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ישעיהו א
אָחז
יוֹתם ָ
ֻזּיָּהוּ ָ
ימי ע ִ
ירוּשׁ ָלִם ִבּ ֵ
הוּדה וִ ָ
א ֲחזוֹן יְ ַשׁ ְעיָהוּ ֶבן-אָמוֹץ ֲא ֶשׁר ָחזָה ַעל-יְ ָ
הוּדה.
יְ ִח ְז ִקיָּהוּ ַמ ְל ֵכי יְ ָ
רוֹמ ְמ ִתּי וְ ֵהם ָפּ ְשׁעוּ ִבי.
ב ִשׁ ְמעוּ ָשׁ ַמיִ ם וְ ַה ֲא ִזינִ י ֶא ֶרץ ִכּי יְ הוָה ִדּ ֵבּר ָבּנִ ים ִגּ ַדּ ְל ִתּי וְ ַ
ָדע ַע ִמּי לֹא ִה ְתבּוֹנָן.
ַחמוֹר ֵאבוּס ְבּ ָע ָליו יִ ְשׂ ָר ֵאל לֹא י ַ
ָדע שׁוֹר קֹנֵהוּ ו ֲ
ג יַ
יתים ָע ְזבוּ ֶאת-יְ הוָה נִ ֲאצוּ
ֶרע ְמ ֵר ִעים ָבּנִ ים ַמ ְשׁ ִח ִ
ד הוֹי גּוֹי ח ֵֹטא ַעם ֶכּ ֶבד ָעוֹן ז ַ
ֶאתְ -קדוֹשׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ָנזֹרוּ אָחוֹר.
תּוֹסיפוּ ָס ָרה ָכּל-רֹאשׁ ָל ֳח ִלי וְ ָכלֵ -ל ָבב ַדּוָּי.
ה ַעל ֶמה ֻתכּוּ עוֹד ִ
וּמ ָכּה ְט ִריָּה לֹא-זֹרוּ וְ לֹא ֻח ָבּשׁוּ
בּוּרה ַ
ו ִמ ַכּףֶ -רגֶל וְ ַעד-רֹאשׁ ֵאין-בּוֹ ְמתֹם ֶפּ ַצע וְ ַח ָ
ֻכּ ָכה ַבּ ָשּׁ ֶמן.
וְ לֹא ר ְ
ָרים א ְֹכ ִלים א ָֹתהּ
אַד ַמ ְת ֶכם ְלנ ְֶג ְדּ ֶכם ז ִ
יכם ְשׂרֻפוֹת ֵאשׁ ְ
אַר ְצ ֶכם ְשׁ ָמ ָמה ָע ֵר ֶ
ז ְ
ָרים.
וּשׁ ָמ ָמה ְכּ ַמ ְה ֵפּ ַכת ז ִ
ְ
צוּרה.
נוֹת ָרה ַבתִ -ציּוֹן ְכּ ֻס ָכּה ְב ָכ ֶרם ִכּ ְמלוּנָה ְב ִמ ְק ָשׁה ְכּ ִעיר נְ ָ
ח וְ ְ
הוֹתיר ָלנוּ ָשׂ ִריד ִכּ ְמ ָעט ִכּ ְסדֹם ָהיִ ינוּ ַל ֲעמ ָֹרה ָדּ ִמינוּ} .פ{
לוּלי יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ִ
ט ֵ

עבודה  -:קראו והעמיקו בפסקה לפני המענות .
.1אל מי הפנייה בחזון  ,ומדוע ?
.2במה שונה הפניה הזו משאר הפניות בתנ"כ ?
.3מה המשל והנמשל ? נא לחדד .
.4מדוע צויינה המילה התבונן ולא השומיע ?
.5מה הדגש במילה ?
.6היכן מתחילים דברי אלוהים והיכן מסתיימים ?
.7מה הם הכינויים שמכונים בהם את העם הזה ?
.8איזה כינויים לא הוזכרו כאן ? ומדוע ?
.9מה הם תחושותייך כאשר העמקת בקטע הזה ? נא לפרט .
.10במה שונה הפסוק – ט' משאר הפסקה ?
אשרי המבין והפתוח לקבל

אוהבת ומברכת

אילנה לב-ארי בת חביבה
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תגובות  -:בפורום הלמידה בלבד .
בהצלחה
אילנה

אשרי המבין והפתוח לקבל

אוהבת ומברכת

אילנה לב-ארי בת חביבה

