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 ד'התשע טבת                                בס"ד 

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

                 גלות מצרים והגאולה לעתיד לבא
  )על פי שיעור של הרב משה ליכטנשטיין( שמותפרשת ל

 
 כז,יג(  - )כז,ונבואת גאולה  –חלק א  הפטרה .1
ִאי ו ֵניַהבָּ אּו פְׁ לְׁ ֵאל ּומָּ רָּ ַרח ִישְׁ ִציץ ּופָּ ֵרש ַיֲעֹקב יָּ ֵתֵבל -ם ַישְׁ

ה נּובָּ הּו ז  .תְׁ ַמַכת ַמֵכהּו ִהכָּ ג-ִאם  ַהכְׁ יו ֹהרָּ ֶהֶרג ֲהֻרגָּ  ח.  כְׁ
יֹום  ה בְׁ שָּ רּוחֹו ַהקָּ ה בְׁ גָּ ה הָּ ִריֶבנָּ ּה תְׁ חָּ ַשלְׁ ה בְׁ אָּ ַסאסְׁ בְׁ

ִדים ֻכַפר ֲעו ט.  קָּ זֹאת יְׁ ֵכן בְׁ ל-ֹןלָּ ֶזה כָּ ִסר -ַיֲעֹקב וְׁ ִרי הָּ פְׁ
אתֹו ל  ַחטָּ שּומֹו כָּ ֵני-בְׁ ַאבְׁ ֵבַח כְׁ ֵני ִמזְׁ צֹות לֹא-ַאבְׁ נֻפָּ -ִגר מְׁ

ִנים ַחמָּ ח  י.  יָֻּקמּו ֲאֵשִרים וְׁ ֻשלָּ ֶוה מְׁ ד נָּ דָּ ה בָּ צּורָּ ִכי ִעיר בְׁ

ה סְׁ  ִכלָּ ץ וְׁ בָּ ם ִירְׁ שָּ ֶעה ֵעֶגל וְׁ ם ִירְׁ ר שָּ בָּ ב ַכִמדְׁ ֶנֱעזָּ  יא  .ִעֶפיהָּ וְׁ

ּה ִאירֹות אֹותָּ אֹות מְׁ ִשים בָּ ה נָּ נָּ ַברְׁ ּה ִתשָּ ִצירָּ ִכי לֹא   ִביֹבש קְׁ
ֻחֶננּו.-ֵכן לֹא-ִבינֹות הּוא ַעל-ַעם רֹו לֹא יְׁ ֹיצְׁ ַרֲחֶמנּו ֹעֵשהּו וְׁ   יְׁ
ֹבט  יב יָּה ַבּיֹום ַההּוא ַיחְׁ הָּ ר ַעד ה'וְׁ הָּ ַנַחל -ִמִשֹבֶלת ַהנָּ

ִים וְׁ  רָּ ֵאל.ִמצְׁ רָּ ֵני ִישְׁ ד בְׁ ַאַחד ֶאחָּ טּו לְׁ ֻלקְׁ יָּה  יג ַאֶתם תְׁ הָּ וְׁ
ֶאֶרץ ַאשּור  ִדים בְׁ ֹאבְׁ אּו הָּ דֹול ּובָּ ר גָּ שֹופָּ ַקע בְׁ ַבּיֹום ַההּוא ִיתָּ

ַתֲחוּו לַ  ִהשְׁ ִים וְׁ רָּ ֶאֶרץ ִמצְׁ ִחים בְׁ ַהִנדָּ ַהר ַהֹקֶדש  ה'וְׁ בְׁ
ִם. לָּ    ִבירּושָּ

-כב ט"יג וכ-א ח"ת תוכחה )כנבוא -חלק ב' הפטרה  .2
 כג(.

תֹו  א ַארְׁ ִבי ִתפְׁ ִציץ ֹנֵבל צְׁ ַרִים וְׁ הֹוי ֲעֶטֶרת ֵגאּות ִשֹכֵרי ֶאפְׁ

ִין-רֹאש ֵגיא-ֲאֶשר ַעל ִנים ֲהלּוֵמי יָּ מָּ ַאִמץ  ב  .שְׁ ק וְׁ זָּ ִהֵנה חָּ
ִפים  ֶזֶרם ַמִים ַכִביִרים ֹשטְׁ ֶטב כְׁ ד ַשַער קָּ רָּ ֶזֶרם בָּ י כְׁ ַלאֹדנָּ

דִה  יָּ ֶרץ בְׁ אָּ ה ֲעֶטֶרת ֵגאּות ִשכֹוֵרי  ג  .ִניַח לָּ נָּ ַמסְׁ ַלִים ֵתרָּ ַרגְׁ בְׁ

ִים רָּ תֹו ֲאֶשר ַעל ד  .ֶאפְׁ ַארְׁ ִבי ִתפְׁ ה ִציַצת ֹנֵבל צְׁ תָּ יְׁ הָּ רֹאש -וְׁ
ּה  ֹרֶאה אֹותָּ ֶאה הָּ ֶטֶרם ַקִיץ ֲאֶשר ִירְׁ ּה בְׁ ִבכּורָּ ִנים כְׁ מָּ ֵגיא שְׁ

לָּ  ַכפֹו ִיבְׁ ּה בְׁ עֹודָּ אֹות  ה ֶענָּהבְׁ בָּ ה צְׁ הוָּ ֶיה יְׁ ַבּיֹום ַההּוא ִיהְׁ

ר ַעמֹו אָּ ה ִלשְׁ רָּ אָּ ִפיַרת ִתפְׁ ִלצְׁ ִבי וְׁ ט  ו  .ַלֲעֶטֶרת צְׁ פָּ רּוַח ִמשְׁ ּולְׁ
ה.-ַלּיֹוֵשב ַעל רָּ עְׁ ה שָּ מָּ חָּ ִשיֵבי ִמלְׁ ה מְׁ בּורָּ ִלגְׁ ט וְׁ פָּ  ז  ַהִמשְׁ

ַגם גּו ּוַבֵשכָּ -וְׁ עּוֵאֶלה ַבַּיִין שָּ ר   ר תָּ גּו ַבֵשכָּ ִביא שָּ נָּ ֹכֵהן וְׁ

עּו ִמן לְׁ עּו ִמן-ִנבְׁ ִליִלּיָּה-ַהַּיִין תָּ קּו פְׁ ֹרֶאה פָּ גּו בָּ ר שָּ  ח  .ַהֵשכָּ
ל קֹום.-ִכי כָּ ִלי מָּ ה בְׁ אּו ִקיא ֹצאָּ לְׁ נֹות מָּ חָּ   ֻשלְׁ

ֶאת-ֶאת ט ה וְׁ ב -ִמי יֹוֶרה ֵדעָּ לָּ מּוֵלי ֵמחָּ ה גְׁ מּועָּ ִבין שְׁ ִמי יָּ

ִיםַעִת  דָּ ֵעיר  י  .יֵקי ִמשָּ ו זְׁ קָּ ו ַקו לָּ קָּ ו ַקו לָּ צָּ ו ַצו לָּ צָּ ִכי ַצו לָּ

ם ֵעיר שָּ ם זְׁ ַדֵבר  יא  .שָּ שֹון ַאֶחֶרת יְׁ לָּ ה ּובְׁ פָּ ַלֲעֵגי שָּ ִכי בְׁ

ם ַהֶזה-ֶאל עָּ ִניחּו  יב  .הָּ ה הָּ נּוחָּ ַמר ֲאֵליֶהם זֹאת ַהמְׁ ֲאֶשר אָּ

לֹא אָּ  ה וְׁ ֵגעָּ זֹאת ַהַמרְׁ ֵיף וְׁ מֹועַ ֶלעָּ ֶהם  יג  .בּוא שְׁ יָּה לָּ הָּ וְׁ
ַבר ֵעיר -דְׁ ם זְׁ ֵעיר שָּ ו זְׁ קָּ ו ַקו לָּ קָּ ו ַקו לָּ צָּ ו ַצו לָּ צָּ ה ַצו לָּ הוָּ יְׁ

דּו. כָּ ִנלְׁ שּו וְׁ נֹוקְׁ רּו וְׁ בָּ ִנשְׁ חֹור וְׁ לּו אָּ שְׁ כָּ כּו וְׁ ַמַען ֵילְׁ ם לְׁ    שָּ
 הרד"ק: . 3

"אע"פ שיש בם עונות אחרים זהו עיקר עוונם, האשרים 
 עובדים אותם".  וחמנים שהם

 לפרשה ולהפטרה. פתמילה 'הבאים' משות. 4

 "ואלה שמות בני ישראל  ה ב א י ם  מצרימה"
 "ה ב א י ם  ישרש יעקב" 

 רש"י בישעיה: . 5
"הלא ידעתם מה עשיתי בראשונה, הבאים למצרים 
אשר השריש יעקב, צצו ופרחו שם עד אשר מלאו פני 

 תבל תנובה". 
  ש(:ילק") דרשות חכמים. 6

רבי יהודה ורבי  -"'הכמכת מכהו הכהו' )כ"ז, ז( 
נחמיה. רבי יהודה אומר: במקל שהיכו המצרים את 

( שהיכו 4ישראל בו לקו. רבי נחמיה אומר: באספטי  )
 המצרים את ישראל בו לקו"

לקה ואחר רב  -"'בסאסאה בשלחה תריבנה' )כ"ז, ח( 
 שלח, שנאמר: ויהי בשלח פרעה" )שם(. 

זה  -ורה דעה ואת מי יבין שמועה' )כח, ט( "'את מי י
 משה, מלמד שהחזירוהו על כל המצריות ולא ינק" 

  :א', זשמות  -  כ"ז, וישעיה . 7
 "יציץ ופרח ישראל ומלאו פני תבל תנובה" 

"ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד 
 ותמלא הארץ אתם"

 :שמות ו' ט - ד, אשמות  - כ"ח, יבישעיה . 8
"אשר אמר אליהם זאת המנוחה הניחו לעיף וזאת 

 המרגעה ולא אבוא שמוע" 
 ""והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקלי

 "ולא שמעו אל משה מקצר רוח ומעבדה קשה" 


