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:'שאלות לישעיה פרק ה
 או מתסכול ורוגז? או, האם בעל הכרם משמיד אותו בגלל שיקולים חקלאיים, במשל הכרם.1
?מסיבה אחרת? איך תשובתך משפיעה על הבנת הנמשל
ל הקדוש נקדש בצדקה" (פס' טז) תופס מקום מרכזי-אות במשפט והא- הפסוק "ויגבה ה' צב.4
 מה גורם לקידוש השם, לפי ההקשר של הפסוקים שבאים לפניו.בעמידה של ימים נוראים
המתואר בפסוק זה? איך הפסוק קשור למשל הכרם? השווה ההקשר פה להקשר של העמידה
.של ימים נוראים
 ותקרב ותבואה עצת קדוש, "האומרים ימהר יחישה מעשהו למען נראה, באיזה מובן הפסוק.3
?ישראל ונדעה" (פס' י"ט) הוא ההיפך של "נעשה ונשמע" שנאמר בסיני
Questions for Yeshaya Perek 'ה:
1. In the parable of the vineyard, does the keeper of the vineyard destroy it for
agricultural purposes, or out of frustration and anger? Or for a different reason?
How does your answer affect your understanding of the aim of the parable?
2. The verse, “But the Lord of Hosts is exalted in judgment, and the Holy God is
sanctified in justice” (verse 16), is central in the amidah of the High Holy Days.
Based on the context of the verses that come before it, what causes the
sanctification of God’s name described in this verse? How is this verse connected
to the parable of the vineyard? Compare the context here to the context of
the amidah of the High Holy Days.
3. In what way is the verse, “Who say, ‘Let Him hasten and speed up His plan, that
we may see, and let the design of the Holy One of Israel be carried out quickly,
that we may know’” (verse 19), the opposite of “na’aseh v’nishma – We will
listen and we will do” that the Jews said at Sinai?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מרק סמילוביץ שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rabbi Mark Smilowitz for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/daat/vl/frenkelprakimbamikra/frenkelprakimbamikra05.pdf
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/ahronim/yishaayahu/prakim/shavivkadmut.htm

Questions – שאלות לעיון
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/achronim/yishaya1-4.htm
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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/article/isaiah_chapter_5
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_isaiah_chapters_1_6
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_isaiah_chapters_1_6_ii
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_isaiah_chapters_1_6_iii

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.
דברה לאה בת עידית

ניסן בן יטקע רחל

