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:'שאלות לישעיה פרק ג
( יש "שמונה עשרה קללות" בפסוקים. לפי הגמרא )מסכת חגיגה דף יד- ד- עיין פסוקים א.1
? מהן הקללות.אלו
 עיין בפסוקים.ט הנביא מסביר למה קבלה ירושלים עונש כל כך חמור- בפסוקים ח.2
.סיבות/והסבר את הסיבה
 למה היה צריך הנביא להגיד.טו שהקב"ה רואה את כל הנעשה בעולם- רואים בפסוקים יג.3
?מסר כזה? מה לדעתכם היתה הבעיה בעם שהנביא היה צריך להזכיר ולתקן
Questions for Yeshaya Perek 'ג:
1. See pesukim ד-א. According to the Gemara in . חגיגה דף ידthere are eighteen
curses mentioned in these pesukim. What are they?
2. In pesukim ט- חthe prophet explains why Yerushalayim received a harsh
punishment. Read the pesukim and determine the reason or reasons for this.
3. Pesukim טו- יגdemonstrate the Hashem know all that transpires. Why does the
prophet have to relate? In what way was the nation in error so much so that the
prophet had to remind them of this basic tenet?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב ימין גולדשמידט שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rabbi Yamin Goldsmith 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/hachambazoret.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
http://program.ouradio.org/content/files/nach2_1_yeshaya_1.pdf
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Shiurim – שיעורים
http://www.ou.org/torah/article/isaiah_chapter_3
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_isaiah_chapters_1_6
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_isaiah_chapters_1_6_ii
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_isaiah_chapters_1_6_iii

Refuah Shleima – רפואה שלמה
, אם ברצונכם להוסיף שם לרשימה של אותו שבוע.מדי שבוע נפרסם כאן שמות של חולים
. עד יום שלישיYehoshua.Blank@gmail.com שלחו 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.
דברה לאה בת עידית

ניסן בן יטקע רחל

