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:שאלות לישעיה פרק ס"ג
תאר את היחס בין הקב"ה ועם ישראל בימים שעברו ותציין את האירועים ההיסטוריים
.שנזכרים בפרק שלנו
.) וט"ז, ט,מה הם הדמויות שהקב"ה משחק בפרק שלנו? (עיין במיוחד בפסוקים א
?א ובפרקנו? מה משמעות כל משל:לאלו בהמות נמשלו ישראל בישעיהו א
? ולמה לאחר מכן הם נמנעו מלחזור בתשובה,'למה בני ישראל מרדו בדבר ה

.1
.2
.3
.4

Questions for Yeshaya Perek ס"ג:
1. Describe God’s earlier relationship with the nation of Israel and list the historical events
mentioned in this chapter.
2. What roles does God play in this chapter? (See verses 1, 9, and 16.)
3. What animals are the nation of Israel compared to in Isaiah 1:1 and in our chapter?
What is the meaning of each metaphor?
4. Why did the Israelites rebel against God’s word, and why have they been unable to
repent?

הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב משולם גוטליב שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Meshulum 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
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https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/isaiah_chapter_63/

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

