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שאלות למיכה פרק ג':
.1

.2
.3
.4

.5

בפרק שלנו יש שלש בנבואות .לשלושת הנבואות יש "מתכונת" דומה :פניה אל החוטאים,
פירוט חטאם ותיאור ענשם .לכל אחת מהנבואות....
 לאיזה חוטאים מכוונת הנבואה?
 באיזה פסוקים כלולים כל נבואה?
 באיזה פסוקים כלולה הפניה אל החוטאים ומהי תוכן הפניה?
 מהן חטאם ומהן תיאור ענשם?
בכל אחת מן הנבואות מאשים הנביא את המנהיגים בהאשמה כללית ,ואחר כך הוא מפרט
אותה .הבא דוגמאות לכל נבואה.
עיין פסוק ח' .הנביא מתאר את עצמו כשונה מהנביאים המתעים את העם .איך הוא עושה
זאת?
עיין פסוק יב וקרא את הציטוט הבא מתוך הספר "שמונה נבאיאם בעבותות אהבה" (פרק ג')
מאת הרב בנימין לאו:
לפני מיכה לא נאמרה נבואת חורבן בירושלים  ,אלא רק בנינוה מפי יונה ובשומרון מפי
עמוס והושע  .האפשרות שעיר הקודש והמקדש תהפוך לעיי חורבות לא עלתה על דל
שפתי אדם ולא נהגתה בראשו של איש  .התודעה הרווחת בירושלים היתה שקדושתה של
העיר מימי דוד ושלמה מבטיחים לה חיי נצח.
 הסבר את הציטוט.
 האם ,אחרי נבואתו של מיכה בפסוק יב היתה שינוי ב"התודעה הרווחת בירושלים"?
האם נבואתו עשתה רושם? העזר(י) בספר ירמיהו פרק כו פסוקים יז-יט.
(למאותגרים) עיין מסכת מכות דף כד :איך ר' עקיבא קורא ומבין את פסוק יב
:ג' Questions for Micha Perek

1. In our Perek there are three prophecies and they all follow a similar recipe:
speaking to the sinners, detailing their sins, and describing said sins. For each
prophecy:
? Which sinners are addressed
? Where (in pesukim) does the prophecy begin and end
? In which pesukim are the sinners addressed and what does the Navi say
? What are their sins and they punishment
2. In each one of the prophecies the Navi blames the leaders in detail. Bring
examples.
 where the Navi contrasts himself to the prophets that mislead theח' 3. See pasuk
?Nation. How does he do this
 and then read the quote below from Rabbi Lau’s book:י"ד 4. See pasuk
לפני מיכה לא נאמרה נבואת חורבן בירושלים  ,אלא רק בנינוה מפי יונה ובשומרון
מפי עמוס והושע  .האפשרות שעיר הקודש והמקדש תהפוך לעיי חורבות לא עלתה על
דל שפתי אדם ולא נהגתה בראשו של איש  .התודעה הרווחת בירושלים היתה
שקדושתה של העיר מימי דוד ושלמה מבטיחים לה חיי נצח.
 Explain the quote.
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Was there a change to the “General understanding in Yerushalayim” after
Micha’s prophecy in pasuk  ?י"בDid his prophecy make an impact? See
Yirmiyahu Perek  כ"וpesukim י"ז – י"ט.
5. (Challenge) See Masechet Makot : כ"ד- How does Rabbi Akiva understand pasuk
?י"ב
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב ימין גולדשמידט שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Yamin Goldsmith for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/treyasar/micha/prakim/ros-nevuotlerashey.htm

Questions – שאלות לעיון
לדאבוני לא מצאתי שאלות לספר מיכה
Unfortunately I was unable to find question to Sefer Micha.
Shiurim – שיעורים
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/micah_chapter_3/

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.
גרשון בן שרה איטה

שרה בת ביילה

