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:שאלות לישעיה פרק נ"ג
 מי היה העבד הזה אשר. פסוק י"ג, ישעיה פרק נ"ג ממשיך את סיפור ה"עבד" מפרק נ"ב.1
 יש אומרים. יש אומרים שזה ישעיהו עצמו."חטא רבים נשא" (פסוק י"ב)? המפרשים חולקים
 בשביל איזו דעה או דעות אפשר. ויש אומרים שאינו איש אחד אלא עם ישראל.שזה המשיח
?למצוא ראיות מן הפרק
 מי מדבר בגוף הראשון בפרק? מה יכול הפרק הזה ללמד על, לפי הדעה שהעבד הוא עם ישראל.4
?הקשר בין עם ישראל לבין העמים
, היה סובל כדרך כל הצדיקים-  "ועונותם: רש"י על "ועונותם הוא יסבול" (פסוק י"א) אומר.3
" איפה יש לנו דוגמה של צדיק.) 'אתה ובניך תשאו את עון המקדש' (במדבר יח:שנאמר
?שסובל עוונות אחרים לפי רש"י? למה זה מוצדק מבחינה מוסרית
Questions for Yeshaya Perek נ"ג:
1. Isaiah chapter 53 continues the saga of the “servant” from chapter 52, verse 13. Who is
this servant who “carries” the sins of the people (verse 12)? Commentators disagree.
Some say it is Isaiah himself. Others say it is Mashiach. Others say it is not a person but
the nation of Israel. Which opinion or opinions can you support for in the chapter?
2. According to the opinion that the servant is the nation of Israel, who is speaking in first
person in this chapter? What might this chapter teach us about the relationship
between Jews and other nations?
3. Rashi on “And he suffers their sins” (verse 11) says, “their sins – he suffers them like all
righteous people, as it says, ‘You and your sons shall carry the sin of the Temple’
(Bemidbar 18).” Where do we have an example of a righteous person suffering for sins
of others according to this Rashi? Why is this justified from a moral perspective?

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

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/ahronim/yishaayahu/prakim/iazeved-hashem.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
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Summaries – סיכומים
http://program.ouradio.org/content/files/nach2_1_yeshaya_1.pdf

Shiurim – שיעורים
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/isaiah_chapter_53/

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.
יהודה יהושע בן איטה בריינה

גרשון בן שרה איטה

ניסן בן יטקע רחל

יצחק אייזיק בן איתקע

