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 )הפטרת עקב( ספר ישעיה פרק מט

ֵכָחִני ה'יד( ַותֹּאֶמר ִצּיֹון ֲעָזַבִני  ָני שְׁ  :ַואדֹּ

ָכֵחְך ֹּא ֶאשְׁ ִכי ל ָאנֹּ ָנה וְׁ ַכחְׁ ָנּה ַגם ֵאֶלה ִתשְׁ ַכח ִאָשה עּוָלּה ֵמַרֵחם ֶבן ִבטְׁ  :טו( ֲהִתשְׁ

ִדי ָתִמיד ַתִיְך ֶנגְׁ ִתיְך חֹומֹּ  :טז( ֵהן ַעל ַכַפִים ַחקֹּ

ַסִיְך ּוַמֲחִרַבִיְך ִמֵמְך ֵיֵצאּו ָהרְׁ  :יז( ִמֲהרּו ָבָנִיְך מְׁ

ָבִשי  ָוד ִכי כָֻּלם ַכֲעִדי ִתלְׁ דֹּ ם יְׁ אֻּ צּו ָבאּו ָלְך ַחי ָאִני נְׁ בְׁ ִאי כָֻּלם ִנקְׁ ִאי ָסִביב ֵעיַנִיְך ּורְׁ ִרים ַכַכָלהיח( שְׁ ַקשְׁ  :ּותְׁ

ָעִיְך ַבלְׁ ָרֲחקּו מְׁ ִרי ִמּיֹוֵשב וְׁ ֵתְך ִכי ַעָתה ֵתצְׁ ֶאֶרץ ֲהִרסֻּ ַתִיְך וְׁ מֹּ מְׁ שֹּ ַתִיְך וְׁ בֹּ  :יט( ִכי ָחרְׁ

ֵאֵשָבה ָשה ִלי וְׁ ֵני ִשכָֻּלִיְך ַצר ִלי ַהָמקֹום גְׁ ַנִיְך בְׁ ָאזְׁ רּו בְׁ ֹּאמְׁ  :כ( עֹוד י

תְׁ בִ  ָאַמרְׁ ִתי כא( וְׁ ַארְׁ ֵאֶלה ִמי ִגֵדל ֵהן ֲאִני ִנשְׁ סּוָרה וְׁ ָלה וְׁ מּוָדה גֹּ ַגלְׁ כּוָלה וְׁ ָבֵבְך ִמי ָיַלד ִלי ֶאת ֵאֶלה ַוֲאִני שְׁ ה ֵהםלְׁ ַבִדי ֵאֶלה ֵאיפֹּ  :לְׁ

ֵהִביאּו ֶאל ַעִמים ָאִרים ִנִסי וְׁ ִוד ִהֵנה ֶאָשא ֶאל גֹוִים ָיִדי וְׁ ָני יֱדֹּ ה ָאַמר ֲאדֹּ ַתִיְך ַעל ָכֵתף ִתָנֶשאָנה כב( כֹּ נֹּ ֶצן ּובְׁ חֹּ  :ָבַנִיְך בְׁ

ַלֵחכּו ַלִיְך יְׁ ָתֲחוּו ָלְך ַוֲעַפר ַרגְׁ ַתִיְך ַאַפִיים ֶאֶרץ ִישְׁ ָשרֹוֵתיֶהם ֵמיִניקֹּ ַנִיְך וְׁ מְׁ ָלִכים אֹּ ָהיּו מְׁ ָוי כג( וְׁ שּו קֹּ ֹּא ֵיבֹּ ָוד ֲאֶשר ל דֹּ ָיַדַעתְׁ ִכי ֲאִני יְׁ  :וְׁ

ִבי ַצִדיק ִיָמֵלט כד( ֲהיַֻּקח ִאם שְׁ קֹוַח וְׁ  :ִמִגבֹור ַמלְׁ

ֶאת ָבַניִ  ִכי ָאִריב וְׁ ִריֵבְך ָאנֹּ ֶאת יְׁ קֹוַח ָעִריץ ִיָמֵלט וְׁ ִבי ִגבֹור יָֻּקח ּוַמלְׁ ָוד ַגם שְׁ דֹּ ה ָאַמר יְׁ ִכי אֹוִשיעַ כה( ִכי כֹּ  :ְך ָאנֹּ

ֶכעָ  ָשָרם וְׁ ִתי ֶאת מֹוַנִיְך ֶאת בְׁ ַהֲאַכלְׁ ב:כו( וְׁ ֲאֵלְך ֲאִביר ַיֲעקֹּ גֹּ ָוד מֹוִשיֵעְך וְׁ דֹּ עּו ָכל ָבָשר ִכי ֲאִני יְׁ ָידְׁ ָכרּון וְׁ  ִסיס ָדָמם ִישְׁ

 

 

  ספר ישעיה פרק נ

ֶכם לֹו ִתי ֶאתְׁ ִתיָה אֹו ִמי ִמנֹוַשי ֲאֶשר ָמַכרְׁ ֶכם ֲאֶשר ִשַלחְׁ ִריתּות ִאמְׁ ָוד ֵאי ֶזה ֵסֶפר כְׁ דֹּ ה ָאַמר יְׁ ֶתם א( כֹּ ַכרְׁ ֵתיֶכם ִנמְׁ  ֵהן ַבֲעֹונֹּ

ֶכם ָחה ִאמְׁ לְׁ ֵעיֶכם שֻּ ִפשְׁ  :ּובְׁ

ֵאין עֹוֶנה הֲ  ֵאין ִאיש ָקָראִתי וְׁ ַגֲעָרִתי ַאֲחִריב ָים ָאִשים ב( ַמדּוַע ָבאִתי וְׁ ַהִציל ֵהן בְׁ ַח לְׁ ִאם ֵאין ִבי כֹּ דּות וְׁ ָרה ָיִדי ִמפְׁ ָקצֹור ָקצְׁ

ת ַבָצָמא ָתמֹּ ָגָתם ֵמֵאין ַמִים וְׁ ַאש דְׁ ָבר ִתבְׁ ָהרֹות ִמדְׁ  :נְׁ

סּוָתם ַשק ָאִשים כְׁ רּות וְׁ ִביש ָשַמִים ַקדְׁ  :ג( ַאלְׁ

ִוד ָנַתן לִ  ָני יֱדֹּ ַע ַכִלמּוִדיםד( ֲאדֹּ מֹּ ֶזן ִלשְׁ ֶקר ָיִעיר ִלי אֹּ ֶקר ַבבֹּ שֹון ִלמּוִדים ָלַדַעת ָלעּות ֶאת ָיֵעף ָדָבר ָיִעיר ַבבֹּ  :י לְׁ

ִתי סּוגֹּ ֹּא נְׁ ִכי לֹּא ָמִריִתי ָאחֹור ל ָאנֹּ ֶזן וְׁ ִוד ָפַתח ִלי אֹּ ָני יֱדֹּ  :ה( ֲאדֹּ

ִטי רְׁ מֹּ ָחַיי לְׁ ַמִכים ּולְׁ קו( ֵגִוי ָנַתִתי לְׁ ִלמֹות ָורֹּ ִתי ִמכְׁ ַתרְׁ ֹּא ִהסְׁ  :ם ָפַני ל

ִתי ָפַני ַכַחָלִמיש ָוֵאַדע ִכי לֹּא ֵאבֹוש ִתי ַעל ֵכן ַשמְׁ ָלמְׁ ֹּא ִנכְׁ ִוד ַיֲעָזר ִלי ַעל ֵכן ל ָני יֱדֹּ  :ז( ַואדֹּ

ָפִטי ִיגַ  ָדה ָּיַחד ִמי ַבַעל ִמשְׁ ִדיִקי ִמי ָיִריב ִאִתי ַנַעמְׁ  :ש ֵאָליח( ָקרֹוב ַמצְׁ

ֵלם ֹּאכְׁ לּו ָעש י ִשיֵעִני ֵהן כָֻּלם ַכֶבֶגד ִיבְׁ ִוד ַיֲעָזר ִלי ִמי הּוא ַירְׁ ָני יֱדֹּ  :ט( ֵהן ֲאדֹּ

ִישָ  ָוד וְׁ דֹּ ֵשם יְׁ ַטח בְׁ ַגּה לֹו ִיבְׁ ֵאין נֹּ דֹו ֲאֶשר ָהַלְך ֲחֵשִכים וְׁ קֹול ַעבְׁ ֵמַע בְׁ ָוד שֹּ דֹּ ֵרא יְׁ  :ֵען ֵבאהָֹהיוי( ִמי ָבֶכם יְׁ

ֹּאת ָלֶכם ָתה ז ֶתם ִמָּיִדי ָהיְׁ ִזיקֹות ִבַערְׁ ֶכם ּובְׁ אּור ֶאשְׁ כּו בְׁ ֵרי ִזיקֹות לְׁ ַאזְׁ ֵחי ֵאש מְׁ דְׁ ֶכם קֹּ ָכבּון: יא( ֵהן כֻּלְׁ ַמֲעֵצָבה ִתשְׁ  לְׁ

 

 

  ספר ישעיה פרק נא

ֶתם ֶאל ַמֶקֶבת בֹור נַֻּקרְׁ ֶתם וְׁ ַצבְׁ ָוד ַהִביטּו ֶאל צּור חֻּ דֹּ ֵשי יְׁ ַבקְׁ ֵפי ֶצֶדק מְׁ דְׁ עּו ֵאַלי רֹּ  :א( ִשמְׁ

חֹוֶללְׁ  ֶאל ָשָרה תְׁ ָרָהם ֲאִביֶכם וְׁ ֵבהּוב( ַהִביטּו ֶאל ַאבְׁ ַארְׁ ֵכהּו וְׁ ָראִתיו ַוֲאָברְׁ  :ֶכם ִכי ֶאָחד קְׁ

ִש  ָוד ָששֹון וְׁ דֹּ ַגן יְׁ ָבָתּה כְׁ ַערְׁ ֵעֶדן וְׁ ָבָרּה כְׁ ֶתיָה ַוָּיֶשם ִמדְׁ בֹּ ָוד ִצּיֹון ִנַחם ָכל ָחרְׁ דֹּ ָרהג( ִכי ִנַחם יְׁ קֹול ִזמְׁ ָחה ִיָמֵצא ָבּה תֹוָדה וְׁ  :מְׁ

 

 

 

 



 

  /בתלמוד בבלי מסכת ברכות דף לב

רבונו של  :אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא :אמר ריש לקיש ?!היינו עזובה היינו שכוחה 'ותאמר ציון עזבני ה' וה' שכחני'

שנים  ,בתי :אמר לה הקדוש ברוך הוא .אתה עזבתני ושכחתני ,אדם נושא אשה על אשתו ראשונה זוכר מעשה הראשונה ,עולם

ראתי לו שלשים חיל ועל כל חיל וחיל בראתי לו שלשים לגיון ועל כל לגיון ולגיון בראתי עשר מזלות בראתי ברקיע ועל כל מזל ומזל ב

לו שלשים רהטון ועל כל רהטון ורהטון בראתי לו שלשים קרטון ועל כל קרטון וקרטון בראתי לו שלשים גסטרא ועל כל גסטרא 

ואת אמרת  ,וכולן לא בראתי אלא בשבילך ,חמהוגסטרא תליתי בו שלש מאות וששים וחמשה אלפי רבוא כוכבים כנגד ימות ה

 ' ?!עזבתני ושכחתני

רבונו של  :אמרה לפניו .כלום אשכח עולות אילים ופטרי רחמים שהקרבת לפני במדבר :אמר הקדוש ברוך הוא 'התשכח אשה עולה

נו של אמרה לפניו רבו .'גם אלה תשכחנה' :אמר לה ?עולם הואיל ואין שכחה לפני כסא כבודך שמא לא תשכח לי מעשה העגל

והיינו דאמר רבי אלעזר אמר רב  ,'ואנכי לא אשכחך' :אמר לה ?עולם הואיל ויש שכחה לפני כסא כבודך שמא תשכח לי מעשה סיני

 זה מעשה סיני: -זה מעשה העגל ואנכי לא אשכחך -אושעיא מאי דכתיב גם אלה תשכחנה

 

 

 

  יז אות -ספר פרי צדיק פרשת עקב 

ה', והיינו שהעיקר שאתם תהיו רודפי צדק כנגד שאמר ציון ואדנ"י שכחני על זה אמר רודפי צדק. ומבקשי ה' הוא כנגד שאמר עזבני 

ומבקשי ה' שוב אין לכם להתייאש ואף כי יתמהמה וכבר עברו עידן ועדנים ועדיין לא נושענו מכל מקום אל תתייאשו רק הביטו אל 

פי טבע מכל  צור חוצבתם וגו' על דרך מה שאמרו )יבמות ס"ד.( אברהם ושרה טומטמין היו וכו' ולא היה להם שום תקוה להוושע על

ששניהם יבאו מקום פקד אותם השם יתברך כשבא המועד. כן תבטחו ותשענו בשם ה' כי נחם ה' ציון וגו' ששון ושמחה ימצא בה 

 :בדרך מציאה


