
Would the 'second Isaiah' consider Lord Balfour the 'second Cyrus' 

 Outline for Torah in Motion class #21/  by Menachem Leibtag – 

Intro –re : Goal of our series –  

 Biblical precedents to appreciate modern controversies 

 Explain title / topic  

 Purpose of Prophecy -to predict history or to shape it 

[Can a prophet have his own opinion?] 
  

I. Is it possible to see ‘Hand of God’ in historical events 

 w/o prophet to provide a genuine interpretation 

 See Tehillim 107  & Tehillim 105 

 

II.  Return before teshuva, or after teshuva 

 Yirmiyahu 29:10—14 vs Yechezkel chapter 36 

 

III.  What happens after return ? 

 “geulah” – third cup, or fourth cup? 

‘ Acharit ha’yamim’ according to Issiah (chapter 2) 

ה,  א זָּ ר חָּ ר ֲאשֶׁ בָּ ן ַהדָּ מֹוץ, עַ -ְיַשְעיָּהּו בֶׁ - לאָּ
ִם. לָּ ה, ִוירּושָּ    ְיהּודָּ

1 The word that Isaiah the son of Amoz saw concerning 

Judah and Jerusalem.  

יָּה ב   ב כֹוןְַּאֲחִרית ַהיִָּמים ְוהָּ ִיְהיֶׁה ַהר   , נָּ
ית עֹות;  -בֵּ א, ִמְגבָּ ִרים, ְוִנשָּ הָּ ה ְברֹאש הֶׁ ְיהוָּ

ֲהרּו ל ְונָּ יו, כָּ לָּ    ַהגֹוִים.-אֵּ

2 And it shall come to pass in the end of days, that the 

mountain of the LORD'S house shall be established as 

the top of the mountains, and shall be exalted above 

the hills; and all nations will flow to it.  

ְמרּו ְלכּו  ג ְלכּו ַעִמים ַרִבים, ְואָּ לְוַנֲעלֶׁ  ְוהָּ - ה אֶׁ
ל-ַהר ה אֶׁ נּו  - ְיהוָּ י ַיֲעֹקב, ְוֹירֵּ ית ֱאֹלהֵּ בֵּ

יו, ִמ  כָּ יו: ְדרָּ ה ְבֹאְרֹחתָּ ְלכָּ א   ְונֵּ צֵּ ִכי ִמִצּיֹון תֵּ
ה, ּוְדַבר ה-תֹורָּ ִם. ְיהוָּ לָּ    ִמירּושָּ

3 And many peoples shall go and say: 'Come ye, and let 

us go up to the mountain of the LORD, to the house of 

the God of Jacob; and He will teach us of His ways, and 

we will walk in His paths.' For out of Zion shall go forth 

the law, and the word of the LORD from Jerusalem.  

ין ַהגֹוִים, ְוהֹוִכיחַ   ד ַפט בֵּ ְלַעִמים ַרִבים;    ְושָּ
ם  םְוִכְתתּו ַחְרבֹותָּ יהֶׁ   ְלִאִתים, ַוֲחִניתֹותֵּ

רֹות ל-לֹא--ְלַמְזמֵּ א גֹוי אֶׁ ב, ְולֹא-ִישָּ רֶׁ - גֹוי חֶׁ
ה. מָּ   ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלחָּ

4 And He shall judge between the nations, and shall 

decide for many peoples; and they shall beat their 

swords into plowshares, and their spears into 

pruninghooks; nation shall not lift up sword against 

nation, neither shall they learn war any more. 



Relate to last week’s shiur – Zecharya 8:20-23 

 Re: the “ish Yehudi” after fast days become feast days 

  

And to Shlomo’s tefilla in I Kings chapter 8) 

ל  מא ר-ְוַגם, אֶׁ ְכִרי, ֲאשֶׁ ל,  -לֹא ַהנָּ אֵּ ַעְמָך ִיְשרָּ מֵּ
ה,  ץ ְרחֹוקָּ רֶׁ אֶׁ א מֵּ    .ְלַמַען ְשֶמָךהּוא; ּובָּ

41 Moreover concerning the stranger that is not 

of Thy people Israel, when he shall come out of a 

far country for Thy name's sake--  

ת  מב ת , ִשְמָך ַהגָּדֹול-ִכי ִיְשְמעּון, אֶׁ ְדָך  -ְואֶׁ יָּ
ל,  א ְוִהְתַפלֵּ ה, ּוְזֹרֲעָך ַהְנטּויָּה; ּובָּ קָּ ל ַהֲחזָּ - אֶׁ

ה.    ַהַבִית ַהזֶׁ

42 for they shall hear of Thy great name, and of 

Thy mighty hand, and of Thine outstretched arm-

-when he shall come and pray toward this house;  

ַמִים, ְמכֹון  מג ה ִתְשַמע ַהשָּ ,    ַאתָּ ִשיתָּ ָך, ְועָּ ִשְבתֶׁ
ר ְכִרי-ְכֹכל ֲאשֶׁ יָך ַהנָּ לֶׁ א אֵּ ל ְלַמַען --ִיְקרָּ - ֵיְדעּון כָּ

ֶרץ ֶאת ַעמֵ  אָּ ה ֹאְתָך כ   ְשֶמָך,-י הָּ   ְַעְמָךְלִיְראָּ
ֵאל ַדַעת, ִכיִיְשרָּ א-, ְולָּ ה -ַעל ִשְמָך ִנְקרָּ ַהַבִית ַהזֶׁ

ר  ִניִתי. ֲאשֶׁ    בָּ

43 hear Thou in heaven Thy dwelling-place, and 

do according to all that the stranger calleth to 

Thee for; that all the peoples of the earth may 

know Thy name, to fear Thee, as doth Thy people 

Israel, and that they may know that Thy name is 

called upon this house which I have built.  

IV.  An outline of Sefer Yeshayahu 

A.  1-12 : Rebuke of Am Yisrael, From Uziyahu thru Chizkiyahu 

B.  13-23:  Rebuke of the nations 

C.  24-35 :  ‘Poetic’ prophecies,  [misc.] 

D.  36-39 : An historical ‘appendix’ [Sefer Melachim style] 

E.  40->66 : Visions of ‘Comfort’ [in academia – Deutero Isaiah]  

. 

Review   Ezra Chapter 1 / the prophetic call to return 

ַרס   א , ִלְכלֹות  ּוִבְשַנת ַאַחת, ְלכֹוֶרש ֶמֶלְך פָּ
רּוַח  -, ֶאת ’ הֵהִעיר    , ִמִפי ִיְרְמיָּה:’ה-ְדַבר

ַרס -כֶֹּרש ֶמֶלְך רפָּ ל-, ַוַּיֲעבֶׁ   …ַמְלכּותֹו- קֹול ְבכָּ
ַרס  ב ְך פָּ לֶׁ ש מֶׁ ַמר, ֹכרֶׁ ֹכל ַמְמְלכֹות  -- ֹכה אָּ

ַתן ִלי  ץ, נָּ רֶׁ אָּ ִים; ְוהּוא ’ההָּ מָּ י ַהשָּ ַקד  -ֱאֹלהֵּ פָּ
ַלי ִלְבנֹות ה.-עָּ ר ִביהּודָּ ַלִם ֲאשֶׁ   לֹו ַבִית, ִבירּושָּ

ל-ִמי  ג ם ִמכָּ כֶׁ יו ִעמֹוַעמֹו, -בָּ ְוַיַעל,  ,  ְיִהי ֱאֹלהָּ
ה ַלִם ֲאֶשר ִביהּודָּ   ’הֵבית -; ְוִיֶבן, ֶאת ִלירּושָּ

ֵאל ר  --ֱאֹלֵהי ִיְשרָּ ֱאֹלִהים, ֲאשֶׁ הּוא הָּ
ִם. לָּ  ִבירּושָּ

1 Iin the first year of Cyrus king of Persia, at the 

time of the fulfillment of the prophecy of 

Jeremiah –God stirred up the spirit of Cyrus king 

of Persia, that he proclaimed:  2 'Thus says Cyrus 

king of Persia: All the kingdoms of the earth hath 

the LORD, the God of heaven, given me;  He has 

charged me to build Him a house in Jerusalem.   

 3 Whosoever there is among you of all His 

people--his God be with him--let him go up to 

Jerusalem, which is in Judah, and build the house 

of the LORD, the God of Israel, He is the God who 

is in Jerusalem. 



 

Selected quotes from Yeshayahu chapters 40->66 

 

A. The call to return, God is calling you to come back! 

   [The Haftara of Shabbat ‘nachamu’] 

י מ,א רּו ַעל מ,ב   .יֹאַמר, ֱאֹלֵהיֶכם --ַנֲחמּו ַנֲחמּו, ַעמִּ אּו -ַדבְּ רְּ קִּ ַלם, וְּ רּושָׁ ֵלב יְּ

ה ֲעו ֹ--ֵאֶליהָׁ  צָׁ רְּ י נִּ ּה, כִּ אָׁ בָׁ ה צְּ אָׁ לְּ י מָׁ ּה:כִּ ַיד   נָׁ ה מִּ חָׁ קְּ י לָׁ לה’כִּ כָׁ ם בְּ ַליִּ פְּ - , כִּ

 . ר, ַפּנּו ֶדֶרְך --קֹול קֹוֵרא גמ,   ַחטֹאֶתיהָׁ בָׁ דְּ ה ; ה’ַבמִּ בָׁ ֲערָׁ רּו, בָׁ  …ַישְּ

י-ַעל ַהר מ,ט בַֹה ֲעלִּ ַבֶשֶרת  -גָׁ י ַבכַֹח קֹוֵלְך, מְּ ימִּ רִּ יֹון, הָׁ ַבֶשֶרת צִּ ְך, מְּ לָׁ

י, ַאל ימִּ רִּ ם; הָׁ לָׁ רּושָׁ י-יְּ אִּ ירָׁ ֵּנה ֱאֹלֵהיֶכם,  תִּ ה, הִּ הּודָׁ ֵרי יְּ עָׁ י לְּ רִּ מְּ  ….  אִּ

 

B. Why the Jewish People have given up hope 

ֵאל: מ,כז רָׁ שְּ ַדֵבר יִּ ה תֹאַמר ַיֲעקֹב, ּותְּ מָׁ י ֵמ   לָׁ כִּ ה ַדרְּ רָׁ תְּ סְּ , ּוֵמֱאֹלַהי  ה’נִּ

י ַיֲעבֹור טִּ פָׁ שְּ ם כח   .מִּ תָׁ אִּ ַדעְּ ם -ֲהלֹוא יָׁ , ֱאֹלֵהי עֹולָׁ תָׁ ַמעְּ בֹוֵרא   ה’ לֹא שָׁ

ֶרץ אָׁ צֹות הָׁ ע:--קְּ יגָׁ לֹא יִּ יַעף, וְּ תֹו  לֹא יִּ בּונָׁ תְּ ֵעף  כט    .ֵאין ֵחֶקר, לִּ   ֹנֵתן ַליָׁ

 .…כַֹח 

C. You have not been abandoned!  

יָך חמא,  תִּ ַחרְּ י, ַיֲעקֹב ֲאֶשר בְּ דִּ ֵאל ַעבְּ רָׁ שְּ ה יִּ ַאתָׁ יוְּ ם ֹאֲהבִּ הָׁ רָׁ  .; ֶזַרע, ַאבְּ

א מא,ט   רָׁ יֶליהָׁ קְּ ֶרץ, ּוֵמֲאצִּ אָׁ צֹות הָׁ קְּ יָך מִּ תִּ ָך  ֲאֶשר ֶהֱחַזקְּ ֹאַמר לְּ יָך; וָׁ תִּ

י דִּ ה,  - ַעבְּ יָך ַאתָׁ תִּ ַאסְּ לֹא מְּ יָך וְּ תִּ ַחרְּ  .בְּ

ָך-ַאל  מא,י   מְּ י עִּ א כִּ ירָׁ י, ַאל-תִּ נִּ י-אָׁ ע כִּ תָׁ שְּ יָך, ַאף-תִּ תִּ ַמצְּ י ֱאֹלֶהיָך; אִּ - ֲאנִּ

יָךעֲ  תִּ י-ַאף--ַזרְּ קִּ דְּ ין צִּ ימִּ יָך, בִּ תִּ ַמכְּ  .תְּ

ה כֹה מג,א   ַעתָׁ ַמר  -וְּ ֵאל:ה’אָׁ רָׁ שְּ ָך, יִּ יֶֹצרְּ י  -ַאל   , בַֹרֲאָך ַיֲעקֹב, וְּ א כִּ ירָׁ תִּ

י ָך לִּ מְּ שִּ י בְּ אתִּ רָׁ יָך, קָׁ תִּ ַאלְּ ה- גְּ תָׁ י מג,ב  .אָׁ ָך-כִּ תְּ ם אִּ י, -ַתֲעבֹר ַבַמיִּ נִּ אָׁ

פּוָך: טְּ שְּ רֹות לֹא יִּ הָׁ י  ּוַבּנְּ מֹו-כִּ ֶוה, -ֵתֵלְך בְּ כָׁ ַערֵאש לֹא תִּ בְּ ה לֹא תִּ בָׁ ֶלהָׁ -וְּ

ְך   . .בָׁ



D. A new start! - God is willing to forgive your sins  

ָך-ַאל מג,ה תְּ י אִּ א, כִּ ירָׁ י-תִּ נִּ ֶצךָׁ   :אָׁ ב ֲאַקבְּ ַמֲערָׁ ֶעָך, ּומִּ יא ַזרְּ בִּ ח אָׁ רָׁ זְּ מִּ  .מִּ

ן ַאל מג,ו   ֵתימָׁ י, ּולְּ פֹון ֵתנִּ נֹוַתי -ֹאַמר ַלצָׁ חֹוק, ּובְּ ַני ֵמרָׁ י בָׁ יאִּ בִּ י; הָׁ אִּ לָׁ כְּ תִּ

ֶרץ אָׁ ֵצה הָׁ קְּ    .מִּ

ַסֵפרּו. - ַעם   מג,כא. י יְּ תִּ לָׁ הִּ י, תְּ י לִּ תִּ ַצרְּ     זּו יָׁ

 

ר מד,כא כָׁ י-זְּ דִּ י ַעבְּ ֵאל כִּ רָׁ שְּ יִּ ה; -ֵאֶלה ַיֲעקֹב, וְּ תָׁ יָך ֶעֶבדאָׁ תִּ ַצרְּ י  - יְּ לִּ

י  ֵשנִּ ּנָׁ ֵאל לֹא תִּ רָׁ שְּ ה, יִּ  .ַאתָׁ

ן     מד,כב    נָׁ ֶכעָׁ ֶעיָך, וְּ שָׁ ב פְּ עָׁ י כָׁ יתִּ חִּ  ַחטֹאוֶתיָך; מָׁ

יָך  תִּ ַאלְּ י גְּ ה ֵאַלי, כִּ  .שּובָׁ

 

E. The opportunity to return through the agency of Koresh 

ַמר -כֹה מד,כד ֶטן: ה’אָׁ בָׁ ָך מִּ יֶֹצרְּ י   ֹגֲאֶלָך, וְּ ֹנכִּ  … , עֶֹשה כֹלה’אָׁ

דֹו, ַוֲעַצת  מד,כו ַבר ַעבְּ ים דְּ ים ֵמקִּ לִּ יו ַישְּ כָׁ אָׁ ַלם  ַמלְּ ירּושָׁ ֹאֵמר לִּ ; הָׁ

, ֲאקֹוֵמם  בֹוֶתיהָׁ רְּ חָׁ ה, וְּ ֶנינָׁ בָׁ ה תִּ הּודָׁ ֵרי יְּ עָׁ ב, ּולְּ  .תּושָׁ

י,     כח מד,   כֹוֶרש רֹעִּ ֹאֵמר לְּ ל הָׁ כָׁ ם; - וְּ לִּ י ַישְּ צִּ  ֶחפְּ

ֵסד.    ּוָׁ ל תִּ ֵהיכָׁ ֶנה, וְּ בָׁ ַלם תִּ ירּושָׁ ֵלאֹמר לִּ     וְּ

ַמר -כֹה מה,א כֹוֶרש ֲאֶשר ה’אָׁ יחֹו לְּ שִּ מְּ ינֹו - , לִּ ימִּ י בִּ תִּ  ֶהֱחַזקְּ

ַרד  ים, ֲאַפֵתַח -לְּ כִּ לָׁ ֵני מְּ תְּ ם, ּומָׁ יו גֹויִּ נָׁ פָׁ  -לְּ

ֵגרּו- סָׁ ים לֹא יִּ רִּ עָׁ ם, ּושְּ ַתיִּ לָׁ יו דְּ נָׁ פָׁ ֹתַח לְּ פְּ  .לִּ

ֶניָך ֵאֵלְך מה,ב    פָׁ י לְּ י ..ֲאנִּ ַמַען ֵתַדע, כִּ י -לְּ ָך ה’ֲאנִּ מְּ שִּ  -ַהּקֹוֵרא בְּ

י;  מה,ד  ירִּ חִּ ֵאל בְּ רָׁ שְּ יִּ י ַיֲעקֹב, וְּ דִּ ַמַען ַעבְּ  לְּ

י  נִּ תָׁ ַדעְּ לֹא יְּ ָך וְּ ֶמָך, ֲאַכּנְּ שְּ ָך בִּ א לְּ רָׁ ֶאקְּ  .וָׁ

 

 



F. The explicit call to leave Bavel (48:20),  

ים  מח,כ דִּ ַכשְּ חּו מִּ רְּ ֶבל, בִּ בָׁ אּו מִּ יעּו זֹאת,  צְּ מִּ ידּו ַהשְּ ה ַהגִּ ּנָׁ קֹול רִּ , בְּ

יאּוהָׁ ַעד ַאל -הֹוצִּ רּו, גָׁ מְּ ֶרץ; אִּ אָׁ ֵצה הָׁ דֹו ַיֲעקֹב ה’קְּ   .ַעבְּ

 

G. Don’t think I have forgotten you (49:14) 

י   מט,יד  ַבנִּ יֹון, ֲעזָׁ י ה’ ַותֹאֶמר צִּ נִּ ֵכחָׁ י, שְּ  .; ַואדֹנָׁ

ּה, ֵמַרֵחם ֶבן מט,טו   ה עּולָׁ שָׁ ַכח אִּ שְּ ּה;-ֲהתִּ נָׁ טְּ  בִּ

י לֹא-ַגם  ֹנכִּ אָׁ ה, וְּ נָׁ ַכחְּ שְּ  …ֵאֶלה תִּ

 
V. Examples of real problems from final chapters of Nechemya 

 Dealing with reality 

 

 A.  Corruption  (within the Temple/ Rabbinate) 

 B.  Keeping shabbat, on the national level 

 C.  inter-marriage 

 D.  Need for leadership – and continuity 

 


