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 בית שמש,24 רח' השושן

:'שאלות לצפניה פרק ב
 ובחלק השני הוא פונה,_______  בחלק הראשון הנביא פונה אל.הפרק מחולק לשתיים
._______ל
. באיזה פסוק מתחילה החלק שני? האם יש אפשרות אחרת? נא להוכיח עמדתך,לדעתך
.)(עיין בחיבור בין פסוקים ג' וד' ובן פסוקים ד' וה' ובמפרשים
? מה ההבדלים ביניהם.הנביא משתמש עם ארבע ביטויים שונים לתאר את שארית ישראל
תמנה את שמות העמים וערים מבני ניכר שיושמדו ותסביר (ככל שתוכל) את חטאיהם
.ועונשם

.1
.2
.3
.4

Questions for Zefaniah Perek 'ב:
1. This chapter has two parts. In the first part, the prophet addresses _______,
while in the second part he turns to ________.
2. At what point do you think the second part begins? Is there another option.
Please provide evidence for your position. (Investigate the connection between
verses 3 and 4 and between 4 and five.)
3. The prophet uses four phrases to refer to the remnant of Israel. What are the
differences between them?
4. What Gentile nations and cities are mentioned as doomed for destruction?
Explain the sin(s) of each one (to the degree that is possible) and their
punishment.
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/tsfanya/prakim/roz-vishtachvulo.htm
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/treyasar/tsfanya/prakim/elizur-erezplishtim.htm
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/treyasar/tsfanya/prakim/elizur-erezplishtim.htm

Questions – שאלות לעיון
לדאבוני לא מצאתי שאלות לספר צפניה
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Unfortunately I was unable to find question to Sefer Zefania.
Shiurim – שיעורים
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/zephaniah_chapter_2/

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

