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:שאלות לישעיה פרק מ"ב
?מיהו "עבדי" בפסוק א לפי התרגום
) בפסוק ה? (רש"י- 'ל וה- א- מה לומדים מב' השמות
) ו, רד"ק פס,איך המשיח יגרום לקיום הגויים והעולם כולו במילוי תפקידו? (עי
)אילו מילים מרמזות על תחיית המתים בפסוק יא ומה יעשה אלו שיקומו? (רש"י
 על. לסבול עוד, כביכול, ה' מעיד על עצמו ששתק והתאפק ועכשיו זועק כי לא יכול,בפסוק יד
)מה ה' שתק ועל מה כעס בנבואה זו? (רד"ק
, כא? מהו המסר המרכזי בה? (רש"י ז, כ, יט, יח, טז,איזה רעיון חוזר על עצמה בפסוקים ז
) כא, כ, רד"ק יט. מצודות יח.טז
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Questions for Yeshaya Perek מ"ב:
1. Who is the servant mention in Pasuk '( ?אTargum)
2. What do we learn of G-d’s two names mentioned in Pasuk '( ?הRashi)
3. How does the Messiah’s role assist the nations, and the entire world, to survive?
(Radak, Pasuk ')ו
4. What words in Pasuk  י"אallude to the resurrection of the dead, and what will
those that rise do?
5. In Pasuk  י"דG-d attests that remained quiet and exercised restraint, yet know
yells out because he can no longer contain it. What was G-d quiet about and
what angered Him? (Radak)
6. What theme repeats itself in Pesukim  כ"א,' כ, י"ט, י"ח, ט"ז,' ?זWhat is the main
message (Rashi, Metzudot, and Radak)
הוקרה
.אנו רוצים להודות למינדי מרכוס שהכינה את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Mindy Marcus for 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
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/achronim/yishaya1-4.htm

Worksheets – דפי עבודה
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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_42/
http://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/in_depth_isaiah_chapters_40_66/

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.
גרשון בן שרה איטה

ניסן בן יטקע רחל

יצחק אייזיק בן איתקע

