיפורי העבר עמי דתות אחרות, 

, אין שם סיפור כזה, וזהו עומק מזקניהם
 כוונת הלשון "הנשמע כמהו".

להאמין  וזהו אחד מעיקרי האמונה,
 אני"בתורה מן השמים, וכמו שכתוב 

מאמין באמונה שלימה שזאת התורה 
)המסורה( המצויה עתה בידינו היא הנתונה 

, וזה דבר חשוב מאד מאוד, "למרע"ה
שהורים יספרו לתינוקות קטנים שאוהבים 
לשמוע איזה סיפור לפני השינה, ואז לספר 

זהר לא י קודש את מעמד הר סיני, ולהשברג
להכניס ללבם מחשבות של פחדים, ולסיים 

 לילה טוב".בנשיקה "

יש לדעת, שאנו  ולעניין עצם "עיקר" זה,
מאמינים שהתורה ניתנה מן השמים, הן 
תורה שבכתב והן תורה שבע"פ, והשי"ת 

 יצלנו משגיאות, וכן יה"ר.

בגליון הקודם לפ' דברים הו"ד מו"ר שליט"א בשם 
בענין ירמיהו וסוקרטס, שם הספר הנו  ספר ישן''

 סוקרטוס'במקום  'אפלטון'כתוב 'תורת העולה' ושם 

 בעזהשי"ת 

 
 

  ואתחנןפ'  ,צ'דגליון 
 ה'תשע"ו אב  ט'ז

 השרון -רמת 

 

 

 נחמה

ַנֲחמּו ַנֲחמּו 
י יַעּמִּ   ַעּמִּ

'התקשרות עם  –תכלית החורבן ]]

  [[הגאולה'

 

 ו' אב תשע"ה-בשיחה שנאמרה 

 

שבכל שבוע לאחר פרשת  חז"ל קבעו לנו
השבוע צריך להפטיר בנביא. הקדמונים 

היו בדרגה של בעלי רוח זאת שקבעו 
הקודש, בכל ההפטרות בנביא יוצא שיש 
בהם מילים ופסוקים מפרשת השבוע. כמו 

י ֹנַח  בפרשת נח, שם יש פסוק בהפטרה "ִכי מֵּ
י ֹנַח עֹוד ַעל  ֲעֹבר מֵּ ִתי מֵּ ַבעְׁ ר ִנשְׁ ֹזאת ִלי ֲאשֶׁ

ְך" ר בָּ עָּ ַלִיְך ּוִמגְׁ ֹצף עָּ ִתי ִמקְׁ ַבעְׁ ן ִנשְׁ ץ כֵּ ָארֶׁ  אהָּ
רואים משהו בהפטרה מן הפרשה. רואים 
שיש בזה התקשרות עם הפרשה של תורה. 

שם  ובשבתות שמי"ז בתמוז עד סוף השנה,
 ההפטרות לא קשורות כלל לפרשות השבוע. 

שצריך לקרוא בבין המצרים  בכתוב בבריתא
בשלוש השבתות שלפני תשעה באב את 

מעו שברי ירמיהו, דדהיינו:  –, ד'ש'ח גדש'ח

זון ישעיהו. ולהפטרה אין כל חדבר השם, 
קשר לפרשת השבוע, אבל היא כן בעניני 

ם ימי דיומא של הימים האלה, ימי בין המצרי
הזכרון על החורבן. אחרי תשעה באב 
מפטירים וקוראים 'שבע דנחמתא', אחרי 
התלתא דפורענותא מפטירים שבע דנחמתא, 
שבע שבתות שבכל שבת ושבת קוראים 
פרשה בנביא שיש בה פסוקים של נחמה. 
מפרשת ואתחנן מתחילים 'נחמו נחמו עמי', 
וכך בכל פרשה ופרשה הפטרה אחת מן 

 נחמכם וכו'. השבע, אנכי מ

כשראש חודש אלול יוצא  ישנה שאלה,
בשבת מה לקרוא אז, האם את ההפטרה של 

                                                           
 נד, ט' ישעיה א
 ל"א, ע"ב מגילה ב
 שם ד"ה ר"ח תוס' ג

הנחמתא או ההפטרה של שבת ראש חודש. 
מה הטעם, הרי השבעה של הנחמתא יותר 
חשובה מלהזכיר את של ראש חודש. למה 
אם כן למנהגנו קוראים של ראש חודש 
דוקא? אלא כיון שבהפטרה של שבת ראש 

מרים 'השמים כסאי' ויש שם פסוק חודש או
מּו" נֻחָּ ם תְׁ ַלִ ם ּוִבירּושָּ כֶׁ מְׁ ן ָאֹנִכי ֲאַנחֶׁ פסוק  ד"כֵּ

זה כתוב בתוך ההפטרה הזו של שבת ראש 
 חודש.

 

  לפ' השבועלפ' השבוע  חיבורחיבור

 
היא לעשות  התכלית של ההפטרות הללו

שידע האדם שהתכלית שלו בעוה"ז זה 
לעסוק בתורה ומצוות ועבודת השם. אז 

ש ובראשונה וזה דבר יסודי, אחרי מתן ברא
שלימוד התורה והיסוד שלו זה חמשה תורה, 

לכן צריך לקרב את הלבבות אל  חומשי תורה.
הסדר של לימוד התורה, שמתחילים 
מבראשית כל שבת, ובכל שנה גומרים 
חמשה חומשי תורה. זה העניין של לעשות 
את ההשפעה על הלבבות של העוסקים 

להתחבר אל ישראל בעבודת השם בעם 
 . פרשות התורה

בחודשים הללו עד אלול,  בתקופה הזאת,
יש עוד דבר חשוב, יש לחבר את הכיוון של 
הלב כדי לעשות דברים של קרבה לקב"ה. 
ההתקרבות לקב"ה בימי בין המצרים היא 
ע"י אבילות, וזכרון החורבן, ע"י הצער על 
החורבן. כמו שקבעו לנו את עצם עניין 

בעו את המנהגים וכן ישנן התענית וק
ההלכות של ד' צומות. וכמו כן יש עניין 
להזכיר החורבן, אמנם בשבת אין אבילות, 
אבל הלימוד של הזכר לביהמ"ק בירושלים, 
הלימוד הזה, זה מתקיים, זו התכלית של הג' 

זכר  ,דפורענותא, שלושת ההפטרות בשבת
 לחורבן.

 

'התקשרות עם 'התקשרות עם   --תכלית החורבן תכלית החורבן 

  הגאולה'הגאולה'

 
הרמב"ם מונה את זה  - והשבע דנחמתא

להאמין בביאת המשיח  -בי"ג העקרים 
ובתיקון העולם, שכל העולם יחזור שוב 

                                                           
 סו, יג ישעיה ד

לתיקון כמו שהיה אדם הראשון בגן עדן, זה 
יהיה ע"י הכח של מלך המשיח. לכן חשוב 

שהתכלית של החורבן הוא מאוד לדעת 
. ובעצם, החיזוק ההתקשרות עם הגאולה

נמצא בתוך מגילת איכה  בעניין הגאולה
ה השם  –בעצמה, המגילה מסתיימת כך  "ַאתָּ
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אבנר בן רפאל, הילדה בת זראדה, עובדיה בן גורג'יה, ברטין בת רחל, בן ציון בן בנימין, שרה בת מנחם, סימה שמחה בת משה, שמעון בן  לעילוי נשמת:
יה ברטה בת בנימין, משה מוריס בן יצחק, דוד בן נסים, נעמי בת רומיה, חי יעל בת משה אלפרד ביר' אברהם, שמואל דני בן נח משה, יהודה בן אליס, 

 תר. ז"לבן יעקב בובה מימון, ניסים סופר, לאומה סופר, יעקב בן בובה, אסתר בת לאומה, שמאי בן צבי, איטה בת רחל, עובדיה בן חיים, דליה בת אס

דֹור"  ֹדר וָּ ֲאָך לְׁ ב ִכסְׁ שֵּ ם תֵּ עֹולָּ , כסא הכבוד הלְׁ
קיים בכל דור ודור, שלא נחשוב שאחרי 
החורבן הכסא פגום משום שזה כס, ולא 
כסא. כס ללא אל"ף )שמות י"ז(. ושלא 
נחשוב שזה נשאר ככה. מגילת איכה עצמה 

א הקינות שבתשעה באב עצמו, שהי
ם". –מסתיימת בפסוק  דֶׁ קֶׁ ינּו כְׁ ש יָּמֵּ  "ַחדֵּ

זו קינה על 'איכה ישבה בדד'. שבת חזון, 
כמו שהמדרש אומר, ה'איכה' שאמר ירמיהו, 
יכָּה  הקדים אותו ישעיהו שאמר גם הוא "אֵּ

נָּה" יָּה נֱֶׁאמָּ זֹונָּה ִקרְׁ ה לְׁ תָּ יְׁ . מה שאמר היו והָּ
ה דרך טבעית של צריה לראש', זו לא איז

מהלך פוליטי שהמלך רוצה לכבוש את ארץ 
ישראל והתנגדו לו תושבי הארץ, ולכן הוא 
כעס על מלך ירושלים וכבש את ירושלים 
והחריב אותה. אלא שה'איכה' מתחיל עם 

 העבירות שהיו בירושלים. זו האיכה.

ִשיַח,  ִביַאת ַהמָּ ה, בְׁ לֵּמָּ ֱאמּונָּה שְׁ "ֲאִני ַמֲאִמין בֶׁ
ַא ַה, ִעם כָּל זֶׁה ֲאַחכֶׁה ּלֹו וְׁ מֵּ ַמהְׁ ִיתְׁ ף ַעל ִפי שֶׁ

יָּבֹוא" כָּל יֹום שֶׁ  )רמב"ם, י"ג העקרים( בְׁ

שמי שלא מאמין בביאת  הרמב"ם אומר
המשיח אז הוא כמו מומר וכופר בתורה 
שבע"פ. כמו כופר שלא מאמין בתורה 
מהשמים, כך מי שלא מאמין בביאת המשיח 

"ן בספר מיוחד הוא גם כן כופר. הרמב
שחיבר לעניני אמונה, חולק עליו. ואומר 
ודאי וברור שמשיח יבוא ותתחדש מלכות 
בית דוד. אבל האמונה שיהיה מלך מבית דוד 
ויחזור שוב מלך בשר ודם ושתתנהל מלוכה 
בעולם הגשמי והחומרי, מי שלא יודע את 
הידיעה הזאת הוא לא מאמין אמנם, אבל 

 מו מומר. הוא גם לא אפיקורס ולא כ

 

  מהלך של 'אין עוד מלבדו'מהלך של 'אין עוד מלבדו'

 
, שיש עולם הזה אבל מה כן צריך לדעת

ועולם הבא. ודאי שהעולם צריך להגיע 
לתיקון, ולעבור שוב לעולם הרוחני, אבל 
יכול להיות ]שזה יהיה[ בדרך שהקב"ה 
בעצמו, ישנה את העוה"ז וימלוך בעצמו בלי 

שהרי התכלית הסדר של מלך מבית דוד. 
מלכות בית דוד בעוה"ז, היא שהעוה"ז אחרי 

יתקדש ויטהר יותר יותר עד שיהיה מצב של 
'אין עוד מלבדו' ויהיה השם 'מלך על כל 

רק שחזרת מלכות בית דוד זה מהלך, הארץ'. 
והנביאים אמרו שהמהלך יהיה ע"י שיחזור 
שוב מצב של מלכות העולם הזה. אבל אם 

גן טועה וחושב שיחזור שוב העולם ויהפוך ל

                                                           
 ה', יט איכה ה
 א', כ"א ישעיה ו

עדן ולא בדרך המהלך של מלך בשר ודם, 
אז הוא לא אפיקורס,  -ואדם מאמין בזה 

ודאי נכון שיהיה משיח, אבל מי שמסכן ולא 
יודע את האמת הוא לא כמו משומד ולא כמו 

 עובד עבודה זרה כך דעת הרמב"ן. 

הרמב"ם שהולך לפי  - אומר הבריסקר רב
שיטתו מוסיף שמי שאינו מאמין בביאת 

ומי שאינו מחכה לבואו הוא  המשיח
אפיקורס. וגם המאמין באמונה שלמה 
במשיח, רק לא מרגיש שאעפ"י שיתמהמה 
עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא, הוא גם 
כן אפיקורוס אע"פ שהוא מאמין במשיח, אז 
מה הנפקא מינה שהוא לא מחכה לו... הוא 

אני אני הרי יודע שזה נכון, נכון, רק  -אומר 
לא מרגיש שאני מחכה, מה זה שייך לעיקרי 

 האמונה. 

 

  משל לחולה אנושמשל לחולה אנוש

 
האמונה בביאת המשיח  אמר הבריסקר רב,

היא, לדעת מה זה משיח. הוא אמר את 
המשל המפורסם, משל למה הדבר דומה, 
שהיה פעם חולה שלפי הרופאים המומחים 
שהביאו לבדוק אותו, הביאו עוד מומחה 

קו אותו ואמרו שהחולה ועוד מומחה, בד
הזה אין סיכוי שתהיה לו רפואה. נתנו לו 
מקסימום שלשה חודשים אבל בסופם הוא 
הולך ודאי למות. לאחר מכן נודע שבמדינה 
אחרת יש פרופסור שהוא היחידי בעולם, 
שיודע תרופה חדשה, שבודאי מועילה. כמו 
שהיה עוד בימינו, בדור הקודם, למי שהייתה 

מת מזה, ואז גילו את  דלקת ראות היה
הפנצילין והחולים כבר לא מתים. וכמו כן 
היה שיתוק ילדים, שהיו ילדים שנשארו 
משותקים ואז המציאו את התרופה וכיום זה 

 דבר נדיר מאוד. 

רק הפרופסור הזה ידע את  ובמשל שלנו,
החכמה איך לרפא את החולה הזה, ובעיר 
שנמצא החולה אין מי שיכול לרפא, כמובן 

מזמינים את הפרופסור לבוא לאותה עיירה ש
ולרפא את החולים שבה. החולים מחכים 
שיבוא הפרופסור, הם יודעים שיבוא, רק 
שהם לא יודעים אם יבוא בעוד שבוע או עוד 
חודשיים העיקר הוא שיבוא לפני שהחולה 
יספיק למות. החולה הזה ששומע שבא איזה 
רופא אורח לעיירה, וכי הוא לא מחכה לו 
אולי זה הרופא שיכול לרפא אותי? הוא 

אם הוא לא מחכה סימן שהוא מחכה ומחכה. 
לא יודע שהוא חולה. או שהוא יודע שהוא 
 חולה אבל הוא חסר דעה, חולה נפש ומשוגע. 

צריך לדעת שהמצב . כך אומר הרמב"ם
שלנו זה מצב של חולה מסוכן, כשאין 

בהמ"ק ויש יצר הרע, ואין השכינה בישראל, 
ך לדעת את האמת שהמצב הזה לא טוב צרי

ולא נורמאלי, אם הוא יודע שזה ככה, ממילא 
הוא מחכה למשיח. מי שצריך להכין את 

 עצמו יכין. 

שקבעו לנו פורענותא ונחמתא. זה העניין 
בתוך הפורענותא נכניס גם את האמונה הזאת 

 של נחמה בגאולה השלימה.

 

  ובירושלים תנוחמוובירושלים תנוחמו

 
עוד משהו בענין הנחמה,  ועתה, הבה נתבונן

ואת כחה האדיר של ההבטחה, 'אנכי אנכי 
הוא מנחמכם' וכבר הבאנו את הפסוק 
"ובירושלים תנוחמו". הנביא מבליט את 
ירושלים, ואכן מנהג המנחמים לומר 

וירושלים" או הנוהגים  ..."המקום ינחם 
"בירושלים תנוחמו". ומה העניין המיוחד 

 בזה.

נביא את הסיפור מספר  ולהבין היטב,
על תוצאות המלחמה עם  זא'-שמואל

פלשתים. שלושים אלף הרוגים בשדה הקרב, 
והשאר כולם ברחו, ארון האלקים נלקח, 
ושני בני עלי הכהן הגדול, שהוא גם השופט 

 כמלך המנהיג את עמו.

א,  ובפסוק י"ג, ב ַעל ַהִכסֵּ ִלי ֹישֵּ ִהנֵּה עֵּ וְׁ
ה וכו' ותצעק כל העיר )בשער העיר(  ַצפֶׁ מְׁ

ה  מָּ ינָּיו קָּ עֵּ נָּה וְׁ ֹמנֶׁה שָּ ִעים ּושְׁ ן ִתשְׁ ִלי בֶׁ עֵּ וכו'. וְׁ
מֹון  הָּ ה קֹול הֶׁ ר מֶׁ אֹות", "ַוֹיאמֶׁ ֹלא יָּכֹול ִלרְׁ וְׁ
ר" )ארבעה  ר ַוֹיאמֶׁ ַבשֵּ ה וכו'", "ַוַיַען ַהמְׁ ַהזֶׁ

ל"   א( :אסונות( אֵּ רָּ ִתים",  נָּס ִישְׁ ִלשְׁ נֵּי פְׁ  ב(ִלפְׁ
הַגם "וְׁ  דֹולָּה ַמגֵּפָּ ם",  גְׁ עָּ ה בָּ תָּ יְׁ ַגם  ג(הָּ נֵּי "וְׁ שְׁ

נֶׁיָך תּו בָּ ס",  מֵּ חָּ ִני ּוִפינְׁ פְׁ ֱאֹלִקים " ד(חָּ ַוֲארֹון הָּ
ה חָּ קָּ ֱאֹלִקים ִנלְׁ ת ֲארֹון הָּ ִכירֹו אֶׁ ַהזְׁ ִהי כְׁ ". "ַויְׁ

ן  קֵּ ֹמת ִכי זָּ א ֲאֹחַרִנית וכו'" "ַויָּ ַעל ַהִכסֵּ ַוִיֹפל מֵּ
ִאיש".  הָּ

כאן, עלי הזקן בגופו,  אנו רואיםהנה מזה 
בריא בשכלו, ועל הבשורות א, ב, ג, הוא חזק 
ברוחו, גיבור ולא מתמוטט, ורק כהזכירו את 

 , נשברה רוחו והתמוטט ומת.לקיםארון הא

. חסיפור דומה על אשת פנחס ובהמשך כתוב
עכשיו, מובן כמה עצום כח נחמת "אנכי וכו' 

ון לב ובירושלים תנוחמו" שמרפא גם שבר
גדול כזה, וכך יהי' בגאולה השלימה. ויה"ר 

 שתהי' בקרוב בב"א.

                                                           
 ד, י' א-שמואל ז
 פסוק י"ט שם ח


