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  ד'התשע תשרי                                          ד "בס

  
  ל"השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז

           מודלים השונים של הגאולה על פי הפטרת פרשת נח ל
   )משה ליכטנשטייןהרב על פי שיעור של (פרשת נח ל

  
  ה ה"נ –ד א "ישעיה נ. 1
-ָחָלה ִּכי-ָלָדה ִּפְצִחי ִרָּנה ְוַצֲהִלי לֹא ָרִּני ֲעָקָרה לֹא יָ א

 ַהְרִחיִבי ב  .'הׁשֹוֵמָמה ִמְּבֵני ְבעּוָלה ָאַמר -ַרִּבים ְּבֵני
ַּתְחׂשִֹכי ַהֲאִריִכי -ְמקֹום ָאֳהֵלְך ִויִריעֹות ִמְׁשְּכנֹוַתִיְך ַיּטּו ַאל

ְפרִֹצי ָיִמין ּוְׂשמֹאול ִּת - ִּכיג  .ֵמיָתַרִיְך ִויֵתדַֹתִיְך ַחֵּזִקי

ִּתיְרִאי - ַאלד  .ְוַזְרֵעְך ּגֹוִים ִייָרׁש ְוָעִרים ְנַׁשּמֹות יֹוִׁשיבּו
 ִּכי בֶֹׁשת  ִּתָּכְלִמי ִּכי לֹא ַתְחִּפיִרי-לֹא ֵתבֹוִׁשי ְוַאל- ִּכי

 ִּכי ה  .עֹוד-ֲעלּוַמִיְך ִּתְׁשָּכִחי ְוֶחְרַּפת ַאְלְמנּוַתִיְך לֹא ִתְזְּכִרי
י קֵ  ְצָבאֹות ְׁשמֹו ְוגֲֹאֵלְך ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ֱאלֹ'הְך בֲֹעַלִיְך עַֹׂשיִ 

ְך ְכִאָּׁשה ֲעזּוָבה ַוֲעצּוַבת רּוַח ְקָרָא- ִּכיו  .ָהָאֶרץ ִיָּקֵרא- ָכל

 ְּבֶרַגע ָקטֹן ז  .ִיךְ ָק  ְוֵאֶׁשת ְנעּוִרים ִּכי ִתָּמֵאס ָאַמר ֱאלֹ'ה

 ְּבֶׁשֶצף ֶקֶצף ח  .ֲעַזְבִּתיְך ּוְבַרֲחִמים ְּגדִֹלים ֲאַקְּבֵצךְ 
ִהְסַּתְרִּתי ָפַני ֶרַגע ִמֵּמְך ּוְבֶחֶסד עֹוָלם ִרַחְמִּתיְך ָאַמר ּגֲֹאֵלְך 

נַֹח עֹוד -ֵמי נַֹח זֹאת ִלי ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ֵמֲעבֹר ֵמי- ִּכיט 'ה

 ִּכי י  .ָּבְך -ָהָאֶרץ ֵּכן ִנְׁשַּבְעִּתי ִמְּקצֹף ָעַלִיְך ּוִמְּגָער- ַעל
-ָימּוׁשּו ְוַהְּגָבעֹות ְּתמּוֶטיָנה ְוַחְסִּדי ֵמִאֵּתְך לֹאֶהָהִרים 

   .'הָימּוׁש ּוְבִרית ְׁשלֹוִמי לֹא ָתמּוט ָאַמר ְמַרֲחֵמְך 
 ֲעִנָּיה סֲֹעָרה לֹא ֻנָחָמה ִהֵּנה ָאנִֹכי ַמְרִּביץ ַּבּפּוְך ֲאָבַנִיְך יא

ְמׁשַֹתִיְך ּוְׁשָעַרִיְך  ְוַׂשְמִּתי ַּכְדכֹד ִׁש יב  .ִויַסְדִּתיְך ַּבַּסִּפיִרים

ָּבַנִיְך ִלּמּוֵדי -  ְוָכליג  .ֵחֶפץ- ְּגבּוֵלְך ְלַאְבֵני- ְלַאְבֵני ֶאְקָּדח ְוָכל

- ִּבְצָדָקה ִּתּכֹוָנִני ַרֲחִקי ֵמעֶֹׁשק ִּכייד  . ְוַרב ְׁשלֹום ָּבָנִיְך 'ה

 ָיגּור  ֵהן ּגֹורטו  .ִתְקַרב ֵאָלִיְך -לֹא ִתיָרִאי ּוִמְּמִחָּתה ִּכי לֹא

ָאנִֹכי ) ִהֵּנה( הן טז  .ָגר ִאָּתְך ָעַלִיְך ִיּפֹול-ֶאֶפס ֵמאֹוִתי ִמי
ָּבָראִתי ָחָרׁש נֵֹפַח ְּבֵאׁש ֶּפָחם ּומֹוִציא ְכִלי ְלַמֲעֵׂשהּו ְוָאנִֹכי 

ְּכִלי יּוַצר ָעַלִיְך לֹא ִיְצָלח -  ָּכליז  .ָּבָראִתי ַמְׁשִחית ְלַחֵּבל
ָּתְך ַלִּמְׁשָּפט ַּתְרִׁשיִעי זֹאת ַנֲחַלת ַעְבֵדי ִא -ָלׁשֹון ָּתקּום-ְוָכל

   .'ה- ְוִצְדָקָתם ֵמִאִּתי ְנֻאם'ה
לֹו ָּכֶסף ְלכּו ִׁשְברּו -ָצֵמא ְלכּו ַלַּמִים ַוֲאֶׁשר ֵאין- הֹוי ָּכלא

 ב  .ֶכֶסף ּוְבלֹוא ְמִחיר ַיִין ְוָחָלב-ֶוֱאכֹלּו ּוְלכּו ִׁשְברּו ְּבלֹוא
ֶלֶחם ִויִגיֲעֶכם ְּבלֹוא ְלָׂשְבָעה -ֶסף ְּבלֹואכֶ - ָלָּמה ִתְׁשְקלּו

 ג  .טֹוב ְוִתְתַעַּנג ַּבֶּדֶׁשן ַנְפְׁשֶכם-ִׁשְמעּו ָׁשמֹוַע ֵאַלי ְוִאְכלּו

ַהּטּו ָאְזְנֶכם ּוְלכּו ֵאַלי ִׁשְמעּו ּוְתִחי ַנְפְׁשֶכם ְוֶאְכְרָתה ָלֶכם 

ֵעד ְלאּוִּמים ְנַתִּתיו  ֵהן ד  .ְּבִרית עֹוָלם ַחְסֵדי ָדִוד ַהֶּנֱאָמִנים

-ֵתַדע ִּתְקָרא ְוגֹוי לֹא- ֵהן ּגֹוי לֹאה  .ָנִגיד ּוְמַצֵּוה ְלֻאִּמים
יָך ְוִלְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ִּכי קֶ  ֱאלֹ'הְיָדעּוָך ֵאֶליָך ָירּוצּו ְלַמַען 

   .ֵפֲאָרְך 
   :ב-ה א"יג וישעיה מ-ד יא"ישעיה מ. 2

 יב  .ָבַנִיְך ִויַסְדִּתיְך ַּבַּסִּפיִריםִהֵּנה ָאנִֹכי ַמְרִּביץ ַּבּפּוְך אֲ 
ְּגבּוֵלְך -ְוַׂשְמִּתי ַּכְדכֹד ִׁשְמׁשַֹתִיְך ּוְׁשָעַרִיְך ְלַאְבֵני ֶאְקָּדח ְוָכל

  ְוַרב ְׁשלֹום ָּבָנִיְך ' הָּבַנִיְך ִלּמּוֵדי - ְוָכליג  .ֵחֶפץ-ְלַאְבֵני
לֹו ָּכֶסף ְלכּו ִׁשְברּו -ּו ַלַּמִים ַוֲאֶׁשר ֵאיןָצֵמא ְלכ- הֹוי ָּכלא

 ב  .ֶכֶסף ּוְבלֹוא ְמִחיר ַיִין ְוָחָלב-ֶוֱאכֹלּו ּוְלכּו ִׁשְברּו ְּבלֹוא
ֶלֶחם ִויִגיֲעֶכם ְּבלֹוא ְלָׂשְבָעה -ֶכֶסף ְּבלֹוא- ָלָּמה ִתְׁשְקלּו

  .ן ַנְפְׁשֶכםטֹוב ְוִתְתַעַּנג ַּבֶּדֶׁש - ִׁשְמעּו ָׁשמֹוַע ֵאַלי ְוִאְכלּו
  :ט-א ח"ישעיה מ. 3
 ַיֲעקֹב ֲאֶׁשר ְּבַחְרִּתיָך ֶזַרע ַאְבָרָהם ְוַאָּתה ִיְׂשָרֵאל ַעְבִּדי ח

 ֲאֶׁשר ֶהֱחַזְקִּתיָך ִמְקצֹות ָהָאֶרץ ּוֵמֲאִציֶליָה ט  .אֲֹהִבי

   . ְּבַחְרִּתיָך ְולֹא ְמַאְסִּתיךָ ַאָּתה-ָואַֹמר ְלָך ַעְבִּדיְקָראִתיָך 
  : כא, ד"מיה ישע. 4

-ָאָּתה ְיַצְרִּתיָך ֶעֶבד-ֵאֶּלה ַיֲעקֹב ְוִיְׂשָרֵאל ִּכי ַעְבִּדי- ְזָכרכא

  .ִלי ַאָּתה ִיְׂשָרֵאל לֹא ִתָּנֵׁשִני
  :אשיש- הפטרת שוש. 5
כחתן יכהן פאר ... תגל נפשי באלקי' שוש אשיש בד"

וכמשוש חתן על כלה ישיש עליך ... וככלה תעדה כליה
  ". אלקיך

   :ח- ד ה"יה נישע. 6
 ְצָבאֹות ְׁשמֹו ְוגֲֹאֵלְך ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל 'ה ִּכי בֲֹעַלִיְך עַֹׂשִיְך ה

ְכִאָּׁשה ֲעזּוָבה ַוֲעצּוַבת רּוַח - ִּכיו  .ָהָאֶרץ ִיָּקֵרא-ֱאלֵֹהי ָכל

 ז  .ִיךְ ָק ְקָרָאְך ְיהָוה ְוֵאֶׁשת ְנעּוִרים ִּכי ִתָּמֵאס ָאַמר ֱאלֹ

 ְּבֶׁשֶצף ח  .יְך ּוְבַרֲחִמים ְּגדִֹלים ֲאַקְּבֵצְך ְּבֶרַגע ָקטֹן ֲעַזְבִּת 
ֶקֶצף ִהְסַּתְרִּתי ָפַני ֶרַגע ִמֵּמְך ּוְבֶחֶסד עֹוָלם ִרַחְמִּתיְך ָאַמר 

  'הּגֲֹאֵלְך 
   :ד יז"ישעיה מ
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ִאָּתְך -ָלׁשֹון ָּתקּום-ְּכִלי יּוַצר ָעַלִיְך לֹא ִיְצָלח ְוָכל-  ָּכליז
 ְוִצְדָקָתם ֵמִאִּתי 'הזֹאת ַנֲחַלת ַעְבֵדי י ַלִּמְׁשָּפט ַּתְרִׁשיִע 

  'ה- ְנֻאם
  :ד יד"ישעיה נ. 7

לֹא ִתיָרִאי ּוִמְּמִחָּתה - ִּבְצָדָקה ִּתּכֹוָנִני ַרֲחִקי ֵמעֶֹׁשק ִּכייד

    .ִתְקַרב ֵאָלִיְך -ִּכי לֹא
  ה ד ה" נישעיהו. 8

 ֵהן ּגֹוי ה  . ֵהן ֵעד ְלאּוִּמים ְנַתִּתיו ָנִגיד ּוְמַצֵּוה ְלֻאִּמיםד
' הְיָדעּוָך ֵאֶליָך ָירּוצּו ְלַמַען - ֵתַדע ִּתְקָרא ְוגֹוי לֹא-לֹא

   .יָך ְוִלְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ִּכי ֵפֲאָרְך ֶק ֱאלֹ
  : ד ט"ישעיה נ. 9
כי מי נח זאת לי אשר נשבעתי מעבר מי נח עוד על "

  ". הארץ כן נשבעתי מקצף עליך ומגער בך
  ):ב"ויקרא יד ע(הזוהר . 10

האי '...ח זאת לי אשר נשבעתי נמי כי': רבי יוסי אמר"
' וכתיב'ומי המבול היו על הארץ '  כתיב : קרא קשיא

מי המבול כתיב ', ולא יכרת כל בשר עוד  ממי המבול
  ".והכא כתיב כי מי נח זאת לי, ולא מי נח

אמר ', להים לנח קץ כל בשר בא לפני-ויאמר א': כתיב"
והקמותי את בריתי ': ל" א?ולי מה את עביד: ליה נח

ולא בעי רחמי על ', עשה לך תיבת עצי גפר... 'אתך
ובגין כן מי נח . עלמא ונחיתו מייא ואובידו בני עלמא

מי נח ודאי דביה הוו תליין דלא בעי רחמי  על . כתיב
  ".עלמא

  : תפילת זכרונות בראש השנה. 11
וגם את נח באהבה זכרת ותפקדהו בדבר ישועה "

ביאך את מי המבול לשחת כל בשר מפני רוע ורחמים בה
אלקינו להרבות ' על כן זכרונו בא לפניך ד. מעלליהם

  ".וצאצאיו כחול הים, זרעו כעפרות תבל
' סעי, ח"פרק כ(מדרש רבה לסוף פרשת בראשית . 12
  ):ט

אבא בר כהנא כי נחמתי כי עשיתים ונח מצא ' אמר ר
היה נח שנשתייר מהם לא ש' אלא אפי, אתמהא, חן

  .כדאי אלא שמצא חן
אלעזר בן דורדיא שקנה '  על רמפורסמתהאגדה ה. 13

   :בשעה אחת עולמו
אמר הרים וגבעות , הלך וישב בין שני הרים וגבעות

אמרו לו עד שאנו מבקשים עליך , בקשו עלי רחמים
כי ההרים ימושו והגבעות : "שנאמר, נבקש על עצמנו

  ".תמוטינה
  

 


