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).פרקנו
 שהוא,איך להסביר את הסתירה לכאורה במשלים שמשווים את שארית ישראל גם לטל
?)'ז-' שהוא סימון השמדה (פסוקים ו, ולגם לאריה,סימן ברכה
,)"'וכו...והרכתי ערי ארצך...י"ד נראים כנבואות של חורבן ("והכרתי סוסיך-'פסוקים ט
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Questions for Micha Perek 'ה:

.1
.2
.3
.4

1. Verse 2 repeats the comparison of the redemption to a woman who bears a
child, which we saw in chapter 4, verses 9-10. What does our chapter add to this
idea which was missing in chapter 4? (Hint: See verse 1 of our chapter.)
2. How can we explain the apparent contradiction in the parables that compare the
remnant of Israel both to dew, which is a sign of blessing, and to the lion, which
is a sign of destruction (verses 6-7)?
3. Verses 9-14 seem like prophecies of destruction (“And I will destroy your
horses…And I will destroy the cities in your land…etc.”), but the commentaries
actually interpret them as a prophecy of comfort (see for example Rashi and
Radak). What motivated them to interpret these verses that way?
4. The Haftarah for Parashat Balak begins in our chapter and ends in chapter 6. In
fact Balak and Bilaam are mentioned in chapter 6, verse 5. But how is our chapter
connected to the parasha of Balak? (Hint: What in our chapter is reminiscent of
the prophecy of Bilaam, “There is a people that dwells apart, not reckoned
among the nations” (Bemidbar 23, 9)? What is reminiscent of his prophecy, “Lo a
people that rises like a lion, leaps up like the king of beats” (Bemidbar 23, 24)?)
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מארק סמילוביץ שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Mark Smilowitz Michael Bramson for preparing this
week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
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http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/treyasar/micha/prakim/ros-veata-betlechem.htm
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/treyasar/micha/prakim/ros-veayasherit.htm

Questions – שאלות לעיון
לדאבוני לא מצאתי שאלות לספר מיכה
Unfortunately I was unable to find question to Sefer Micha.
Shiurim – שיעורים
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/micah_chapter_5/

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
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