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

 בית שמש,42 רח' השושן

:שאלות לישעיה פרק י"ח
?מה שונה הלשון "הוי" בפסןק א' משאר המקומות שלשון זו מופיע בתנ"ך
)איזה קשר יש בפרק לחג הפסח? (מילה המופיע בפר' שמות לפני תחילת השעבוד
""הוי ארץ צלצל כנפים" לאיזו ארץ מתכוון הנביא? פרש שלשה דרכים איך הלשון "צלצל
.מסמלת ארץ זו
איזה פסוק בפרקינו אומרים בתפילת שמונה עשרה של ראש השנה בסדר "שופרות" ומה
?הפירוש של פסוק זה
? ולמה, מאיפה,"בעת ההיא יובל שי לה' צבקות" מי יביא שי זה
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Questions for Yeshaya Perek י"ז:
1. How is the word " "הויin pasuk 1 different from all other places it is mentioned in
Tanach?
2. What is our Perek’s connection to Pesach? (Hint – a word used Sefer Shmot
before the beginning of our enslavement)
3. “Oh land of buzzing wings” – which land is the navi referring to? Give three
explanations why this is a good description of the land.
4. Which pasuk do we say in " "שופרותon Rosh HaShana and whay does this pasuk
mean?
5. “At that time a present will be brought to the L-rd of hosts” – who brings the
present, from where, and why?
הוקרה
.אנו רוצים להודות למינדי מרכוס שהכין 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
. לא מצאתי מאמרים לפרק זה,לדאבוני
Unfortunately I could not find articles for this week’s Perek.
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
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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_18/

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

