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:שאלות לישעיה פרק נ"ה
 והלחם? האם ידוע לך מקרים אחרים שבהם היהודים רעבו, החלב, היין, מה מסמלים המים.1
?ללחם – שאיננו גשמי
 לפי חז"ל? ומתי רב פרק נה נקראת בפומבי? למה פסוקים, פסוק ו' מעידה על איזה תקופה.4
?אלו מתאימים דווקא לתקופות אלו
 מדוע תשובת ישראל מתקבלת? איך זה קשור לספור יוסף ואחיו, לפי פרקנו בישעיהו.3
?שלאחרונה קראנו
Questions for Yeshaya Perek נ"ה:
1. What do water, wine, milk, and bread symbolize? Provide other instances where the
Jews hunger for something other than physical sustenance (see Deut 8:3, Amos 8:11).
2. What repentance period does 55:6 refer to according to Hazal, and when is the majority
of chapter 55 publicly read? Why is it appropriate for both these periods?
3. According to this chapter in Isaiah, why will Israel’s repentance be accepted?

הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב משולם גוטליב שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Meshulam Gottlieb 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
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/isaiah_chapter_55/
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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

יצחק אייזיק בן איתקע

