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שאלות לישעיה פרק ל"ה:
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הפרק שלנו פותח (פסוקים א-ב) בתיאור של שמחה בעתיד עִ ם גאולת עַ ם ישראל .ישעיהו
מסביר פריחת המדבר :מה זה ה"מדבר" ומה זה "הערבה" בפסוקים? (יש שתי אפשרויות:
עיין מצודת דוד לפסוק א' ורד"ק לפסוק ו' ד"ה "כי נבקעו במדבר מים")
בפסוקים ג-ז מרפא הנביא את מומי האדם והטבע .האם מדובר במומים פיזיים? עיין לדוגמא
רש"י לפסוק ה' לעומת פירוש דעת מקרא (עמוס חכם):
 ביום הישועה  -תיפקחנה עיני עוורים כלומר העוורים יחלו לראות ואזני חרשים
תפתחנה  -כלומר החרשים יחלו לשמוע .והדברים כפשוטם :ביום הישועה
יתרפאו כל בעלי המומים ,והיא גם הבטחה מיוחדת לשבים מן הגולה שיהיו
כולם בריאים ושלמים ,ולא יהיה בהם מום או חוליף העלולים לעכבם בהליכתם
בדרך העולה אל ארץ ישראל
הנביא רומז בפסוקים ח-י שיש הבדל(ים) בין גאולת מצרים לגאולה העתידית .איך יהיה
שונה? האם השינוי(ים) יהיו חיוביים או שליליים?
עיין מדרש ילקוט שמעוני ישעיה לה רמז תמא (ד"ה יששום)
 בשעה שהקב"ה מגלה שכינתו על ישראל אינו נגלה עליהם בפעם אחת מפני שלא
יוכלו לעמוד באותה טובה ובפתע פתאם ימותו ...אלא מה הקב"ה עושה? נגלה
עליהם קימעא קימעא".
לפי מדרש זה מהו מבנה הפסוקים של הפרק שלנו?
:ל"ה Questions for Yeshaya Perek

1. Our Perek opens with a description of the celebration of Israel’s redemption.
Yeshaya speaks of the flowering desert. What is the desert and what are the
?plains described in the pesukim
 describe the Navi healing the wounds of both man and nature. Areג-ז 2. Pesukim
these physical infirmaties? See Rashi and Amos Chacham in Da’at Mikra for pasuk
.ה'
 the Navi the Navi contrasts out redemption from Egypt to ourח-י 3. In pesukim
?future redemption. How will they be different? Are these positive or negative
 writes:ילקוט שמעוני ישעיה לה רמז תמא 4. Midrash
… When Hashem reveals His presence to Israel, He does not come at once
rather he comes a little bit at a time
?According to this Midrash, what is the proper order of the pesukim in our Perek
הוקרה
אנו רוצים להודות לרב ימין גולדשמידט שהכין את השאלות לשבוע זו.
Thank You
We would like to thank Rav Yamin Goldsmith for this week’s questions.
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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
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_35/

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.
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