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:שאלות לישעיה פרק נ"ח
מה-'רש"י ורד"ק מפרשים את פס' ב' לשלילה למרות שכתוב שבנ"י דורשים וחפצים את ה
?ההתנהגות הרעה של בנ"י
' ?מה הסיבה שהתענית לא משמשת כזכות לבנ"י לפי הרד"ק בפירושו לפס' ג
?מה פירוש המילה "עצביכם"?(לפי רד"ק וא"ע) איך המלבי"ם מסביר מילים אלו
)'ז-'מהי ההתנהגות הראויה שאליה היום צום צריך להוביל?(פס' ו
ואיזה לקח מוסיף הרד"ק.מה לומדים חז"ל מהמילים "ומבשרך לא תתעלם"? מובא ברד"ק
"?בפירושו למילה "ומבשרך
הסבירו לפי רש"י.'סוג השכר להתנהגות הטובה הזאת תלוי בפירוש המילה "וארוכתך"בפס' ח
.וא"ע ובדרך שניה לפי מצודת דוד
איך זוכים להיפוך זה?א"ע ומצודת דוד וגם-'פס' ט' מהווה ההיפוך של המצב המתואר בפס' ג
בפס' י"ב רד"ק
)מ"ד רד"ק ומלבי"ם-מהי הדרך הראויה לכבד את השבת?(פס' י"ג
מהו השכר לשמירת שבת באופן זה שהיא ממש לכבוד שמיים?מצודת דוד ורד"ק פס' י"ד
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Questions for Yeshaya Perek נ"ח:
1. Rashi and the Radak interpret Pasuk ' בnegatively even though it states that  בנ"יwant

to be close to G-d. What is their negative behavior?
2. Why is the fast not a credit to ( ?בנ"יSee Radak on pasuk ')ג
3. What is the definition of the word "("עצביכםSee Radak and Ibn Ezra)? How does the
Malbim explain this?
4. What proper behavior is a fast supposed to evoke?
5. What do Chazal learn from “Do not ignore your flesh” (See Radak)? What message does
the Radak add when explaining the work flesh?
6. What reward does the word " "וארוכתךconjure? See Rashi, Ibn Ezra, and Metzudat

David.
7. Pasuk ' טspeaks of the opposite situation to pasuk 'ג. How do we merit this

change? Ibn Ezra and Metzudat David as well as Radak in pasuk י"ב.
8. What is the proper way to honor the Shabbat? (Pasuk  י"גMetzudat David, Radak,
Malbim)
9. What is the rewoard for honoring the Shabbat where it also brings honor to G-d?
(Pasuk  י"דRadak and Malbim)
הוקרה
.אנו רוצים להודות מינדי מרכוס שהכינה את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Mindi Marcus 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
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/isaiah_chapter_58/

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

יצחק אייזיק בן איתקע

