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:שאלות לישעיה פרק ס"א
" מכיוון שהמילים "פאר,)' ישנה משחק מילים בביטוי "לתת להם פאר תחת אפר" (פסוק ג.1
 כשישנן מילים, יש כמה דוגמאות בפרק הזה של משחק מילים.ו"אפר" הן מאותן אותיות
. מצא כמה דוגמאות שתוכל.אחת ליד השנייה שדי קרובות באותיות שלהן
. פסוק י' "שוש אשיש" וכו' דומה קצת לאחת משבע הברכות שמברכין לשמח חתן וכלה.4
 ברוך אתה ה' משמח ציון. "שוש תשיש ותגל העקרה בקבוץ בניה לתוכה בשמחה:הברכה היא
.) הפסוק בישעיהו אכן הוא המקור לניסוח אותה ברכה. לפי החתם סופר (כתובות ח."בבניה
?איך הפסוק בהקשרו משפיע על הבתנך את הברכה
Questions for Yeshaya Perek ס"א:
1. There is a play on words in the phrase “to give them a crown instead of ashes” (verse 3),
because the Hebrew word for crown (pe’er) has the same letters as the Hebrew word
for ashes (epher). There are a number of examples of this type of word play in this
chapter, where two words near each other have similar letters. Find as many as you can.
2. Verse 10, “I will rejoice greatly” etc., is similar to one of the blessings said for a bride and
groom. The blessing is, “May the barren one exult and be glad as her children are joyfully
gathered to her. Blessed are You, Lord, who gladden Zion with her Children." According
to the Chatam Sofer (Ketubot 8a), our verse in Isaiah is in fact the source of the wording
of this blessing. How does the verse in its context contribute to your understanding of
the blessing?

הוקרה
.אנו רוצים להודות רב מרק סמילוביץ שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rabb Mark Smilowitz 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
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http://program.ouradio.org/content/files/nach2_1_yeshaya_1.pdf

Shiurim – שיעורים
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/isaiah_chapter_61/

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

