1

אלול התשע'ג

בס"ד

השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל
להבטחת הגאולה בהפטרת "רני עקרי"
לפרשת כי תצא )על פי שיעורים של הרב משה ליכטנשטיין ושל הרב דוד סבתו(
 .1ישעיה נ"ד )דימוי העקרה(.
וְצ ֲה ִלי לֹא ָח ָלה ִכּי
ָל ָדה ִפּ ְצ ִחי ִרנָּה ַ
ֲק ָרה לֹא י ָ
)א( ָר ִנּי ע ָ
אָמר ה':
עוּלה ַ
שׁוֹמ ָמה ִמ ְבּנֵי ְב ָ
ַר ִבּים ְבּנֵי ֵ
 .2ההכנות לגאולה
נוֹתיִ ְך יַטּוּ אַל
ִיריעוֹת ִמ ְשׁ ְכּ ַ
אָה ֵל ְך ו ִ
יבי ְמקוֹם ֳ
)ב( ַה ְר ִח ִ
ָמין
ֵקי) :ג( ִכּי י ִ
וִיתד ַֹתיִ ְך ַחזּ ִ
ית ַר ִי ְך ֵ
יכי ֵמ ָ
ַתּ ְחשׂ ִֹכי ַה ֲא ִר ִ
יוֹשׁיבוּ:
וְע ִרים ְנ ַשׁמּוֹת ִ
ירשׁ ָ
גּוֹים יִ ָ
ַר ֵע ְך ִ
וּשׂמֹאול ִתּ ְפר ִֹצי וְ ז ְ
ְ
 .3דימוי הבעל והאשה
ירי
בוֹשׁי וְ אַל ִתּ ָכּ ְל ִמי ִכּי לֹא ַת ְח ִפּ ִ
יר ִאי ִכּי לֹא ֵת ִ
)ד( אַל ִתּ ְ
נוּת ִי ְך לֹא ִת ְז ְכּ ִרי
אַל ְמ ַ
ְח ְר ַפּת ְ
ֲלוּמ ִי ְך ִתּ ְשׁ ָכּ ִחי ו ֶ
ֹשׁת ע ַ
ִכּי ב ֶ
ֹא ֵל ְך ְקדוֹשׁ
ֹשׂיִ ְך ה ' ְצ ָבאוֹת ְשׁמוֹ וְ ג ֲ
ֲל ִי ְך ע ַ
עוֹד) :ה( ִכּי בֹע ַ
ֲזוּבה
אָרץ יִ ָקּ ֵרא) :ו( ִכּי ְכ ִא ָשּׁה ע ָ
ִי ְשׂ ָר ֵאל ֱאל ֵֹהי ָכל ָה ֶ
אָמר
עוּרים ִכּי ִת ָמּ ֵאס ַ
וְא ֶשׁת ְנ ִ
אָך ה ' ֵ
רוּח ְק ָר ְ
ֲצוּבת ַ
ַוע ַ
וּב ַר ֲח ִמים ְגּד ִֹלים ֲא ַק ְבּ ֵצ ְך:
יך ְ
ַב ִתּ ְ
ֱאל ָֹה ִי ְך) :ז( ְבּ ֶרגַע ָקטֹן ֲעז ְ
עוֹלם
וּב ֶח ֶסד ָ
)ח( ְבּ ֶשׁ ֶצף ֶק ֶצף ִה ְס ַתּ ְר ִתּי ָפנַי ֶרגַע ִמ ֵמּ ְך ְ
ֹא ֵל ְך ה':
אָמר גּ ֲ
יך ַ
ִר ַח ְמ ִתּ ְ
 .4ישעיה ד ,א
ָשׁים ְבּ ִאישׁ ֶא ָחד ַבּיּוֹם ַההוּא ֵלאמֹר
"וְ ֶה ֱח ִזיקוּ ֶשׁ ַבע נ ִ
וְשׂ ְמ ָל ֵתנוּ ִנ ְל ָבּשׁ ַרק יִ ָקּ ֵרא ִשׁ ְמ ָך ָע ֵלינוּ ֱאסֹף
ֹאכל ִ
ַל ְח ֵמנוּ נ ֵ
ֶח ְר ָפּ ֵתנוּ".
 .5ההבטחה והאזכור של המבול
)ט( ִכּי ֵמי נֹ ַח זֹאת ִלי ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ֵמ ֲעבֹר ֵמי נ ַֹח עוֹד ַעל
וּמ ְגּ ָער ָבּ ְך) :י( ִכּי ֶה ָה ִרים
אָרץ ֵכּן ִנ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ִמ ְקּצֹף ָעלַיִ ְך ִ
ָה ֶ
וּב ִרית
וְח ְס ִדּי ֵמ ִא ֵתּ ְך לֹא יָמוּשׁ ְ
מוּטנָה ַ
ְה ְגּ ָבעוֹת ְתּ ֶ
יָמוּשׁוּ ו ַ
אָמר ְמ ַר ֲח ֵמ ְך ה':
לוֹמי לֹא ָתמוּט ַ
ְשׁ ִ
 .6בראשית ח:
)טו( וַיְ ַד ֵבּר ֱאל ִֹהים ֶאל נ ַֹח ֵלאמֹר) :טז( ֵצא ִמן ַה ֵתּ ָבה
ֶיך ִא ָתּ ְך) :יז( ָכּל ַה ַחיָּה ֲא ֶשׁר
ֶיך וּנְ ֵשׁי ָבנ ָ
וּבנ ָ
וְא ְשׁ ְתּ ָך ָ
אַתּה ִ
ָ
וּב ָכל ָה ֶר ֶמשׂ ָהר ֵֹמשׂ ַעל
וּב ְבּ ֵה ָמה ְ
ִא ְתּ ָך ִמ ָכּל ָבּ ָשׂר ָבּעוֹף ַ
אָרץ:
וּפרוּ וְ ָרבוּ ַעל ָה ֶ
אָרץ ָ
וְשׁ ְרצוּ ָב ֶ
אָרץ הוצא ַה ְי ֵצא ִא ָתּ ְך ָ
ָה ֶ
וּבנָיו וְ ִא ְשׁתּוֹ וּנְ ֵשׁי ָבנָיו ִאתּוֹ) :יט( ָכּל ַה ַחיָּה
ֵצא נ ַֹח ָ
)יח( ַויּ ֵ
יהם
אָרץ ְל ִמ ְשׁ ְפּח ֵֹת ֶ
רוֹמשׂ ַעל ָה ֶ
וְכל ָהעוֹף כֹּל ֵ
ָכּל ָה ֶר ֶמשׂ ָ
ָצאוּ ִמן ַה ֵתּ ָבה:
יְ

 .7בראשית ח כא:
ֹאמר ה' ֶאל ִלבּוֹ לֹא א ִֹסף
יח ַה ִנּיח ַֹח ַויּ ֶ
ָרח ה' ֶאת ֵר ַ
" ַויּ ַ
אָדם ַרע
ֵצר ֵלב ָה ָ
אָדם ִכּי י ֶ
ְל ַק ֵלּל עוֹד ֶאת ָה ֲא ָד ָמה ַבּעֲבוּר ָה ָ
יתי"
ֻריו וְ לֹא א ִֹסף עוֹד ְל ַהכּוֹת ֶאת ָכּל ַחי ַכּ ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ִ
ִמ ְנּע ָ
 .8הרד"ק )על פסוק ט(:
כי מי נח  -יש מחלוקת בספרים במלה הזאת ברוב
הספרים הם שתי מלות ופי' מנחם מי המבול וסמכה
לנח שבאו בימיו ונצל מהם ,ויש ספרים שהיא מלה
אחת כמו כימי נדת דותה ,וכן תרגם יונתן כיומי נח מכל
מקום הענין אחד ,אמר כמו דבר מי המבול שהיו בימי
נח שנשבעתי שלא יעברו עוד על הארץ והיא גזרה שלא
תבטל כן נשבעתי אחרי צאתך מהגלות מקצף עליך
ומגער בך.
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