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שאלות לישעיה פרק נ"ט:
 .1עיין בפרק ממבט כללית :מי מדבר? ה'? הנביא? בני ישראל? האם זה משתנה במשך הפרק?
 .4עיין פסוק ב' ובפירושו של המלבי"ם .איך המלבי"ם מסביר את התוצאות של חטא?
העון הוא בסבת הכפירה וההכחשה וזה היה קיר מבדיל לגמרי עד שא"א שיתקרב ה'
אליכם מפני החומה הזאת המבדלת ביניכם ,עד שההבדל הזה מונע הקורבה משני
הצדדים ,בין מצד האל ,בין מצד האדם ,אחר שמכחיש את ה' וכופר בתורתו ,ועז"א
ביניכם לבין אלהיכם ,אבל החטאים הם מה שאדם חוטא מצד התאוה לא מצד הכפירה,
וזה אינו מבדיל בין האדם ובין ה' ,רק שהם מסתירים פני ה' בל ישמע צעקתם.
 .3עיין פסוק טז .יש מחלוקת בגמרא במסכת סנהדרין ובמקומות אחרים אם יהיה קבוץ גליות
...ואפשר לתרץ הפסוקים כי רוב ישראל ישובו בתשובה אחר שיראו סימני הגאולה ועל
זה נאמר וירא כי אין איש כי לא ישובו בתשובה עד שיראו תחילת הישועה ועדין יהיו בהם
פושעים ומורדים ויצאו מהגלות בכלל רוב ישראל השבים בתשובה ויכלו בדרך שלא יבאו
לארץ ישראל ובאמרו וירא כי אין איש רוצה לומר על כלל ישראל שלא ישובו בתשובה על
ידי תשובה או לא .עיין רד"ק כאן .מה תשובתו לשאלה? שלמה ולא יפגעו לאל בלב נכון
עד שיראו סימני הגאולה...
 .2עיין פסוק כ ובגמרא מסכת יומא דף פו :הסבר את הפסוק לפי הדרש בגמרא .האם זאת פשט
א"ר יונתן גדולה תשובה שמקרבת את הגאולה שנאמר ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב
הפסוק? מה טעם ובא לציון גואל משום דשבי פשע ביעקב.
:נ"ט Questions for Yeshaya Perek
? Does it changeבני ישראל ?1. Who is speaking in this Perek? Hashem? The Navi
?throughout the Perek
 and the Malbim;s explanation. How does the Malbim explain theב' 2. See Pasuk
?consequence of sin
. There is an argument in Masechet Sanhedrin, and elsewhere, ifט"ז 3. See pasuk

there will be an ingathering of the exile. See the Radak here.
. Explain the pasuk according to theפו and Masechet Yoma Daf :כ' 4. See pasuk

?interpretation in the Gemara. Is this the simple interpretation
הוקרה
אנו רוצים להודות רב 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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. 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_59/

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

