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

 בית שמש,24 רח' השושן

:'שאלות לישעיה פרק א
 מי הם? מה סדרם הכרונולוגי? מדוע יש צורך. ארבעה נביאים התנבאו בפרק אחד.1
?בארבעה נביאים בו זמנית
? לאיזו תקופה מתייחס פרק א' בישעיהו.2
 מי שאינו עוסק: נעץ חרב על פתח ביהמ"ד ואמר: הגמ' מציינת ביחס לדורו של חזקיהו.3
 מגבת ועד אנטיפרס ולא מצאו תינוק, בדקו מדן ועד באר שבע.בתורה ידקר בחרב
?' האם דברים אלט מתאימים לנאמר בפרק א.ותינוקת שלא היו בקיאים בדיני טהרה
Questions for Yeshaya Perek 'א:
1. Four prophets prophesied at the same time. Who were they? What is their
chronological order? Why was there a need for four prophets?
2. In what period of time does the first Perek of Yeshaya take place?
3. The Gemara states that during Chizkiyahu’s reign “He (Chizkiyahu) stuck a sword
into the door of the Beit Midrash and stated ‘Whomever does not study Torah
will be stabbed with this sword.’ They checked from Beer Sheva to Antipras and
could not find a child that was not fluent in the laws of purity.” Does Perek ' אto
reflect this?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב שינקולבסקי שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Schenkolewsky for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/ahronim/yishaayahu/all-book/felixmeshaley-teva.htm
http://www.herzog.ac.il/tvunot/fulltext/mega5_gutman.pdf

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
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http://program.ouradio.org/content/files/nach2_1_yeshaya_1.pdf

Shiurim – שיעורים
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_isaiah
http://www.ou.org/torah/article/intro_to_isaiah
http://www.ou.org/torah/article/isaiah_chapter_1
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
, 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

