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

 בית שמש,24 רח' השושן

:'שאלות לחבקוק פרק ב
 באיזה עניין.חבקוק עומד כמו חוני המעגל ומצפה לתשובה שיוכל להשיב למוכיחים אותו
)הוא שואל?(רש"י פסוק א
)' מה תוכן נבואה זו?(פסוק ג.ה' משיב לו שתהיה נבואה שתספק לו תשובה
)'מה הקשר בין המילה "ויפח" לפעולת הדיבור? (רש"י פםוק ג
 שנה באופן70  מה ההבסיס לחישוב של. שנה70הנביא מבטיח שגלות בבל לא יארך יותר מ
)"מדוייק? (רש"י "ולא יכזב אם יתמהמה
 מה נבואה זאת. לפי מצודת דוד המילים "כי עוד חזון למועד" מדברות אלינו בדור שלנו
?אומרת לנו היום שבגללו כל הנבואה על הקץ של גלות בבל נאמרה
' כנגד מי הצדיק בפסוק זה? מהי המידה שגורמת לצדיק להאמין בה.""וצדיק באמונתו יחיה
)'ולזכות לישועה? (מצודת דוד פסוק ד
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Questions for Chabakuk Perek 'ב:
1. Chabakuk stands like Choni Hamagel and expects an answer to pass on. What is
the subject (Rashi '?)פסןק א
2. G-d promises that He will provide an answer via a prophecy. What I the content
of the prophecy?(')פסוק ג
3. What is the connection between the word “ ”ויפחand the “Speech act?” (Rashi
')פסןק ג
4. Chabakuk promises that the Babylonian exile will not last longer than 70 years.
When exactly do the 70 years start?
5. According to Metzudat David " "כי עוד חזון למועדspeaks of our generation. What
does the prophecy say to us?
6. “"”וצדיק באמונתו יחיה. Which Tzaddik does this refer to? What causes the Tzaddik
to trust in G-d and merit redemption? Metzudat David pasuk 'ד.
הוקרה
.אנו רוצים להודות למינדי מרכוס שהכינה את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Mindy Marcus for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/treyasar/havakuk/prakim/aiz-lamatabit.htm
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/treyasar/havakuk/prakim/ros-ktovchazon.htm
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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_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

