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:שאלות לישעיה פרק ל"א
:לימוד פרק זה בעט מלחמה מעוררת שאלות ספיציפיות הקשורות ללימוד הנביא בכלל
. נא לפרש את הפרק על פי הקונטקסט ההיסטורי של ימי ישעיהו.1
 (תדמיין את ישעיהו כנכנס לקבינט.פוליטי בת ימינו- נא לפרש את הפרק כמסר נבואי.4
).הבטחוני ומתחיל לנאום היום
? האם ניתן ללמוד מהן מסר פוליטי היום, אפילו אם הנבואות שנשמרו מיועדות לדורות.3
.] לפי פרק זה יש לסמוך על הקב"ה ולא ליצור ברית עם מצרים [ואולי עם אף מדינה,(לדוגמא
)?האם זה נראה לך
? מה כן ניתן ללמוד מהפרק, אם אי אפשר ללמוד ישר מהפרק למצב הגיופוליטי היום.2
Questions for Yeshaya Perek ל"א:
Studying this chapter in the midst of a war raises certain unique questions about
studying the Prophets altogether:
1. Please interpret this chapter based on the historical context of Isaiah’s time.
2. Please interpret this chapter as a modern day, prophetic, political message.
(Imagine Isaiah entering a security cabinet meeting today and beginning to
prophesize.)
3. Even if the prophecies that were recorded are meant to speak to the Jewish
people in perpetuity, does this mean that we can learn contemporary political
lessons from the prophets? (For instance, if this chapter advocates relying solely
on God and not forging certain [or any] earthly alliances, how should we react to
that today?)
4. If we cannot directly transpose this chapter onto the contemporary geopolitical
situation, what can we learn from this chapter?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב משולם גוטליב שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Meshulam Gottlieb for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/ahronim/yishaayahu/prakim/aizoy-hayordim.htm
Questions – שאלות לעיון
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/achronim/yishaya1-4.htm

Worksheets – דפי עבודה
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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_31/

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

