)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
)ז:במה חטא מואב? (ע' רש"י טו
)ג-א: עמוס ב: למה החטא(ים) לא מוזכר(ים) במפורש? (השווה
 השווה למנהגי האבלות שלנו היום ולמנהגי האבלות.תמנה מנהגי האבלות של אנשי מואב
.כח- כז:הנאסרים על ידי ויקרא יט
) שם אחד מהערים הגדולים במואב: (רמז.הסבר משחק המילים בפסוק האחרון
.א:איך ולמה התשובה לשאלה שלש שופכת אור על פרוש המילה "נדמה" בפסוק טו
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.3
.2

Questions for Yeshaya Perek י"ד:
1. What did Moab do to deserve their fate (see Rashi 15:7), and why is this behavior
not explicitly mentioned? (Cf. Amos 2:1-3)
2. List the methods of mourning in this chapter. Are they similar to Jewish acts of
mourning? (Cf. Leviticus 19:27-28 for four forbidden mourning practices.)
3. What play on words occurs in the last verse of the chapter? (Hint: the name of a
large Moabite city)
4. How and why might the answer to question three cast light on the meaning of
the word “nidmah” in the first verse (15:1)?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב משולם גוטליב שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rabbi Meshulam Gottlieb 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/elizurmasa-moav.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
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http://program.ouradio.org/content/files/nach2_1_yeshaya_1.pdf

Shiurim – שיעורים
http://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/isaiah_chapter_15/

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

