
 

www.mifgash-haparasha.co.il 

1

  
  ג'התשע לולא                                          ד "בס

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

         " רני עקרי"הפטרת הבטחת הגאולה בל
   ) ושל הרב דוד סבתומשה ליכטנשטיין של הרב יםעל פי שיעור( כי תצאפרשת ל

  
  . )ימוי העקרהד(ד "ישעיה נ. 1
י ֲעָקָרה לֹא ָיָלָדה ִּפְצִחי ִרָּנה ְוַצֲהִלי לֹא ָחָלה ִּכי ָרּנִ  )א(

  : 'ַרִּבים ְּבֵני ׁשֹוֵמָמה ִמְּבֵני ְבעּוָלה ָאַמר ה
  ההכנות לגאולה . 2
ַהְרִחיִבי ְמקֹום ָאֳהֵלְך ִויִריעֹות ִמְׁשְּכנֹוַתִיְך ַיּטּו ַאל ) ב(

ִּכי ָיִמין ) ג: (ֵּזִקיַּתְחׂשִֹכי ַהֲאִריִכי ֵמיָתַרִיְך ִויֵתדַֹתִיְך חַ 
  :ּוְׂשמֹאול ִּתְפרִֹצי ְוַזְרֵעְך ּגֹוִים ִייָרׁש ְוָעִרים ְנַׁשּמֹות יֹוִׁשיבּו

  דימוי הבעל והאשה. 3
ַאל ִּתיְרִאי ִּכי לֹא ֵתבֹוִׁשי ְוַאל ִּתָּכְלִמי ִּכי לֹא ַתְחִּפיִרי ) ד(

נּוַתִיְך לֹא ִתְזְּכִרי ִּכי בֶֹׁשת ֲעלּוַמִיְך ִּתְׁשָּכִחי ְוֶחְרַּפת ַאְלְמ 

ְצָבאֹות ְׁשמֹו ְוגֲֹאֵלְך ְקדֹוׁש  'ִּכי בֲֹעַלִיְך עַֹׂשִיְך ה) ה: (עֹוד
ִּכי ְכִאָּׁשה ֲעזּוָבה ) ו: (ִיְׂשָרֵאל ֱאלֵֹהי ָכל ָהָאֶרץ ִיָּקֵרא

ְוֵאֶׁשת ְנעּוִרים ִּכי ִתָּמֵאס ָאַמר  'ַוֲעצּוַבת רּוַח ְקָרָאְך ה
: ַגע ָקטֹן ֲעַזְבִּתיְך ּוְבַרֲחִמים ְּגדִֹלים ֲאַקְּבֵצְך ְּברֶ ) ז: (ֱאלָֹהִיְך 

ְּבֶׁשֶצף ֶקֶצף ִהְסַּתְרִּתי ָפַני ֶרַגע ִמֵּמְך ּוְבֶחֶסד עֹוָלם ) ח(

  :'ִרַחְמִּתיְך ָאַמר ּגֲֹאֵלְך ה
  א , ישעיה ד. 4
ְוֶהֱחִזיקּו ֶׁשַבע ָנִׁשים ְּבִאיׁש ֶאָחד ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר "

נֹאֵכל ְוִׂשְמָלֵתנּו ִנְלָּבׁש ַרק ִיָּקֵרא ִׁשְמָך ָעֵלינּו ֱאסֹף ַלְחֵמנּו 
  ". ֶחְרָּפֵתנּו

  ההבטחה והאזכור של המבול. 5
ַח זֹאת ִלי ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ֵמֲעבֹר ֵמי נַֹח עֹוד ַעל ִּכי ֵמי נֹ) ט(

ִּכי ֶהָהִרים ) י: (ָהָאֶרץ ֵּכן ִנְׁשַּבְעִּתי ִמְּקצֹף ָעַלִיְך ּוִמְּגָער ָּבְך 
ָימּוׁשּו ְוַהְּגָבעֹות ְּתמּוֶטָנה ְוַחְסִּדי ֵמִאֵּתְך לֹא ָימּוׁש ּוְבִרית 

  : ' הְׁשלֹוִמי לֹא ָתמּוט ָאַמר ְמַרֲחֵמְך 
  : בראשית ח. 6
ֵצא ִמן ַהֵּתָבה ) טז: (ַוְיַדֵּבר ֱאלִֹהים ֶאל נַֹח ֵלאמֹר) טו(

ָּכל ַהַחָּיה ֲאֶׁשר ) יז: (ַאָּתה ְוִאְׁשְּתָך ּוָבֶניָך ּוְנֵׁשי ָבֶניָך ִאָּתְך 
ִאְּתָך ִמָּכל ָּבָׂשר ָּבעֹוף ּוַבְּבֵהָמה ּוְבָכל ָהֶרֶמׂש ָהרֵֹמׂש ַעל 

: ְיֵצא ִאָּתְך ְוָׁשְרצּו ָבָאֶרץ ּוָפרּו ְוָרבּו ַעל ָהָאֶרץָהָאֶרץ הוצא ַה 
ָּכל ַהַחָּיה ) יט: (ַוֵּיֵצא נַֹח ּוָבָניו ְוִאְׁשּתֹו ּוְנֵׁשי ָבָניו ִאּתֹו) יח(

ָּכל ָהֶרֶמׂש ְוָכל ָהעֹוף ּכֹל רֹוֵמׂש ַעל ָהָאֶרץ ְלִמְׁשְּפחֵֹתיֶהם 
  : ָיְצאּו ִמן ַהֵּתָבה

  :בראשית ח כא. 7
ֶאל ִלּבֹו לֹא אִֹסף ' ֶאת ֵריַח ַהִּניחַֹח ַוּיֹאֶמר ה' ַוָּיַרח ה"

ְלַקֵּלל עֹוד ֶאת ָהֲאָדָמה ַּבֲעבּור ָהָאָדם ִּכי ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע 
  " ִמְּנֻעָריו ְולֹא אִֹסף עֹוד ְלַהּכֹות ֶאת ָּכל ַחי ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי

  ): על פסוק ט(ק "הרד. 8
ת בספרים במלה הזאת ברוב  יש מחלוק-כי מי נח 

מנחם מי המבול וסמכה ' הספרים הם שתי מלות ופי
ויש ספרים שהיא מלה , לנח שבאו בימיו ונצל מהם

וכן תרגם יונתן כיומי נח מכל , אחת כמו כימי נדת דותה
אמר כמו דבר מי המבול שהיו בימי , מקום הענין אחד

 נח שנשבעתי שלא יעברו עוד על הארץ והיא גזרה שלא
תבטל כן נשבעתי אחרי צאתך מהגלות מקצף עליך 

  .ומגער בך


