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:שאלות לישעיה פרק מ"ה
 האם זאת. ישעיהו מזכיר את שמו של כורש מלך פרס כמו מאה וחמישים שנה לפני מלכותו.1
? מה הפתרון, למה? אם כן,בעיה? אם לא
? מה כוונת הביטוי בהקשר הפרק.)' עושה שלום ובורא רע" (פסוק ז, "יוצר אור ובורא חושך.4
 מה. הם שינו את הנוסח,כשחז"ל ניסחו את הברכה הראשונה לפני קריאת שמע של שחרית
? ומה מצדיק את החלטתם לשנות אותו,השינוי
 מי זה שרב עם.)"'י"ג ה' מותח ביקורת כלפי מי שרב איתו ("הוי רב את יוצרו וכו-' בפסוקים ט.3
:ה' ? המפרשים חלוקים
 "נתנבא ישעיה על חבקוק שעתיד לעמוד ולקרו' תגר על אורך הצלחתו של: רש"י
".נבוכדנצר
 "אמר זה על [בלשצר] מלך בבל שהיה מתגאה ומתנשא כנגד האל והוציא: רד"ק
".כלי בית המקדש לשתות בהם
מכוונים כנגד אנשים מבני ישראל שפקפקו בדברי... "הדברים: דעת מקרא
"’.’אין אנו רוצים בגאולה על ידי כורש... וטענו, הנבואה על הגאולה
? ולמה, איזה פירוש נראה לך יותר סביר,על פי ההקשר והפסוקים
Questions for Yeshaya Perek מ"ה:
1.

Isaiah mentions the name of Cyrus the king of Persia some one hundred and fifty years
before his being king. Is this a problem? If no, why not? If yes, what is the solution?
2. “I make light and create darkness, I make peace and create woe” (verse 7). What is the
meaning of this phrase in context of this chapter? When the Sages formulated the first
blessing before the morning Shema, they changed the formulation of this verse. What is
the change, and why is it justified?
3. In verses 9-13 Hashem criticizes those who quarrel with Him (“Shame on him who
argues with his Maker, etc.”). Who is arguing with Hashem? The commentaries disagree:
 Rashi: Isaiah is prophesying about Habakuk who in the future will arise and
challenge Hashem about the extended success of Nevuchadnetzar.
 Radak: He is speaking about Belshatzar the Babylonian king who showed pride
against God and took the Temple vessels to drink from them.
 Daat Mikra: He is speaking against those among the Children of Israel who were
skeptical about Isaiah’s prophecy of redemption, saying, ‘We don’t want a
redemption brought about by Cyrus.’
Based on the context and the verses, which interpretation seems most reasonable to
you, and why?

הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מרק סמילוביץ שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rabbi Mark Smiowitz for this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
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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_45/
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

