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:שאלות לישעיה פרק כ"ז
עיין פסוק א' – " בַּ ּיוֹם הַּ הּוא יִ פְ קֹד ה' בְ חַּ ְרב ֹו הַּ ָּקשָּ ה וְ הַּ גְ ד ֹולָּה וְ הַּ חֲ זָּ ָּקה עַּ ל לִ וְ י ָָּּתן נָּחָּ ש בָּ ִרחַּ וְ עַּ ל
מה זה " לִ וְ י ָָּּתן נָּחָּ ש בָּ ִרחַּ " ו" לִ וְ יָּתָּ ן נָּחָּ ש/" מי זה.לִ וְ יָּתָּ ן נָּחָּ ש ע ֲַּקלָּתוֹן וְ הָּ ַּרג אֶ ת הַּ ַּת ִנין אֲ שֶ ר בַּ ּיָּם
?"ע ֲַּקלָּתוֹן
 מה הקשר. חלק מפרקנו (החל מפסוק ו) הוא ההפטרה לפרשת שמות,לפי מנהג האשכנזים
?שבין פרשת שמות לפרקנו
) על מי ומתי מדובר? (העזר ברש"י ואבן עזרא ורד"ק." "הַּ בָּ ִאים י ְַּש ֵרש ַּי ֲעקֹב:עיין פסוק ו
יג-ב ("בַּ ּיוֹם הַּ הּוא") לפסוקים יב- יש המשך ישיר מפסוקים א,)לפי המלבי"ם (לפסוק יב
 הוא מחלק את הפסוקים: מה קורה בפסוקים ביניהם? (רמז, לפי דבריו.)"("וְ הָּ יָּה בַּ ּיוֹם הַּ הּוא
)יא-ז וח- ג:באמצע לשני חלקים
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Questions for Yeshaya Perek כ"ז:
1. See pasuk '“ – אIn that day Hashem with his hard, great and strong sword shall
punish leviathan the piercing serpent, even leviathan that crooked serpent; and
he shall slay the dragon that is in the sea.” What/who is the “piercing serpent”
and the “leviathan that crooked serpent”?
2. Ashkenazim read part of this Perek as the Haftarah or Parshat Shmot. How is this
Perek connected to the parsha?
3. Pasuk '…“ וthat come of Yaakov to take root…”who and when is this referring to?
(See Rashi, Even Ezra, and Radak).
4. The Malbim says that psukim י"ג- י"בfollow psukim 'ב-'א. According to the
Malbim, what are the intermediate psukim doing there?
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.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
. לא מצאתי מאמרים לפרק זה,לדאבוני
Unfortunately I could not find articles for this week’s Perek.
Questions – שאלות לעיון
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/achronim/yishaya1-4.htm

Worksheets – דפי עבודה
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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_27/

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

