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

 בית שמש,24 רח' השושן

:'שאלות לנחום פרק ג
בפרק שלנו (ובעצם בכל הספר) נחום מנבא על חורבן ממלכת אשור והעברת הכוח מאשור
-  שמרדו באשור-  עשרת השבטים, עינויים, אשור היה מאד אכזרי (גליות.למצרים ולבבל
אמון שהיו עיירות-ג בקשר לעיר נינוה ולעיר נא- הסבר את פסוקים א,) לפי רקע זו.' וכו,הוגלו
.אשוריות
.מה זה "קול שוט" בפסוק ב'? עיין רש"י ובאבן עזרא
 (יש סבל כאשר כל עם חוזר ולוקה במה."יא והסבר את "מעגל המלחמות-עיין פסוקים ח
 מדי הכתה. בבל הכתה את אשור שהכה את מצרים.שעשה לעם אחר (אשור הכתה את מצרים
)! שהכה את מצרים, שהכתה את אשור,את בבל
" מהי מטרת נבואתו של "נַחּום הָ אֶ לְ ק ִֹׁשי: נשאל שאלה,עכשיו שמסיימים ב"ה את ספר נחום
 נחום, וכו'? בתוך מעגל המלחמות שראינו, למנוע, לקדם, לדווח,א)? מה הוא רצה להגיד:(א
? מה רצה נחום לעשות.הוא נציגו של עם קטן שתהפוכות חולפות סביבו ומסכנות את קיומו
(כדאי לזכור שחורבנה של אשור נעשתה ע"י בבל (שבעוד כמה שנים תחריב את ארץ
.)ישראל ותשרוף את המקדש ח"ו

.1

.2
.3

.4

Questions for Nachum Perek 'ג:
1. In our Perek (and indeed in the entire Sefer) Nachum prophesies about the
destruction of the Assyrian empire and the transfer of power to Egypt and Bavel.
As we know, Assyria was a very evil empire. In light of this, explain pesukim 'א' – ג
with relation to the Assyrian cities Ninve and Na-Amon.
2. What is the “sound of the whip” mentioned in pasuk ' ?בSee Rashi and Ibn Ezra.
3. See pesukim  ח' – י"אand explain the “cycle of wars.”
4. Now, at the conclusion of Sefer Nachim we can ask what is the purpose of
Nachum the Elkoshite’s prophecy 'א:' ?אWhat is he trying to say? Report?
Advance? Prevent? ...? In the cucle of wars we see Nachum as the representative
of a small nation whose surrounded by change and uprisings that threaten its
existence. What does Nachum want them to do?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב ימין גודשמידט 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/nahum/prakim/aiz-churbanashur.htm

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

