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

 בית שמש,42 רח' השושן

:שאלות לישעיה פרק כ"ד
?מהו ״ביום ההוא״ לפי מצודת דוד פסוק א
(איזו עיר היא ״עיר עוז לנו ישועה״ )רשי מצודות דוד פרק א
( רשי+ מי ראוי להיכנס לשערי ירושלים ובאיזו זכות?(פסוק ב מצודת דוד
(בפסוק ג מה היא התוצאה של ההישענות על ה׳? (רדק אבן עזרא מצודת דוד
)מה היא הסיבה שה׳ הוסיף לבני כבוד? (רשי פסוק טו
? לפי מצודת דוד מה היא הזכות המיוחדת של בני ישראל
)איזה מעשה צדקות של בני ישראל מצויין בפסוק טז? (רשי
?לפי מצודת דוד מה היא הבקשה בפסוק יט
מה הם שני הפירושים ברשי (השני דומה לפירוש בסוף מצודת דוד) פסוק כ' ״לך עמי בוא
בחדרך״
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Questions for Yeshaya Perek כ"ד:
1. What is “that day” in pasuk ' אaccording to the Metzudat David?
2. Which city is the referred to, “We have a strong city”, in pasuk ' אaccording to Rashi
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

and Metzudat David?
Who can enter Yerushalayim and what gives him the right to do this? (Rashi and
Metzudat David pasuk ')ב
What is a direct result of reliance upon G-d? (Radak, Ibn Ezra, and Metzudat David on
Pasuk ') ג
Why did G-d add honor to the nation? (Rashi pasuk )ט"ו
According to Metzudat David on pasuk ט"ו, what is ’בני ישראלs special merit?
What act of righteousness is metioned in pasuk ( ?ט"זRashi)
According to Metzudat David in pasuk י"ט, what is the request?
What are Rashi’s two explanations to pasuk '“ כGo, my people, enter your rooms?”

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
. לא מצאתי מאמרים לפרק זה,לדאבוני
Unfortunately I could not find articles for this week’s Perek.
Questions – שאלות לעיון
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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_26/

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

