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:שאלות לישעיה פרק מ"ג
 יש: לדוגמא.רעיון מרכזי בפרק הוא "גאולת ישראל וקיבוץ גלויות" אבל בצורות שונות
פסוקים שמדברים על קיבוץ גלויות עם דגש על הליכה במים ויש פסוקים עם דגש על הליכה
? באיזה פסוקים יש דגש על הליכה מים? באיזה פסוקים יש דגש על הליכה במדבר.במדבר
?האם יש עוד דוגמאות של דגשים אחרים
? איפה עוד בפרקנו אומר ה' לא ל"פחד"? למה שהם יפחדו."ירא
ָ  אומר ה' " ַאל ִּת,בפסוק א
?ממה? ממי
 על מה בדיוק מעידים בני ישראל? העזר ברש"י.הביטוי "אַ ֶּתם עֵ ַדי" מופיע פעמיים בפרקינו
'ומצודות דוד לפסוק ט
 אבל בפסוק יח אנו,בדרך כלל בתנ"ך מידת הזיכרון היא מידה חשובה וחיונית
:מעודדים\מצווים לא לזכור
""ַאל ִּתזְ כְ רּו ִּראשֹׁנוֹׁת וְ ַק ְד ֹׁמ ִּנּיוֹׁת ַאל ִּת ְת ֹׁבנָנּו
?לדעתך למה כאן יש מצוה דווקא לא לזכור
.כד-עייו פסוקים כב
)על פסוק כב אומר המדרש (איכה רבה פתיחה י
שלש מאות וששים וחמשה בתי..."רבי יצחק פתח "ולא אותי קראת יעקב כי יגעת בי ישראל
 וכולן עשו ישראל... וכל אחת ואחת היו עובדין אותה יום אחד,עבודת כוכבים היו בדמשק
 משל: אמר רבי יודן... "ויעזבו את ה'" ולא עבדוהו אפילו בשותפות...הגמוניא ועבדו אותן
 הלואי: אמר המלך. ולא הזמין רבו, והזמין כל בני כנסיותיו,לעבדו של מלך שעשה סעודה
.השוה אותי עבדי לבני כנסיותיו
? מהי התוכחה בפסוקים שלנו? האם יש דרך אחרת להבין את התוכחה,לפי המדרש
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Questions for Yeshaya Perek מ"ג:
1. A central them in our Perek is “Redemption of Israel and the ingathering of the exiles”
but in different ways. For example: There are pesukim that discuss redemption with a
stress on walking in water and others stressing walking in the desert. Which pesukim
stress walking in water and which in the desert? Are there other examples?
2. In Pasuk ' אG-d says “do not fear.” Where else in our Perek does G-d say this?

Why should they fear? From what? From whom?
3. The phrase “you are my witnesses” appears multiple time in our Perek. What is

Bnei Yisrael witness to? See Rashi and Metzudat David in Pasuk 'ט.
4. Normally throughout Tanach, remembrance is important and essential. Nevertheless, in
pasuk  י"חwe are encouraged to forget
“Forget the former things; do not dwell on the past”
Why is there a specific commandment to forget?
5. See pesukim כ"ד-כ"ב.

Midrash Eicha says the following in pausk כ"ב:
Rabbi Yitzchak opened … there were three hundred and sixty five houses of idol worship
in Damascus, and each one worshipped once a year… Am Yisrael made them hegemony
and worshipped them… Rabbi Yudan said: This is a parable to the servant of a king that
prepared meals, invited all the members of his congregants, and did not invite his
master. The king said “I wish he considered me like the members of his congregants.
According to this midrash, what is the rebuke in this pesukim? Is there another way to
understand the rebuke?
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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.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/ahronim/yishaayahu/prakim/iaz-loheveta.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/nach/nach-yomi/isaiah_chapter_43/
http://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/in_depth_isaiah_chapters_40_66/

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.
גרשון בן שרה איטה

ניסן בן יטקע רחל

יצחק אייזיק בן איתקע

