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שאלות לישעיה פרק י"א:
.1
.4
.3
.2

עיין פסוקים א-ה  .....על מי מדובר? (היעזר ברד"ק ומצודת דוד ולעומתם עיין במלבי"ם
בפסוק א')
עיין פסוק יא :מה הכוונה במילה "שנית"? מתי הייתה הפעם הראשונה?
מהם שני האירועים ההיסטוריים השליליים הרמוזים בפרק שלנו?
(שאלה אתגרית)
עיין בפסוקים ו-ועיין רמב"ם הלכות מלכים ומלחמות פרק יב הלכות א
"אל יעלה על הלב שבימות המשיח ,ייבטל דבר ממנהגו של עולם ,או יהיה שם חידוש
במעשה בראשית; אלא עולם כמנהגו הולך .וזה שנאמר בישעיה "וגר זאב עם כבש ,ונמר
עם גדי ירבץ" (ישעיהו יא:ו) ,משל וחידה .עניין הדבר--שיהיו ישראל יושבין לבטח עם
רשעי העולם ,המשולים בזאב ונמר :ויחזרו כולם לדת האמת ,ולא יגזולו ולא ישחיתו,
אלא יאכלו דבר המותר בנחת כישראל ,שנאמר "ואריה ,כבקר יאכל תבן" וכן כל כיוצא
באלו הדברים הכתובין בעניין המשיח ,משלים הם; ובימות המלך המשיח ייוודע לכול
לאיזה דבר היו משל ,ומה עניין רמוז בהן"
האם לדעתך הפרק שלנו מסכימה עם דברי הרמב"ם או האם היא בניגוד לרמב"ם? האם
הרד"ק (פסוק ו) מסכים עם הרמב"ם?
:י"א Questions for Yeshaya Perek

רד"ק ,ומצודת דוד … who are these pesukim referring to (seeא' – ה' 1. See pesukim
?)מלבי"ם and
"? What happened the firstשנית" : what is the meaning of the wordי"א 2. See pasuk
?time
?3. What are the two negative historical events menined in the Perek
)4. (Challenging question
הלכות מלכים ומלחמות פרק יב הלכות א  as well as the Rambam inו' See pasuk
"אל יעלה על הלב שבימות המשיח ,ייבטל דבר ממנהגו של עולם ,או יהיה שם חידוש
במעשה בראשית; אלא עולם כמנהגו הולך .וזה שנאמר בישעיה "וגר זאב עם כבש ,ונמר
עם גדי ירבץ" (ישעיהו יא:ו) ,משל וחידה .עניין הדבר--שיהיו ישראל יושבין לבטח עם
רשעי העולם ,המשולים בזאב ונמר :ויחזרו כולם לדת האמת ,ולא יגזולו ולא ישחיתו,
אלא יאכלו דבר המותר בנחת כישראל ,שנאמר "ואריה ,כבקר יאכל תבן" וכן כל כיוצא
באלו הדברים הכתובין בעניין המשיח ,משלים הם; ובימות המלך המשיח ייוודע לכול
לאיזה דבר היו משל ,ומה עניין רמוז בהן"
Do you think that our Perek agrees with the Rambam, or differs? Does the
?Radak in pasuk 6 agree with the Rambam, or does he disagree
הוקרה
אנו רוצים להודות לרב ימין גולדשמידט שהכין את השאלות לשבוע זו.
Thank You
We would like to thank Rabbi Yamin Goldsmith for preparing this week’s questions.
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Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/ahronim/yishaayahu/prakim/kil-chazonhamelech.htm
http://www.daat.ac.il/daat/vl/frenkelprakimbamikra/frenkelprakimbamikra06.pdf

Questions – שאלות לעיון
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/achronim/yishaya1-4.htm

Worksheets – דפי עבודה
http://www.daat.ac.il/daat/dapey/dapim/shifra-yesha-bagrut.doc

Summaries – סיכומים
http://program.ouradio.org/content/files/nach2_1_yeshaya_1.pdf

Shiurim – שיעורים
http://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/isaiah_chapter_11/
http://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/in_depth_isaiah_chapters_10_12/

Refuah Shleima – רפואה שלמה
 שלחו, אם ברצונכם להוסיף שם לרשימה של אותו שבוע.מדי שבוע נפרסם כאן שמות של חולים
. עד יום שלישיYehoshua.Blank@gmail.com מייל ל
This section will contain names of חולים. Please send an email no later than Tuesday
to Yehoshua.Blank@gmail.com, to add a name to that week’s shiur.
יצחק אייזיק בן איתקע

דברה לאה בת עידית

ניסן בן יטקע רחל

