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 נחמו נחמו -1 נחמות ישעיהו -ישעיהו
 

  סימן תכח -שו"ע אורח חיים 

מי"ז בתמוז ואילך מפטירין ג' דפורענותא, ז' דנחמתא, תרתי דתיובתא; ג' דפורענותא; דברי ירמיהו, שמעו דבר ה',  )ח(

  שבע דנחמתא, נחמו, ותאמר ציון, עניה סוערה, אנכי, רני עקרה, קומי אורי, שוש אשיש.חזון ישעיהו. 

 

  ספר ישעיה פרק מ

י יֹאַמר ֱאֹלֵהיֶכם  :א( ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעמִּ

ַיד ה מִּ חָׁ קְּ י לָׁ ה ֲעֹונָּׁה כִּ צָׁ רְּ י נִּ ּה כִּ אָׁ בָׁ ה צְּ אָׁ לְּ י מָׁ אּו ֵאֶליהָׁ כִּ רְּ קִּ ִּם וְּ ַל רּושָׁ רּו ַעל ֵלב יְּ ל ַחטֹאֶתיהָׁ  ה' ב( ַדבְּ כָׁ ם בְּ ַליִּ פְּ  :כִּ

ר פַ  בָׁ דְּ ה ֵלאֹלֵהינּו ה'ּנּו ֶדֶרְך ג( קֹול קֹוֵרא ַבמִּ לָׁ סִּ ה מְּ בָׁ ֲערָׁ רּו בָׁ  :ַישְּ

ה עָׁ קְּ בִּ ים לְּ סִּ כָׁ רְּ הָׁ ישֹור וְּ מִּ ֹקב לְּ יָׁה ֶהעָׁ הָׁ לּו וְּ פָׁ שְּ ה יִּ עָׁ בְּ גִּ ל ַהר וְּ כָׁ ּנֵָׁשא וְּ ל ֶגיא יִּ  :ד( כָׁ

בֹוד  ה כְּ לָׁ גְּ נִּ י  ה'ה( וְּ י פִּ ו כִּ דָׁ ר ַיחְּ שָׁ ל בָׁ אּו כָׁ רָׁ בֵ  ה'וְּ  :רדִּ

 

ֶדה יץ ַהשָׁ צִּ דֹו כְּ ל ַחסְּ כָׁ יר וְּ צִּ ר חָׁ שָׁ ל ַהבָׁ א כָׁ רָׁ ה ֶאקְּ ַמר מָׁ אָׁ א וְּ רָׁ  :ו( קֹול ֹאֵמר קְּ

י רּוַח  יץ כִּ יר נֵָׁבל צִּ צִּ ם ה'ז( יֵָׁבש חָׁ עָׁ יר הָׁ צִּ ֵכן חָׁ ה בֹו אָׁ בָׁ  :נָׁשְּ

ם עֹולָׁ ַבר ֱאֹלֵהינּו יָׁקּום לְּ יץ ּודְּ יר נֵָׁבל צִּ צִּ  :ח( יֵָׁבש חָׁ

עָׁ ט( ַעל הַ  י לְּ רִּ מְּ י אִּ אִּ ירָׁ י ַאל תִּ ימִּ רִּ ִּם הָׁ לָׁ רּושָׁ ַבֶשֶרת יְּ י ַבֹכַח קֹוֵלְך מְּ ימִּ רִּ יֹון הָׁ ַבֶשֶרת צִּ ְך מְּ י לָׁ ֹבַה ֲעלִּ ֵּנה ֱאֹלֵהיֶכםר גָׁ ה הִּ הּודָׁ  :ֵרי יְּ

ֵּנה ֲאֹדנָׁי  ֻעלָׁ  ה'י( הִּ תֹו ּופְּ רֹו אִּ כָׁ ֵּנה שְּ ה לֹו הִּ לָׁ ֹרעֹו ֹמשְּ ק יָׁבֹוא ּוזְּ זָׁ חָׁ יובְּ נָׁ פָׁ  :תֹו לְּ

ַנֵהל לֹות יְּ א עָׁ שָׁ ֵחיקֹו יִּ ים ּובְּ אִּ לָׁ ַקֵבץ טְּ ֹרעֹו יְּ זְּ ֶעה בִּ רְּ רֹו יִּ ֹרֶעה ֶעדְּ  :יא( כְּ

 

בָׁ  ים ּוגְּ רִּ ַקל ַבֶפֶלס הָׁ שָׁ ֶרץ וְּ אָׁ ש ֲעַפר הָׁ לִּ ל ַבשָׁ כָׁ ֵכן וְּ ם ַבֶזֶרת תִּ ַמיִּ שָׁ ם וְּ ֳעלֹו ַמיִּ שָׁ ַדד בְּ י מָׁ םיב( מִּ נָׁיִּ מֹאזְּ  :עֹות בְּ

ֵכן ֶאת רּוַח  י תִּ יֶעּנּו ה'יג( מִּ תֹו יֹודִּ יש ֲעצָׁ אִּ  :וְּ

יֶעּנּויד(  בּונֹות יֹודִּ ֶדֶרְך תְּ ֵדהּו ַדַעת וְּ ַלמְּ ט ַויְּ פָׁ שְּ ֹאַרח מִּ ֵדהּו בְּ ַלמְּ יֵנהּו ַויְּ בִּ י נֹוַעץ ַויְּ  :ֶאת מִּ

בּו ֵהן אִּ טו(  שָׁ ם ֶנחְּ ַניִּ ַשַחק מֹאזְּ י ּוכְּ לִּ דְּ ַמר מִּ ם כְּ טֹולֵהן גֹויִּ ים ַכַדק יִּ  :יִּ

הטז(  ַחיָׁתֹו ֵאין ֵדי עֹולָׁ ֵער וְּ נֹון ֵאין ֵדי בָׁ בָׁ  :ּולְּ

בּו לֹויז(  שְּ דֹו ֵמֶאֶפס וָֹׁתהּו ֶנחְּ ן ֶנגְּ ַאיִּ ם כְּ ל ַהגֹויִּ  :כָׁ

כּו לֹו מּות ַתַערְּ יּון ֵאל ּוַמה דְּ ַדמְּ י תְּ ֶאל מִּ  :יח( וְּ

ֹצֵרף בַ  ש וְּ רָׁ ֻתקֹות ֶכֶסף צֹוֵרףיט( ַהֶפֶסל נַָׁסְך חָׁ ֶעּנּו ּורְּ ַרקְּ ב יְּ הָׁ  :זָׁ

מֹוט: ין ֶפֶסל לֹא יִּ כִּ הָׁ ַבֶקש לֹו לְּ ם יְּ כָׁ ש חָׁ רָׁ ר חָׁ חָׁ בְּ ַקב יִּ רְּ ה ֵעץ לֹא יִּ רּומָׁ ן תְּ ֻסכָׁ  כ( ַהמְּ

ינֹ  ֶכם ֲהלֹוא ֲהבִּ עּו ֲהלֹוא ֻהַגד ֵמרֹאש לָׁ מָׁ שְּ עּו ֲהלֹוא תִּ ֶרץכא( ֲהלֹוא ֵתדְּ אָׁ דֹות הָׁ  :ֶתם מֹוסְּ

ֶבת שָׁ ֹאֶהל לָׁ ֵחם כָׁ תָׁ מְּ ם ַויִּ ַמיִּ ים ַהּנֹוֶטה ַכֹדק שָׁ בִּ ֶביהָׁ ַכֲחגָׁ ֹישְּ ֶרץ וְּ אָׁ  :כב( ַהיֵשב ַעל חּוג הָׁ

ה שָׁ ֵטי ֶאֶרץ ַכֹתהּו עָׁ ן ֹשפְּ יִּ אָׁ ים לְּ נִּ  :כג( ַהּנֹוֵתן רֹוזְּ

עּו ַאף ַבל שֹ  עּו ַאף ַבל ֹזרָׁ טָׁ ֵאםכד( ַאף ַבל נִּ שָׁ ה ַכַקש תִּ רָׁ עָׁ שּו ּוסְּ בָׁ ֶהם ַויִּ ַגם נַָׁשף בָׁ ם וְּ עָׁ זְּ ֶרץ גִּ אָׁ  :ֵרש בָׁ

דֹוש ֶוה יֹאַמר קָׁ ֶאשְּ י וְּ יּונִּ ַדמְּ י תְּ ֶאל מִּ  :כה( וְּ

אַ  ים וְּ א ֵמֹרב אֹונִּ רָׁ קְּ ֵשם יִּ ם בְּ ֻכלָׁ ם לְּ אָׁ בָׁ ר צְּ פָׁ סְּ מִּ יא בְּ א ֵאֶלה ַהמֹוצִּ רָׁ י בָׁ אּו מִּ רֹום ֵעיֵניֶכם ּורְּ אּו מָׁ רכו( שְּ דָׁ יש לֹא ֶנעְּ יץ ֹכַח אִּ  :מִּ

 

י מֵ  כִּ ה ַדרְּ רָׁ תְּ סְּ ֵאל נִּ רָׁ שְּ ַדֵבר יִּ ה תֹאַמר ַיֲעֹקב ּותְּ מָׁ פָׁ  ה'כז( לָׁ שְּ י ַיֲעבֹורּוֵמֱאֹלַהי מִּ  :טִּ

ם תָׁ אִּ ם  כח( ֲהלֹוא יַָׁדעְּ תָׁ ֱאֹלֵהי עֹולָׁ ַמעְּ בּונָׁתֹו ה'לֹא שָׁ תְּ ע ֵאין ֵחֶקר לִּ יגָׁ לֹא יִּ יַעף וְּ ֶרץ לֹא יִּ אָׁ צֹות הָׁ  :בֹוֵרא קְּ

ֶבה ה ַירְּ מָׁ צְּ ים עָׁ ֵאין אֹונִּ ֵעף ֹכַח ּולְּ  :כט( ֹנֵתן ַליָׁ

י עּו ּוַבחּורִּ גָׁ יִּ ים וְּ רִּ עָׁ ֲעפּו נְּ יִּ ֵשלּול( וְּ כָׁ  :ם כָׁשֹול יִּ

קֵֹוי  פּו: ה'לא( וְּ יעָׁ לֹא יִּ כּו וְּ עּו ֵילְּ יגָׁ לֹא יִּ ים יָׁרּוצּו וְּ רִּ שָׁ יפּו ֹכַח ַיֲעלּו ֵאֶבר ַכּנְּ  ַיֲחלִּ



 

  רש"י ישעיה פרק מ פסוק א

חוזר על נבואותיו העתידות לפי שמכאן ועד סוף הספר דברי נחמו' הפסיק פרשה זו בינם לבין הפורענו'  -נחמו נחמו 

 נחמו אתם נביאי נחמו את עמי:

  חלק באור הענין -מלבי"ם על ישעיה פרק מ פסוק א 

ען שהגאולה תבוא או קודם הזמן מצד הזכות, או אם יקבלו ענשם, או עכ"פ אתם הנביאים נחמו את עמי, וי -נחמו נחמו 

 גם אם לא יזכו, יגאלנו בזמן הקבוע לכן אמר נחמה כפולה:

 

  רמז תמד -פרק מ  -ילקוט שמעוני ישעיהו 

יאמר אלהיכם, רבי חנינא בר פפא ורבי סימון, רבי חנינא בר פפא אמר אמרו ישראל לישעיה ישעיה רבינו תאמר שלא 

באת לנחם אלא לאותו הדור שחרב בית המקדש בימיו, א"ל לכל הדורות באתי לנחם, אמר אלהיכם אין כתיב כאן אלא 

 יאמר אלהיכם. 

  רמז תתריח -פרק א  -ילקוט שמעוני איכה 

כן ירמיה אומר שבר על שבר כתיב נחמו נחמו, למה שני פעמים, רבי אומר לפי שכל מכות הללו שלקו כפולות היו, ש

נקרא, בכה תבכה, עיני עיני יורדה מים, חטא חטאה ירושלים, וכל כך למה, לפי שחטאה בכפלים שנאמר כי שתים רעות 

עשה עמי, וכיון שחטאה בכפלים לקו בכפלים שנאמר כי לקחה מיד ה' כפלים בכל חטאתיה, ולפי שמצותיה כפולות 

עמי, עורי עורי, התעוררי התעוררי, קומי אורי כי בא אורך, אנכי אנכי הוא מנחמכם,  נחמותיה כפולות שנאמר נחמו נחמו

 :אשיש בה' תגל נפשי, ואמר סלו סלואנכי אנכי אנכי הוא מוחה פשעיך למעני, שוש 

 

 אש קודש פרשת מסעי

ה בכפלים יותר מעל חטאם, כי חלק וזה "נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם" שיתנחמו בכפלים כי חטאו בכפלים ולקת

מהאלקות שבהם נענשה "כי לקחה מיד ד' כפלים בכל חטאתיה" מפני יד ד', שהן חקוקים בכף ויד ד', ותמיד הם דבוקים 

ובסוף  :בו אפילו בשעת חטאם לכן לקחה כפלים בכל חטאותיה, ובשביל זה גם ישועתנו תהיה כפולה נחמו נחמו עמי

"השיבנו ד' אליך ונשובה", אשר לכאורה איך זה נבקש מאת ד' שהוא יתברך ישיב אותנו, אנחנו איכה )ה, כא( מתפללים 

חטאנו והוא ישיבנו, אבל "ונשובה" כביכול שנינו צריכים לשוב כי גם חלקו יתברך אתנו היה אז כנזכר לעיל, אנחנו בצרות 

 כאלו קשה שנשוב ככל שעלינו לשוב, לכן "השיבנו ד' אליך ונשובה":

 

 מאמרים / נחמת ישראל מאמרי הראיה / חלק ב /

נחמת ישראל היא עכשו חובתנו היותר גדולה וקדושה, חובת תלמידי חכמים צדיקים וקדושים וכל מי שהוא מרגיש בלבבו נטיה 

 ללכת בדרכיהם אם גדולה היא מצות תנחומי אבלים על צרת יחיד, קל וחומר על צרת הרבים. אבלה היא כל האומה בכללה על בניה

מה הוא הנוחם, זה אנו הרבים שנפלו חללים, שהומתו בידי רשעים ערלי בשר וערלי לב, ולבה נשבר ונדכא. ואיך לא ננחמנה ? 

צריכים ללמוד עלינו להתעלות מעל השפלות של נחמה של תפלות, ומכל שכן מנחמתא דגידופא של "מאי אפשר למיעבד", ולבוא עד 

רו על לב ירושלים וקראו ב; "נחמו נחמו עמי יאמר אלהיכם. דף טל של נחומי אמת, נחמת שדי אותו מצב הנפש, ממנו נוכל להרעי

הורגלנו הרבה, לפני שברנו הגדול, טרם ראינו לעינינו יה". ה, כי לקחה מיד ה' כפלים בכל חטאאליה כי מלאה צבאה כי נרצה עונ

חם, לדבר רק דברי תוכחות קשים, תוכחות עלי עון. על קשיות הדור אלפים ורכבות אחינו בשרנו נטבחים בחמת אויב אכזרי ולא יר

וסרבנותו, התאוננות וקטגוריא מאז היו צדיקים יסודי עולם, שהתרוממו אל המבט הןנא,לבוא עד ההכרה של החסידות הקדושה 

ע"י זה גם לרומם את העליונה לספר תמיד בשבחם של ישראל, ללמד עליהם זכות ולמצוא תמיד את צד הטוב והמפואר שבהם,ו

רוחם לנשאם ולקדשם אבל לא רבים שאבו את אור נשמתם משורש אור חסד עליון כזה, על כן הננו פוגשים תדיר בכל פינה דברי 

כבושים והתאוננות יוצאים מלכם של מוכיחים. של חכמים וצדיקים הטובים והמובחרים שבהם כתבו דבריהם בדמע. בדם הלב 

כונתם לא היתה כי אם טובתם של ישראל, שיחזרו בתשובה, שישובו מעון. ושב ורפא להם. לטובתם בעולם ובנפש מרה ונוגה, וכל 

 הזה ולאושרם בעולם הבא. 

אבל לנחם את ישראל, לדבר על לב ירושלים שכבר לקחה מיד ה' כפלים בכל חטאיה, שכבר נרצה עונה, זה נחשב זה כמה לצעד 

ל הנה הגיעו ימים, שאנו מוכרחים להתרומם דוקא אל אותו הגובה שממנו נוכל להגיע בלם. אמסוכן מאד. לחנופה מזקת ומבלה עו

 לזה. שנוכל בלא פחד של סכנה לאמר נחמה לישראל, לאמר לו שכבר לקח מיד ה' כפלים בכל חטאתיו וכי נרצה עונו. 


