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1) Yalkut Shimoni Isaiah 443 

דבר אחר נחמו נחמו עמי, אמר הקדוש ברוך הוא למי צריך לנחם למי שמתה אשתו, לא 

כך נמשלה ציון במחשכים הושיבני כמתי עולם, לא אותי צריכים לנחם? נחמוני  -לבעלה 

לאביהם? נחמוני עמי. כיוצא בו משל למה"ד? למי שנשבו שני בניו בחייו למי מנחמים, לאו 

כך בני יצאוני ואינם. כיוצא בו משל למה"ד? למי שנשרף ביתו למי מנחמים לבית או לבעל 

כך הקדוש ברוך הוא שרפו את ביתו, שנאמר וישרוף את בית ה'. כיוצא בו משל  -הבית 

למה"ד? למי שנקצץ כרמו לא לבעל הכרם מנחמים? כך כי כרם ה' צבאות בית ישראל. ועוד 

כך צאן  -עה שיש לו צאן ונכנס ארי וטרפן, למי מנחמים, לא לבעל הצאן משל למה"ד? לרו

 אובדות היו עמי, אעפ"כ לכו ופייסו את כנסת ישראל. 

מיד מתכנסין כל הנביאים והולכים אצלה, והיא אומרת להם איך תנחמוני הבל ותשובותיכם 

עכשיו אזני מלאות  נשאר מעל )איוב כ"א, ד(, א"ר אבא בר כהנא דבריכם צריכים מירוק, עד

 מן התוכחות שהוכחתם אותי ועכשיו אתם באים לנחמני? 

הלך "הושע" לנחמה, א"ל הקדוש ברוך הוא שלחני אצלך לנחמך, אמרה לו מה בידך? אמר 

לה אהיה כטל לישראל, אמרה, אתמול אמרת לי הכה אפרים שרשם יבש פרי בל יעשון, 

 או לשניה?  ועתה אתה אומר לי כך, לאיזה נאמין לראשונה

הלך "יואל" לנחמה, א"ל הקדוש ברוך הוא שלחני אצלך לנחמך, א"ל מה בידך? א"ל והיה 

ביום ההוא יטפו ההרים עסיס, א"ל, אתמול אמרת הילילו שכורים ובכו הילילו כל שותי יין 

 על עסיס כי נכרת מפיכם, ועכשיו אתה אומר כן, לאיזה נאמין לראשונה או לשניה? 

נחמה, א"ל הקדוש ברוך הוא שלחני אליך לנחמך, א"ל מה בידך? א"ל ביום הלך "עמוס" ל

ההוא אקים את סכת דוד הנופלת, א"ל, אתמול אמרת לי נפלה ולא תוסיף קום בתולת 

  כן לאיזה נאמין לראשונה או לשניה?ישראל, ועכשיו אתה אומר לי 

ך, א"ל מי אל כמוך הלך מיכה לנחמה א"ל הקדוש ברוך הוא, שלחני לנחמך, א"ל מה ביד

נושא עון ועובר על פשע, א"ל אתמול אמרת לי בפשע יעקב כל זאת ובחטאת בית ישראל 

  כן לאיזה נאמין לראשונה או לשניה?ועכשו אתה אומר לי 

הלך נחום לנחמה, א"ל הקדוש ברוך הוא שלחני לנחמך, א"ל מה בידך, א"ל כי לא יוסיף 

ממך יצא חושב על ה' רעה יועץ בליעל ועכשיו אתה לעבור בך בליעל, א"ל אתמול אמרת לי 

  כן לאיזה נאמין לראשונה או לשניה?אומר לי 

הלך חבקוק לנחמה, אמר לה הקדוש ברוך הוא שלחני לנחמך, א"ל מה בידך, א"ל יצאת 

לישע עמך לישע את משיחך, א"ל אתמול אמרת ה' שועתי ולא תשמע אזעק אליך חמס ולא 

  כן לאיזה נאמין לראשונה או לשניה?לי  תושיע ועכשו אתה אומר

הלך צפניה לנחמה, א"ל הקדוש ברוך הוא שלחני לנחמך אמרה לו מה בידך אמר לה בעת 

אתה אומר  ההיא אחפש את ירושלים בנרות, א"ל אתמול אמרת לי יום חשך ואפלה ועכשו

  לי כן לאיזה נאמין כו'?

חמך, א"ל מה בידך אמר לה עוד הזרע הלך חגי לנחמה אמר לה הקדוש ברוך הוא שלחני לנ

במגורה הגפן התאנה והרמון מן היום הזה אברך, א"ל אתמול אמרת לי זרעתם הרבה והבא 

 אתה אומר לי כן לאיזה נאמין כו'?מעט ועכשו 
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הלך זכריה לנחמה אמר לה הקדוש ברוך הוא שלחני לנחמך, א"ל מה בידך, א"ל קצף גדול 

אתה אומר  תמול אמרת לי קצף ה' על אבותיכם קצף ועכשואני קוצף על כל הגוים, א"ל א

  לי כן לאיזה נאמין כו'?

הלך מלאכי לנחמה אמר לה הקדוש ברוך הוא שלחני לנחמך, א"ל מה בידך, אמר לה ואשרו 

ו את אתכם כל הגוים כי תהיו לי אתם ארץ חפץ, א"ל אתמול אמרת אין לי חפץ בכם ועכש

  אומר לי כן לאיזה נאמין כו'?

 

א"ל הקדוש ברוך הוא לאברהם לך נחם את ירושלים שמא מקבלת ממך תנחומין, הלך 

אברהם ואמר לה קבלי ממני תנחומין, אמרה לו היאך אקבל ממך תנחומין שעשיתני כהר 

שנאמר בהר ה' יראה, הלך יצחק וא"ל קבלי ממני תנחומין א"ל היאך אקבל ממך תנחומין 

ניו שרפוני באש. הלך יעקב וא"ל קבלי ממני תנחומין שיצא ממך עשו הרשע שעשאני שדה וב

אמרה לו היאך אקבל ממך תנחומין ששמתני כלא הייתי אין זה כי אם בית אלהים, הלך 

משה ואמר לה קבלי ממני תנחומין, א"ל היאך אקבל ממך תנחומין שכתבת עלי קללות 

 וגזירות קשות שנאמר מזי רעב ולחומי רשף, 

 

הקדוש ברוך הוא ואומרים רבש"ע אינה מקבלת ממנו תנחומין שנאמר  מיד הולכים כלם לפני

עניה סערה לא נחמה, א"ל הקדוש ברוך הוא אני ואתם נלך וננחמנה הוי נחמו נחמו עמי 

 .נחמוה נחמוה עמי אין ראוי לילך אלא אני בעצמי


