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:שאלות לישעיה פרק י"ט
 החלק הראשון הוא פיוטי והחלק השני סגנון:נדמה שהפרק שלנו עשוי משני חלקים שונים
 איזה פסוקים שייכים לחלק: קרא את הפרק וענה.רגיל של שפה מדוברת ולא פיוטית
?הראשון ואיזה פסוקים שייכים לחלק השני
 תן. כל המשק המצרי באותו זמן היה תלוי בנילוס.בפרק שלנו יש נבואת פורענות על מצרים
.כמה דוגמאות לפורענות על מצרים בפרקנו הממוקדת על הנילוס
 הפסוק הוא חלק מנבואה על חורבן מצרים והוא מתאר איך חכמי מצרים.עיין פסוק יד
 לפי מצודת דוד ומלבי"ם מה.התנהגו בצורה כל כך מוטעת שהם הביאו את מצרים לאבדון
כו: אפשר גם לראות ירמיהו מח,המשל של השיכור? מה הנמשל גבי חכמי מצרים? (אם רוצים
)יא:וגם משלי כו
 ישעיהו מנבא שבאחרית הימים יהיו ישראל החוליה השלישית המחברת בין- כה-פסוקים כד
. מה זאת אומרת? העזר ברש"י מצודת דוד ומלבי"ם.מצרים לבין אשור
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Questions for Yeshaya Perek י"ט:
1. It seems that our Perek is comprised of two different styles; the first poetic while
the second prose. Read the Perek and determine which pesukim belong to the
former and which the later.
2. Our Perek contains prophecies about the Egypt’s misfortunes. At the time of
Yeshaya, the Egyptian economy relied on the Nile. Give examples of the various
Nile based troubles.
3. Pasuk  י"דdescribes some of the downfall of Egypt and how the Egyptians leaders
brought about its destruction. What is the parable of the drunk (according to
Malbim and Metzudat David)? What is the moral? (See also Yermiyahu כ"ו:מ"ח
and Mishlei י"א:)כ"ו
4. In pesukim כ"ה- כ"דYeshaya prophesies that at the end of days, Israel will be the
third connection between Egypt and Assyria. What does this mean? Use Rashi,
Metzudat David, and Malbim.
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב ימין גולדשמידט שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Yamin Goldsmith for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/heil/tanach/iyunim/neviim/ahronim/yishaayahu/prakim/elizur-masa-mizraim.htm
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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_19/

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.
יצחק אייזיק בן איתקע

דברה לאה בת עידית

ניסן בן יטקע רחל

