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:שאלות לישעיה פרק מ"ח
.י"א) עוסק בדברי תוכחה- החלק הראשון של פרקנו (פסוקים א.1
 מהם התכנים המרכזיים של תוכחה זו? במה היא שונה מן התוכחה המוכרת לנו
?מתחילת הספר
? מיהו קהל היעד של התוכחה? כיצד ניתן לדעת? ומדוע הפניה היא אלהם
?כ"ה:'א-י' ל: מה ניתן ללמוד מהשוואה בין מ"ח
"למעני למעני/)'" (ט... מה לדעתכם המשמעות בהקשר הזה של "למען שמי
?)אעשה" (י"א
2. ?)כ"ב-מהו לדעתכם הנושא המרכזי של החלק השני של פרקנו (פסוקים י"ב
? מהן הטענות המרכזיות
? באיזה אמצעים רטוריים או ספרותיים משתמש הנביא
?"חדשות" – באיזה משמעויות למונחים הללו נתקלנו בפרקנו/""ראשונות/" "ראשון.3
?כא? מהו לדעתכם תפקידם של הפסוקים הללו:נ"ז-כ"ב ל: מה ניתן ללמוד מהשוואה בין מ"ח.2
Questions for Yeshaya Perek מ"ח:
1. The first part of our chapter (verses 1-11) is concerned with rebuke.
 What are the main contents of this rebuke? In what way(s) does it differ from
the rebuke with which we are familiar from the beginning of the book?
 Who is the target audience for the rebuke? How can you tell? Why do you think
this is?
 What do you think we can learn from a comparison between 48:10 and 1:25?
 What do you think is the meaning in this context of "למען שמי..." ()'ט/" למעני
?)א"י( "למעני אעשה
2. What would you say is the central topic of the second part of the chapter (verses 12-22)?
 What are the major arguments or claims?
 What kinds of rhetorical or literary devices are used here by the Navi?
3. ""ראשון/""ראשונות/" – חדשותwhat meanings for these terms do we find in our chapter?
4. What can we learn from a comparison between 48:22 and 57:21? What do you think is
the function of these verses?

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
. לא מצאתי מאמרים לפרק זה,לדאבוני
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Unfortunately I could not find articles for this week’s Perek.
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_48/
http://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/in_depth_isaiah_chapters_40_66/

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.
יהודה יהושע בן איטה בריינה

גרשון בן שרה איטה

ניסן בן יטקע רחל

יצחק אייזיק בן איתקע

