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

 בית שמש,42 רח' השושן

:שאלות לישעיה פרק כ"ט
 שמתוארת, הרקע לנבואת ישעיהו בפרק כ"ט הוא מלחמת סנחריב נגד ירושלים,לפי דעת מקרא
.ל"ז-להלן בפרקים ל"ו
... איזו פסוקים מתייחסים ל.י"ד לשולשה חלקים-' חלקו את פסוקים א.1
?כיבוש ערי יהודה על ידי סנחריב ואיומו לכבוש את ירושלים... 
?הנפילה הפלאית והפתאומית של סנחריב וצבאו... 
חכמים ושרים שטעו כשהמליצו לחזקיהו המלך לחפש ישועה על ידי ברית עם... 
?מצרים
, אך לפי פרקנו.)' חזקיהו המלך ניסה להחזיר את כל העם בתשובה (עיין דברי הימים ב' פרק ל.4
 ולא בהבנה ובלב,)בני ישראל עשו את המצוות רק כ"מצוות אנשים מלומדה" (פסוק י"ג
? למה לדעתכם יוזמתו של חזקיהו נכשלה.שלם
Questions for Yeshaya Perek כ"ט:
According to Daat Mikra, the background to the prophecy of Isaiah in this chapter is
Sancheriv’s war against Jerusalem, described later in chapters 36-37.
1. Divide verses 1-14 into three sections. Which verses refer to…
 …Sancheriv’s conquering of Judean cities and threatening to conquer
Jerusalem?
 …the sudden and miraculous fall of Sancheriv and his army?
 …advisors and ministers who were mistaken when they recommended to
king Chizkiyahu to seek salvation by making a pact with Egypt?
2. King Chizkiyahu tried to get the Israelites to do Teshuva (see Divrei Hayamim II,
chapter 30). However, according to our chapter here, the Israelites only did the
mitzvoth as “commandments of men learned by rote” (verse 13), and not with
understanding and a full heart. Why do you think Chizkiyahu’s initiative failed?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מרק סמילוביץ שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rabbi Mark Smilowitz 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_29/

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

