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:'שאלות לישעיה פרק ב
?מה הקשר בין פרק זה לפרק הקודם לפי הרד"ק על פס' א
?(מה יהיה הנס שיקרה "בהר בית ה'")הר המוריה( ב"אחרית הימים")ימות המשיח
'רש"יפסוק ב,רד"ק
מה הם ירצו להשיג שם? רד"ק מלבי"ם ומצודת דוד-'לאיזו מטרה העמים יבואו להר ה
פסוק ג
איזו תועלת יביא מלך המשיח מבחינת מריבות בתוך העם ובמישור הבינלאומי? פס' ד
מצודת דוד רד"ק ומלבי"ם
?ח-מה הסיבה שה' עזב אותנו לפי פסוקים ו
 איזה לקח יהיה.י"ז מופיעות המילים "ונשגב ה' לבדו ביום ההוא" פעמיים-בפסוקים י"א
?במה התגאו עד עכשיו ומה יהיה הכי נשגב בימות המשיח-לבני אדם ביום ההוא
מה הקל וחומר שרש"י ומצודת דוד לומדים מפסוק כ"ב על האדם ועבודה זרה?)נחמד
(לעיין במהר"י קרא וברד"ק לפסוק זה
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Questions for Yeshaya Perek 'ב:
1. According to the Radak in Pasuk 'א, what is the connection to the previous Perek?
2. According to the Radak and Rashi in Pasuk 'ב, what is the miracle that will occur
on Har Hamoria at the end of days?
3. According to the Radak, Malbim and Metzudat David in Pasuk 'ג, why do the
nations come to Har Hamoria? What do they want to gain?
4. According to the Radak, Malbim and Metzudat David in Pasuk 'ד, how will the
Messiah improve the state of internal strife as well as our place on the
international stage?
5. Pesukim ח- וrelate the reason why G-d left us. What is the reason?
6. Pesukim י"ז- י"אcontain the verse “And G-d will alone be exalted on that day”
twice. What is the lesson that man is supposed to learn on that day? How did
men boast until that day, and what will be the most exalted during the messianic
era?
7. Rashi and Metzudat David’s posit an a fortiori argument ( )קל וחומרrelated to
man and idolatry, from pasuk כ"ב. What is the argument?
הוקרה
.אנו רוצים להודות למינדי מרכוס שהכינה את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Mindy Marcus for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
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http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/ahronim/yishaayahu/prakim/vayzerbeaharit.htm
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/ahronim/yishaayahu/prakim/veizermasoret.htm

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/article/isaiah_chapter_2
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_isaiah_chapters_1_6
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_isaiah_chapters_1_6_ii
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_isaiah_chapters_1_6_iii

Refuah Shleima – רפואה שלמה
, אם ברצונכם להוסיף שם לרשימה של אותו שבוע.מדי שבוע נפרסם כאן שמות של חולים
. עד יום שלישיYehoshua.Blank@gmail.com שלחו 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.
דברה לאה בת עידית

ניסן בן יטקע רחל

