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שאלות לישעיה פרק נ"ו:
.1
.4
.3
.2

.5

.6

מה מסמלים המים ,היין ,החלב ,והלחם? האם ידוע לך מקרים אחרים שבהם היהודים רעבו
ללחם – שאיננו גשמי?
פסוק ו' מעידה על איזה תקופה ,לפי חז"ל? ומתי רב פרק נה נקראת בפומבי? למה פסוקים
אלו מתאימים דווקא לתקופות אלו?
לפי פרקנו בישעיהו ,מדוע תשובת ישראל מתקבלת? איך זה קשור לספור יוסף ואחיו
שלאחרונה קראנו?
תחילת פרקנו ממשיכה את דברי הנחמה מהפרק הקודם.
 לפי פסוק א' ,מה צריך אדם לעשות כדי לזכות בישועה ובגילוי צדק מאת ה'?
 מה ניתן להבין מהתקבולות שבפסוקים א'-ב' :שמרו משפט  /עשו צדקה  /שמר
שבת מחללו  /שמר ידו מעשות כל רע?
מי הוא "בן הנכר הנלוה אל ה'" ומי הוא "הסריס"?
 ממה חושש כל אחד מהם ומדוע?
 במה מתנחם כל אחד?
 מה לדעתכם מסמלת כאן שמירת השבת?
לאחר הנחמה ,הנביא עובר לענייני תוכחה ופורענות.
 למי הוא פונה בדברים קשים אלה?
 הקטע הזה מגיע אחרי דברי נחמה דווקא לבן הנכר הנלוה אל ה' ולסריס .כיצד
לדעתכם זה משפיע על המסר של נבואת הפורענות?
:נ"ו Questions for Yeshaya Perek

1. The beginning of our chapter continues the consolation from the previous chapter.
 According to verse 1, what does a person have to do to merit salvation and
?revelation of Divine justice
? What can we understand from the following parallels in verses 1 and 2
שמרו משפט  /עשו צדקה  /שמר שבת מחללו  /שמר ידו מעשות כל רע
?”הסריס“ '” and who isבן הנכר הנלוה אל ה“ 2. Who is
? What concerns each of them and why
? With what is each consoled
? What do you think the observance of Shabbat symbolizes here
3. After the consolation, the Navi turns to rebuke and catastrophe.
? To whom are these harsh words directed
.סריס ' and theבן הנכר הנלוה אל ה  This section follows consolation specifically to
How do you think this juxtaposition impacts upon the message of the prophecy
?of catastrophe

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.

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

 בית שמש,42 רח' השושן

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
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
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/isaiah_chapter_56/

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

יצחק אייזיק בן איתקע

