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

 בית שמש,42 רח' השושן

:'שאלות לישעיה פרק י
? ד? ומה יהיה עונשם של בני ישראל- מהו החטא העיקרי המוזכר בפסוקים א
?  מהו תפקידם. ' אבל בעצם הם בתפקיד ע"י ה. מסופר על גלות אשור,ט"ו-'בפסוקים ה
)"(רש"י פסוק ה' "הוי
)י"ט-כיצד ייענש אשור ?(פס' ט"ז
 איך מכונה, לפי רש"י פס' כ"א.'כ"ג מסופר על שארית ישראל שתשוב אל ה-'בפסוקים כ
?"שארית ישראל?מה יגרום לבנ"י לשוב אל ה'? בקשר למה מכונה ה' כ"גיבור
מה הפירוש הראשון שמביא-"בפסוק כ"ז כתוב שהעול של אשור יוסר מעלינו בגלל ה"שמן
?רש"י? איך מפרשים זאת רבותינו כפי שמובא ברש"י
 בבחינת "משען ומבטח.על מי היו נשענים ועל מי ישענו מעתה-איזה תפנית יקרה בעמ"י
?לצדיקים" מתפילת העמידה
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Questions for Yeshaya Perek 'י:
1. What is the main sin mentioned in pesukim  ?א – דWhat will be Bnei Yisrael’s
punishment?
2. Pesukim ט"ו-' הdiscuss the Assyrian exile, with Assyria serving as G-d’s
instrument. What was their purpose? )"(רש"י פסוק ה' "הוי
3. How will the Assyrians be punished?
4. Pesukim  כ' – כ"גdiscuss the remnants of Israel returning to G-d. What are these
remnants called ( ?)רש"י כ"אWhat will cause them to return? Why is G-d referred
to as a "?"גיבור
5. Pasuk  כ"זrelates that the Assyrian’s yoke will be removed from the Jews because
of the ""שמן. What is ’רש"יs first explanation? How do the Rabbis, as quoted by
 רש"יexplain this?
6. Who did  בני ישראלrely upon and who will they rely upon in reference to "משען
 “ומבטח לצדיקיםfrom Shemoneh Esreh?
הוקרה
.אנו רוצים להודות למינדי מרקוס שהכינה את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Mindy Marcus for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/ahronim/yishaayahu/prakim/pazreka.htm
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http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/ahronim/yishaayahu/prakim/vais-sharisuv.htm
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/ahronim/yishaayahu/prakim/mazarmasa-snchiriv.htm
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/ahronim/yishaayahu/prakim/aizsanchiriv-ole.htm

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_10/
http://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/in_depth_isaiah_chapters_7_10

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.
יצחק אייזיק בן איתקע

דברה לאה בת עידית

ניסן בן יטקע רחל

