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

 בית שמש,24 רח' השושן

:'שאלות לנחום פרק א
 הגדר את המילים "משא" ו"חזון"? איך הם דומים או שונים מהמשמעות הטמונה במילה.1
?""נבואה
 תגובות אנשי נינווה, מי עוד נבא על נינווה (בירת אשור)? השווה את המסר של שתי הנביאים.2
. ותגובות ה' לתגובותם,אליהם
ה'? איך הם-' ד,'ג-' תאר את ההדים של פסוקים אחרים במקרא שנשמעים בפסוקים ב.3
משפיעים על קריאתך של הפסוקים? השווה את השוה והשונה בין שני (או יותר) השימושים
? מה הם מלמדים אותנו.של ביטויים אלו
Questions for Nachum Perek 'א:
1. What is a masa or a chazon? How does this relate to a nevu’ah? (Rashi and
Radak)
2. Name another prophet whose prophecy focused on Nineveh (the capital of
Assyria). Compare his message and its receipt and Nahum’s message and receipt,
as well as Hashem’s reactions in both cases.
3. What biblical echoes do you hear in verse 2-3; 4-5? How do these echoes affect
your reading of the verses? What do the similarities and differences between the
two (or more) usages teach us?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב משולם גוטליב שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Meshulam Gottlieb for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/treyasar/nahum/prakim/aiz-el-kano.htm
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/treyasar/nahum/prakim/hareuvenibeurim.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/nahum_chapter_1/
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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

