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:שאלות לישעיה פרק מ"ד
?)'למה הביטוי "עבד" הינו תיאור חיובי לישראל (פסוק א
"כי אצק מים על צמא ונוזלים על ביבשה" איך אנו רואים נחמה במילים
?)'האלו(פסוק ג
?)'למה מתיחס המילה "חציר" (פסוק ד
?)'בקשר למה בני ישראל הם עדים (פסוק ח
?) איך מישהו יכול להיות חזק ורעב(הפסוק י"ב." ... "ויפעלהו בזרוע כחו גם רעב
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Questions for Yeshaya Perek מ"ד:
1. Why is the term "My servant" (pasuk 1) a positive description for Israel?
2. "I will pour water on the thirsty and running water on dry land" What is Hashem
referring to with these words of comfort? (pasuk 3)
3. What is "the grass" referring to?(pasuk 4)
4. In connection to what are Bnei Yisroel witnesses (pasuk 8)
5. "He made it with his strong arm yet he is hungry". How could someone be strong and
hungry? (Pasuk 12)

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
. 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
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_44/
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

