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

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לישעיה פרק ס"ג
- מהי בקשת הנביא מאת ה' ב.פרקנו ממשיך את התחינה שהתחיל הנביא בפרק הקודם
?ג? איזה תכונות של ה' מוזכרות כאן:י"ט – ס"ד:ס"ג
. מי אחראי על חטאי העם? נסו להביא ראיות לשתי תשובות שונות,ו-ד:לפי ס"ד
 מה לפרקנו.לאיזה דמויות נמשל ה' בפסוק ז'? שילוב זה מלווה אותנו בתפילת יום הכיפורים
?וליוה"כ
 מהו לדעתכם. נסו למצוא דוגמאות.יש ביטויים בסוף הפרק שמזכירים את מגילת איכה
תפקידם בפרקנו? האם לדעתכם "ותפארתנו אשר הללוך אבתינו" (פס' י') הוא תיאור מסוג
?מה שאנחנו רגילים לשמוע בתשעה באב? מדוע כן או מדוע לא

.1
.2
.3
.4

Questions for Yeshaya Perek ס"ג:
1. Our chapter continues the supplication begun by the Navi in the previous chapter. What
is the Navi’s request from Hashem in 63:19 – 64:3? What characteristics of Hashem are
featured here?
2. According to 64:4-6, who is responsible for the sins of the nation? Try to cite evidence
for two different answers.
3. To what figures is Hashem compared in verse 7? This combination is one familiar to us
from Yom Kippur. What does our perek have to do with Yom Kippur?
4. There are some expressions at the end of the perek that are reminiscent of Megillat
Eicha. Try to find some examples. What do you think is the role of these expressions on
this chapter? Do you think that the phrase "( "אשר הללוך אבתינו ותפארתנוverse 10) is
the type of description that we are accustomed to hearing on Tisha beAv? Why or why
not?

הוקרה
..אנו רוצים להודות לד"ר עליזה סיגל שהכינה את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Dr. Aliza Segal 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
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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_64/

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

