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:שאלות לישעיה פרק ל"ט
?)למה חזקיהו הראה לאנשי המלך בבל "כל דבר" (אפילו ספר התורה לפי רש"י
? האם חזקיהו חטא במה שהוא עשה או במה שהוא לא עשה,האם זה נחשב כחטא? אם כן
למה הנביא שאל את חזקיהו "מה אמרו האנשים האלה ומאין יבאו אליך"? האם הוא לא
)ידע? מה תגובת חזקיהו מלמדת אותנו לגבי אישיותו? (ע' רש"י
נראה לך תגובת חזקיהו לנבואת ישעיהו? למה הוא לא התפלל כדי למנע אסון כפי שהתפלל על
?חייו

.1
.4
.3
.2

Questions for Yeshaya Perek ל"ט:
1. Why did Hezekiah show the envoys “everything” (even the Torah scroll according
to Rashi)?
2. Was this a sin? If so, why? Was this a sin of commission or omission?
3. Why did the prophet ask Hezekiah “What did those men say, and where did they
come from?” What does Hezekiah’s answer teach us about him?
4. Does Hezekiah’s response to Isaiah’s prophecy seem appropriate to you? Why
did he not pray to avert this disaster, just as he had prayed for his life?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב משולם גוטליב שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Meshulam Gottlieb preparing for this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/heil/tanach/iyunim/neviim/ahronim/yishaayahu/prakim/elizur-yeshaya.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

Shiurim – שיעורים
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http://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/isaiah_chapter_39/
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

