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

 בית שמש,24 רח' השושן

:'שאלות לחגי פרק ב
)?למי פונה חגי המביא בפסוק ג'?(רד"ק ומ"ד)(בני כמה אנשים אלו לפחות ומה הם ראו
)"מה משותף לשני הבתים?(מ"ד "את הבית הזה
)'מה "הדבר" שיבטיח הצלחתם בבנין הבית הזה? (רש"י פסוק ה
איזו מלכות תמשול למעט זמן אחרי מלכות פרס המושלת בהם בזמן נבואה זו? ("עוד אחת
)'מעט היא" רש"י פסוק ו
)" את השמיים,מה יקרה למלכות זו כתוצאה מ"הרעש" שה' יביא עליה? (רש"י "ואני מרעיש
)"איזה עיקרון חשוב ניתן ללמוד מאירוע זה?(רש"י פסוק ח
)'במה בית שני יהיה יותר גדול מבית ראשון? (רש"י פסוק ט
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!שנזכה לבניין הבית השלישי עוד בחודש זה חודש הגאולה
Questions for Chagai Perek 'ב:
1. Who does Chagai speak to in pasuk '?ג
2. How are the two Temples similar?
3. What will “ensure” that the building of the new Temple will be successful?
4. What kingdom will rule after the Persians?
5. How will the earthquake affect this kingdom?
6. What can be learned from this event?
7. In what way will the second Temple be greater than the first?
May we merit the building of the 3rd Temple in this month of redemption!
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/hagai/prakim/roz-haetlachem.htm
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/treyasar/hagai/prakim/roz-gadolyiye.htm

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

