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:שאלות לישעיה פרק כ"א
 וכו') עבור," הנביא עובר עצבות ובכי נמרצים ("צירים אחזוני כצירי לידה,'ד-' בפסוקים ג.1
. זאת למרות אכזריותם ורשעתם של מלכות בבל.) לפי רש"י,סבלו של העם "מדבר ים" (=בבל
 "לבי,ה:זאת לא פעם הראשונה שישעיהו בוכה על נפילת אויבו של ישראל (עיינו לדוגמה טו
, מהי משמעות בכייתו של ישעיהו? האם עלינו ללמוד ממנו לבכות בנפול אויבנו.)"למואב יזעק
?כמו אוסמה בין לדן וכדומה
 שם התורה,יז: עיינו בראשית כא.)יד-לקראת צמא התיו מים" (פסוקים יג... "משא בערב.4
 רש"י שם מצטט מדרש בו קיים.מתארת את צמאונו של ישמעאל ואיך שהוא כמעט מת ממנו
דו שיח בין הקב"ה לבין המלאכים האם להעניש את ישמעאל הצעיר עבור אכזריותו העתידית
. השוו בין יחסו של המדרש לבין יחסו של ישעיהו כלפי צמאונו של ישמאל.כלפי ישראל
Questions for Yeshaya Perek כ"א:
1. In verses 3-4, the Prophet undergoes intense sadness and weeping (“pains have
overtaken me like a woman in labor,” etc.) over the suffering of the nation called
“The Desert of the Sea” (=Babylon, according to Rashi). This is despite the
wickedness and cruelty of Babylon. This is not the first time Isaiah has cried over
the downfall of one of Israel’s enemies (see for example 15:5, “My heart cries out
for Moab”). What is the significance of Isaiah’s crying? Are we to learn from him
to cry when our enemy falls, such as Osama bin Laden and others?
2. “A prophecy about Arabia…Bring water to the thirsty” (verses 13-14). See
Genesis 21:17, where the Torah describes Ishmael’s thirst and how he almost
dies from it. Rashi there cites a Midrash which reports a conversation between
God and the angels whether the young Ishmael should be punished for his future
cruelty to the Jews. Compare the attitudes of the Midrash and of Isaiah regarding
Ishmael’s thirst.
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
. 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
http://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/isaiah_chapter_21/

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

