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:שאלות לישעיה פרק י"ג
 או אולי בבל הוא כינוי, חולקות הדעות האם המשא מכוון כלפי בבל ממש:" "משא בבל.1
 הסיבה למה לחשוב שלא מדובר בבבל ממש היא שבתקופתו של ישעיהו בבל עדיין לא.לאשור
 מה יענו אלו שטוענים שהנבואה מכוונת כלפי בבל.התקיפה את ישראל ושרפה את הבית
?ממש
? מה תורמת הזכרת החיות האלו למסר של הפרק. זהו את כל החיות השונות שמופיעות בפרק.4
 ולמה תכונות אלו מתאימות,) איך הנביא מתאר את תכונותיו של העם מדי (פסוק י"ז.3
?להענשת בבל
Questions for Yeshaya Perek י"ג:
1. “An oracle concerning Babylon”: There is a dispute whether this prophecy
concerns the actual kingdom of Babylon or if perhaps “Bavel” is a nickname for
Assyria. The reason to think that it’s not referring to actual Babylon is that in the
time of Isaiah Babylon had not yet attacked Israel and burned the Temple. What
would those who claim that the prophecy is referring to the kingdom of Babylon
answer to that challenge?
2. Identify all the different animals mentioned in the chapter. What does the
mention of these animals add to the message of the chapter?
3. How does the prophet describe the characteristics of the nation of Media (verse
17), and where are those characteristics appropriate in the punishing of Babylon?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מרק סמילוביץ שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rabbi Mark Smilowitz for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
.לדאבוני לא מאתי מאמרים לפרק זו
Unfortunately, I was unable to find articles for this 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
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Summaries – סיכומים
http://program.ouradio.org/content/files/nach2_1_yeshaya_1.pdf

Shiurim – שיעורים
http://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/isaiah_chapter_13/

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.
יצחק אייזיק בן איתקע

דברה לאה בת עידית

ניסן בן יטקע רחל

