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:שאלות לישעיה פרק כ"ב
 פרק כ’ פסוק,’יד) לבין משמתואר במלכים ב- תערכו השוואה בין משא גיא חזיון בפרקינו (א.1
.’ כ”ז – ל,’ א’ – ה, פרק ל”ב,’כ’ ודברי הימים ב
; מי היה שבנא (פסוקים ט”ו – כ”ה)? מה היה תפקידו? תעיינו בישעיהו פרק ל”ו פסוק ג’ וכ”ב.4
.’פרק ל”ז פסוק ב’ וספר מלכים ב’ פרק י”ח פסוקים י”ח ול”ז ופרק י”ט פסוק ב
? מה היה חטאו של שבנא? מדוע נלקח ממנו תפקידו.3
Questions for Yeshaya Perek כ"ב:
1. Compare  משא גיא חזיוןin our Perek to what is mentioned in Sefer Melachim II
Perek 20 pasuk 20 and Divrei Hayamim II Perek 32 pesukim 1 – 5 and 27 – 30.
2. Who is Shevna (see pesukim  ?)ט”ו – כ”הWhat was his role? See Yeshaya Perek
36 pesukim 3 and 22, Perek 37 pasuk 2, Sefer Melachim II Perek 18 pesukim 18
and 37 and Perek 19 pasuk 2.
3. What was Shevna’s sin? Why was he removed from his position?
הוקרה
.אנו רוצים להודות למיכל גלאט שהכינה את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Michal Glatt for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/daat/israel/yehuda/mehkare-9-grosberg.PDF
http://www.daat.ac.il/daat/israel/jerusalem/grosberg1.pdf
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/grosberg1.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
http://program.ouradio.org/content/files/nach2_1_yeshaya_1.pdf
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Shiurim – שיעורים
http://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/isaiah_chapter_22/

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

