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

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לישעיה פרק ס"ו
)"מה נחשב מקריב קרבן שמעשיו רעים?(רד"ק פסוק ג "שוחט השור
?לפי מצודת דוד פס' ח "כי חלה" מה הנס שתיעשה בציון
?לפי מצודת דוד בפס' י מי הם האוהבים והמתאבלים
?איזה מסר חשוב מביא הרד"ק בפסוק יא
?מה יהיה המצב המבורך בעם ישראל לעתיד לבוא כפי המתואר במצודות דוד פס' יב
)מה תגרום השמחה של בניין ירושלים לבני ישראל?(רד"ק פס יד
)מי הם האנשים שבאים אל הר ה' בפס' כ' ?מי מביא אותם ואיך?(רד"ק
)מי יחזיר את הכהנים והלויים האמיתיים לכהונתם ואיך?(רש"י
מהי ההבטחה הנצחית במילה "חדשים" מה לא יקרה להם ולבנ"י ?(רד"ק פסוק כ"ב "כי
?)"כאשר" וב"אשר אני עושה
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Questions for Yeshaya Perek ס"ו:
1. How do we consider a sinner who brings a  קרבןbut remains a sinner? (רד"ק פסוק ג

)""שוחט השור
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

According to the  מצודת דודin 'פסוק ח, what is the miracle that will occur in Zion?
According to the  מצודת דודin 'פסוק י, who are the lovers and the mourners?

What important message does the  רד"קconvey in ?פסוק י"א
According to the  מצודת דודin פסוק י"ב, what will be the Am Yisrael’s future blessed
state.
What will the joy of the rebuilding of the Yerushalayim cause Am Yisrael? (רד"ק
)פס יד
Who comes to G-d’s mountain, who brings them, and how? )(רד"ק
Who, and how, will the return real Kohanim and Leviim to their jobs?
What eternal promise is there in the word " "חדשיםand what will not happen to
them nor to Am Yisrael? )"(רד"ק פסוק כ"ב "כי כאשר" וב"אשר אני עושה
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
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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_66/

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.
רפאל יצחק בן חיה גיטל

גרשון בן שרה איטה

יצחק אייזיק בן איתקע

