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Bet Knesset Feigenson
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 בית שמש,24 רח' השושן

:'שאלות לחבקוק פרק ג
? מה הן. פרק ג' של ספר חבקוק דומה למזמורים בספר תהילים בשלושה דרכים, לפי הרד"ק.1
). ועיי' הפסוק האחרון בפרקנו,א: עיי' תהילים ז:(רמז
 שהפסוק בא אחרי תיאור, לפי ההקשר.) אגילה באלקי ישעי" (פסוק י"ח, "ואני בה' אעלוזה.2
" "בנפול אויבך אל תשמח, האם הפסוק הזה עומד בסתירה לפסוק,חורבן איובי ישראל
?) י"ז,(משלי כ"ד
 אחרי שחבקוק הנביא שמע מה' שהוא נפרע מאויבי,) לפי כמה מפרשים (עיי' רש"י ורד"ק.3
 הנביא עכשיו בפרק ג' מזכיר,)'ג-' פסוקים ב,'ישראל לא מיד אלא אחרי זמן (עיי' פרק ב
 לאיזו פסוקים בפרקנו מתאימים.אירועים היסטוריים בהם ה' משגיח על עם ישראל
?האירועים הללו
 בקיעת הירדן בימי יהושע
 קריעת ים סוף
 מתן תורה
 עצירת השמש במלחמת יהושע עם מלכי כנען
Questions for Chabakuk Perek 'ג:
1. According to Radak, chapter 3 of Chavakuk is similar to psalms in the book of
Tehillim in three ways. What are they? (Hint: See Tehillim 7:1, and see the last
pasuk in our chapter.)
2. “Yet will I rejoice in the LORD, Exult in the God who delivers me” (pasuk 18).
Based on the context, that this pasuk comes after description of the destruction
of the enemies of Israel, does this pasuk contradict the pasuk, “Do not rejoice
when your enemies fall” (Mishlei 24:17)?
3. According to a number of commentators (see Rashi and Radak), after the
prophet Chavakuk heard from Hashem that He punishes Israel’s enemies not
immediately but only after the passage of time (see chapter 2, pesukim 2-3), the
prophet now in chapter 3 mentions historical events in which Hashem gives
divine providence to the Israelite nation. With which pesukim in our chapter do
these events match?
a. The splitting of the Jordan river during the time of Yehoshua
b. The splitting of the Sea of Suf
c.
The giving of the Torah
d. The stopping of the sun during Yehoshua’s battle with the kings
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מארק סמילוביץ שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rabbi Mark Smilowitz for preparing this week’s questions.

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

 בית שמש,24 רח' השושן

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/heil/tanach/iyunim/neviim/treyasar/havakuk/prakim/%d7%aa%d7%a4%d7%99%d7%9c%d7%9
4-%d7%9c%d7%97%d7%91%d7%a7%d7%95%d7%a7%d7%94%d7%a0%d7%91%d7%99%d7%90.htm
http://www.daat.ac.il/heil/tanach/iyunim/neviim/treyasar/havakuk/prakim/%d7%9c%d7%a4%d7%99%d7%a8%d7%9
5%d7%a9-%d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%94-%d7%a1%d7%9c%d7%94%d7%91%d7%aa%d7%a0%d7%9a.htm

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

