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

 בית שמש,24 רח' השושן

:'שאלות לישעיה פרק ח
:- התייחסו ל.נא להשוות בין נבואת מהר שלל חש בז בפרקנו לנבואת עמנואל שבפרק ז
 סוג האות המתוארת
 התוכן של הנבואה
 תיאור תזמון המאורעות
 מה משותף לשני הפירושים? איזה הבדל."בחרט אנוש" – עיינו בפירושי רש"י ורד"ק
?מהותי יש ביניהם? איזה מהם לדעתכם יותר תואם את פשט הכתוב ומדוע
?י? מה תורמת מטפורת המים למסר זה-מהו המסר המרכזי של פסוקים ה
?את מה מזכיר לכם פסוק י? מדוע כאן
כ? מה עושה חטיבה זו-מה ניתן ללמוד מן ההנגדה שבין הנביא לעם בפסוקים יא
?בפרקנו

.1

.2
.3
.4
.5

Questions for Yeshaya Perek 'ח:
1. Compare the  מהר שלל חש בזprophecy in our chapter with the  עמנואלprophecy
in the last chapter. Consider:
 The type of sign that is described
 The contents of the prophecy
 The description of the timing of the events
2. “ – ”בחרט אנושExplore the interpretations of Rashi and Radaq. What do they
have in common? About what do they differ? Which do you think is closer to a
 פשטinterpretation and why?
3. What is the central message of verses 5-10? What does the water metaphor
contribute to this message?
4. Of what does verse 10 remind you? What do you think it’s doing here?
5. What can be learned from the contrast between the prophet and the nation in
verses 11-20? Why do you think this section is in our chapter?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לד”ר עליזה סיגל שהכינה את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Dr. Aliza Segal for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
.לדאבוני לא מצאתי מאמרים לפרק זו
Unfortunately I could not find any articles for this week’s Perek.
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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_8/
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_isaiah_chapters_7_10

Refuah Shleima – רפואה שלמה
, אם ברצונכם להוסיף שם לרשימה של אותו שבוע.מדי שבוע נפרסם כאן שמות של חולים
. עד יום שלישיYehoshua.Blank@gmail.com שלחו 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

