)בית כנסת פייגנסון בנופי אביב (ע"ר
Bet Knesset Feigenson
Rehov Hashoshan 24 Bet Shemesh

 בית שמש,42 רח' השושן

:'שאלות לישעיה פרק נ
מה בני ישראל צריכים לעשות כדי שהספר כריתות לא יהיה בתוקף? מצודות דוד א׳
מה הדוגמאות לכח ה׳ שמוכיחים שיגאל את עם ישראל מהגויים? פסוק ב רד״ק ומצודות דוד
עד היכן תגיע הנקמה בגויים? רד״ק ומצודות דוד פס׳ ג
מהן התכונות וההכנות להתנבאות של ישעיהו? מצודות לכל פס׳ ד וברד״ק שם
מה ישעיהו מעיד על עצמו? רש״י פס׳ ה
למרות איזה מניעות לא נמנע מלנבא? רד״ק פס׳ ו
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Questions for Yeshaya Perek 'נ:
1.
2.
3.
4.

What do  בני ישראלneed to do to have the nullify the “divorce papers?” מצודות דוד א׳
What examples of G-d’s strength will redeem us from the פסוק ב רד״ק ומצודות דוד?גוים
How deep will the revenge against the  גויםreach? רד״ק ומצודות דוד פס׳ ג

What is the nature of and the preparations for Yeshaya’s prophecy? מצודות לכל
פס׳ ד וברד״ק שם
5. What does Yeshaya attest about himself?רש״י פס׳ ה
6. In spite of what, did Yeshaya still prophesy? רד״ק פס׳ ו
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
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_50/

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.
יהודה יהושע בן איטה בריינה

גרשון בן שרה איטה

ניסן בן יטקע רחל

יצחק אייזיק בן איתקע

