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ישעיהו פרק  -א'

ָק ָמה
ָחם ִמ ָצּ ַרי ,וְ ִאנּ ְ
כד ָל ֵכן ,נְ ֻאם ָהאָדוֹן יְ הוָה ְצ ָבאוֹתֲ --א ִביר ,יִ ְשׂ ָר ֵאל :הוֹי ֶאנּ ֵ
ֵמאוֹיְ ָבי.
יליִ ְך.
ירהָ ,כּלְ -בּ ִד ָ
אָס ָ
ָדי ָע ַליִ ְך ,וְ ֶא ְצרֹף ַכּבֹּר ִסיגָיִ ְך; וְ ִ
יבה י ִ
אָשׁ ָ
כה וְ ִ
אַח ֵריֵ -כן ,יִ ָקּ ֵרא ָל ְך ִעיר
ֲציִ ְך ְכּ ַב ְתּ ִח ָלּה; ֲ
יבה שׁ ְֹפ ַטיִ ְך ְכּ ָב ִראשֹׁנָה ,וְ יֹע ַ
אָשׁ ָ
כו וְ ִ
ֶא ָמנָה.
ַה ֶצּ ֶדקִ --ק ְריָה ,נ ֱ
יהִ ,בּ ְצ ָד ָקה.
כז ִציּוֹןְ ,בּ ִמ ְשׁ ָפּט ִתּ ָפּ ֶדה; וְ ָשׁ ֶב ָ
ַח ָדּו; וְ ע ְֹז ֵבי יְ ה ָוה ,יִ ְכלוּ.
כח וְ ֶשׁ ֶבר פּ ְֹשׁ ִעים וְ ַח ָטּ ִאים ,י ְ
ילים ֲא ֶשׁר ֲח ַמ ְד ֶתּם; וְ ַת ְח ְפּרוֵּ --מ ַהגַּנּוֹתֲ ,א ֶשׁר ְבּ ַח ְר ֶתּם.
כט ִכּי ֵיבֹשׁוֵּ ,מ ֵא ִ
וּכ ַגנָּהֲ ,א ֶשׁרַ -מיִ ם ֵאין ָלהּ.
ל ִכּי ִת ְהיוְּ ,כּ ֵא ָלה נ ֶֹב ֶלת ָע ֶל ָה; ְ
ַח ָדּו ,וְ ֵאין ְמ ַכ ֶבּה} .פ{
ֵיהם י ְ
וּבעֲרוּ ְשׁנ ֶ
לא וְ ָהיָה ֶה ָחסֹן ִלנְ ע ֶֹרת ,וּפֹעֲלוֹ ְלנִ יצוֹץ; ָ

הבהרות לעבודה עצמית ועומקים להתחדדות
העמיקו ובטחו באלוהים שיאיר לכם את הדרך .
כמה חלקים מחולק הקטע הזה ?
שימו לב  ,איך ישעיהו מכנה את אלוהים !
האם יש משל ונמשל ?
מה הנושא כאן ?
מה המסרים כאן ?
מה המסר העיקרי כאן ?
אנא פרט/י כל פסוק ומשמעותו והשלכתו .
אילנה

אשרי המבין והפתוח לקבל

אוהבת ומברכת

אילנה לב-ארי בת חביבה

