)בית כנסת פייגנסון בנופי אביב (ע"ר
Bet Knesset Feigenson
Rehov Hashoshan 24 Bet Shemesh

 בית שמש,42 רח' השושן

:שאלות לישעיה פרק כ"ד
.נא לקרוא את הפרק ולחלק אותו לקטעים
? מהו לדעתכם הנושא המרכזי של הפרק
. נא להשוות בין פרקנו ובין פרק ב
.ספרותיות כגון אליטרציה וחזרה על שורש מסויים/פרקנו מתאפיין על ידי תופעות לשוניות
. תנסו להצביע על מספר מקרים של התופעות הללו
?תוצאותיו של השימוש בתופעות הללו בפרקנו/ מהן לדעתכם מטרותיו
ט"ו? כיצד- על מי מדובר בפסוקים י"ד,) ראב"ע, רד"ק,לפי הפרשנים הקלאסיים (כגון רש"י
?עשויה כל דעה להשפיע על הבנתנו של הפרק כולו
?מה תפקידו של הפסוק האחרון של הפרק
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Questions for Yeshaya Perek כ"ד:
1. Please read the chapter and divide it into sections.
 What do you think is the central topic of the chapter?
 Compare our perek with chapter 2 of Yeshayahu.
2. This chapter is characterized by literary/linguistic features such as alliteration and
repetition of the same root.
 Can you identify several occurrences of these features?
 What do you think are the aims or effects of using these features in this
chapter?
3. According the classical parshanim (such as Rashi, Radaq, Ibn Ezra), to whom do
verses 14-15 refer? How does each interpretation impact upon our
understanding of the chapter as a whole?
4. What is the function of the final verse of the chapter?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לד"ר עליזה סיגל שהכינה את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Dr. Aliza Segal for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
. לא מצאתי מאמרים לפרק זה,לדאבוני
Unfortunately I could not find articles for this week’s Perek.
Questions – שאלות לעיון
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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_24/

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

