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:שאלות לישעיה פרק ל"ב
?ח- מהו הנושא המרכזי של פסוקים א. פרקנו עוסק בנבואות אחרית הימים.1
 מה.ט – השוואה כללית וגם דגש על דמות המלך-א: נא להשוות עם ישעיהו יא
.שונה בפרקנו? נסו לחשוב על סיבות לכך
;כה: ל,יז:ב עם כח: נא לחשוב על סגנון פרקנו בהקשרו הספרותי (ישעיהו לב
ח-ה:חכמתית (ישעיהו לב- וגם בהקשר של ספרות מזמורית,)יח:ד עם כט-ג:לב
 מהו המסר המרכזי של הקטע הראשון, לאור התבוננות זו.)כז-כו:עם תהלים יח
?בפרקנו
? מה לדעתכם מוסיפים הדימויים מעולם הטבע המופיעים בפסוק ב
.יד נראית פחות שייכת לעולם של אחרית הימים- התוכחה על הנשים השאננות בפסוקים ט.4
? מהו המסר המרכזי של הקטע
? מה לדעתכם תורם הקטע הזה בהקשר של פרקנו
 האם זה מקדם את הבנתנו.כג: הפתיחה של הקטע מזכירה את בראשית ד
?הספרותית או הרעיונית
. חוזר לענייני אחרית הימים,כ- פסוקים טו, הקטע האחרון של הפרק.3
. מה המוטיב המרכזי של קטע זה
. נא להשוות בינו ובין תחילת הפרק
Questions for Yeshaya Perek ל"ב:
1. Our chapter features apocalyptic prophecies, or prophecies of the “end of days.”
What is the central topic of verses 1-8?
 Compare this section with Yeshayahu 11:1-9 – a general comparison and
an emphasis on the figure of the king. In what ways is our chapter
different? Consider why this could be.
 Think about the style of this chapter in its literary context (compare
Yeshayahu 32:2 with 28:17, 30:25; 32:3-4 with 29:18), and also in the
context of poetic wisdom literature (Yeshayahu 32:5-8 with Tehillim
18:26-27). In light of this consideration, what is the central message of
the first segment of our chapter?
 What do you think is added by the similes from the natural world found in
verse 2?
2. The rebuke about the  נשים שאננותin verses 9-14 seems less associated with end
of days prophecy.
 What is the central message of the segment?
 What do you think this segment adds in the context of our chapter?
 The opening of the segment is reminiscent of Bereishit 4:23. Does this
further our understanding of the chapter from a literary or conceptual
perspective?
3. The final segment of the chapter, verses 15-20, returns to the apocalyptic theme.
 What is the central theme of the segment?
 Compare this segment with the opening segment of the chapter.

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

 בית שמש,42 רח' השושן

הוקרה
.אנו רוצים להודות לד"ר עליזה סיגל שהכינה את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Dr. Aliza Segal for this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/heil/tanach/iyunim/neviim/ahronim/yishaayahu/prakim/hacham-bazoret.htm
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_32/

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

