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:שאלות לישעיה פרק ל"ו
) מאיפה אנחנו יודעים שאולי רבשקה היה משומד? (ראה מלכים פרק כב רשי.1
 בהתבסס.:)ַאר ְצכֶם אֶ ֶרץ ָדגָן וְ ִתירוֹּׁש אֶ ֶרץ לֶחֶ ם ּוכְ ָר ִמים"(יז
ְ ְ "עַ ד־ב ִֹּאי וְ ל ַָק ְח ִתי אֶ ְת ֶכם אֶ ל־אֶ ֶרץ כ.4
? איך אנחנו רואים את זה מפסוק זה.על פסוק זה יש דיון אם סנחריב היה מלך חכם או טיפש
) חוץ לשמיעת חדשות רעות למה שתי השליחים קרעו את בגדיהם? (כב.3
Questions for Yeshaya Perek ל"ו:
1. From where do we know that Ravshakeh was perhaps an apostate? (see Rashi
Kings 2 Chapter 22)
2. Until I come and take you to a land like your land. Based on this pasuk there is a
discussion whether Sancheriv was a smart king or a fool. How do we see this
from this Pasuk? (17)
3. Besides for hearing bad news why do the 2 messengers rip their clothing? (22)
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מיכאל ברמסון שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rabbi Michael Bramson for this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/daat/israel/jerusalem/grosberg3.pdf
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/betmikra/neumo.htm
http://www.daat.ac.il/daat/history/divrey/frame24.htm
http://www.daat.ac.il/heil/tanach/iyunim/neviim/ahronim/yishaayahu/prakim/loriya-hizkiyahu.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/nach/nach-yomi/isaiah_chapter_36/
http://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/in_depth_isaiah_chapters_36_39/

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.
ניסן בן יטקע רחל

יצחק אייזיק בן איתקע

