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:שאלות לישעיה פרק מ"ז
) תשובות4( ?למה נענשו הבבלים אע"פ שה' הרשה להם לחלל את נחלתו
 האם אפשר.תאר שמוש הרמב"ן באחת מהתשובות הנ"ל להצדיק את הענשת פרעה והמצרים
.להשתמש עם התשובה השנייה גם כן? נמק
)האם יש בסיס במציאות לכשוף הבבלים? (ע' לעיל למאמר מעניין
? ושכול" לתאר את הבבלים בפרקנו, אלמנה,איך המקרא משתמש עם המונחים "בתולה
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Questions for Yeshaya Perek מ"ז:
1. Why do the Babylonians get punished for conquering Israel if God had allowed them to
do this because he was angry with the Jews? (2 peshat answers)
2. How did the Ramban use one of the above answers to explain Pharaoh and Egypt’s
punishment for enslaving the children of Israel? Can the other answer also be used? If
so, bring textual proof.
3. Is the sorcery and magic of the Babylonians actually efficacious, or is it mere foolishness?
(For a fairly comprehensive article by Rabbi Ahron Lopiansky, see
http://www.aish.com/sp/ph/48938547.html)
4. Note the metaphoric use of the terms virgin, widow, and the loss of children. How do
these apply to the Babylonians?

הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב משולם גוטליב שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Meshulam 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
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Shiurim – שיעורים
http://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/isaiah_chapter_47/
http://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/in_depth_isaiah_chapters_40_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.
יהודה יהושע בן איטה בריינה

גרשון בן שרה איטה

ניסן בן יטקע רחל

יצחק אייזיק בן איתקע

