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Bet Knesset Feigenson
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 בית שמש,24 רח' השושן

:'שאלות למלאכי פרק א
 הנביא מלאכי. הספר האחרון בתרי עשר ובנביאים, ספר מלאכי,זכינו ב"ה להתחיל ספר חדש
 הוא מוכיח את.פעל בימי בית שני ואחד הנושאים המרכזיים בנבואתו הוא המקדש והכהנים
.הכהנים במיוחד שהם מבזים את שם ה' ומעלים על המזבח קרבנות לא רצויים
.תן דוגמאות ספציפיות בפרקינו של האשמות של מלאכי נגד הכהנים
: תן כותרת לכל חלק.ניתן לחלק פרקנו לשלשה חלקים
ה-פסוקים א
יא-פסוקים ו
יד-פסוקים יב
 תן.שיח" ביו ובין העם או בין ה' לעמו-רוב נבואותיו של מלאכי בנויות במבנה של "דו
דוגמאות מפרקינו
? מה הנביא מציע...יא:השווה פסוק י 'בפרקינו לספר ישעיהו א

.1

.2

.3
.4

Questions for Malachi Perek 'א:
1. We are honored to start the final Sefer of  תרי עשרand the entire Neviim. Malachi
prophesied during the second temple period and the thrust of his prophecies
relate to the Temple and the Kohanim. He rebukes the kohanim for both
disgracing G-d’s name and offering unwanted sacrifices. Cite specific examples of
rebuke from our Perek.
2. The Perek can be split into multiple parts. Give caption to each of the following
sections:
ה-פסוקים א
יא-פסוקים ו
יד-פסוקים יב
3. Most of Malachi’s prophecies are structured as a conversation between the
nation and G-d. Cite examples from our Perek.
4. Compare ' פסוק יwith י"א:'ישעיהו א. What does the Navi suggest?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב ימין גולדשמידט שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Yamin Goldschmidt for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/treyasar/malachi/all-book/roz-navolemalachi.htm
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/treyasar/malachi/prakim/aiz-veamartembma.htm
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http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/treyasar/malachi/prakim/roz-yachasoshel-malachi.htm

Questions – שאלות לעיון
.לדאבוני לא מצאתי שאלות לספר מלאכי
Unfortunately I was unable to find question to Sefer Malachi.
Shiurim – שיעורים
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/malachi_chapter_1/

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

