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Bet Knesset Feigenson
Rehov Hashoshan 24 Bet Shemesh

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לזכריה פרק י"ג
?א)? האם יש עוד נביא הזכור לך שמנבא על תופעה דומה:מה פרוש המילה "מקור" (יג
?)למה הנביאים יפסיקו לנבאות (שני סיבות
.ה)? ע' במפרשים הקלאסיים ותסביר את ההגיון של כל פרוש:מה פרוש הביטוי "הקנני" (יג
"ו) ומיקומם? האם הם קשורים ל"הקנני:איך המפרשים מסבירים את הפצעים "בין ידיך" (יג
בפסוק הקודם? האם הפרשנים הקלאסיים מתפלמסים עם הפרשנות הנוצרית המסורתית
?לפסוק
לאיזה אומה או דת שייכים שני השליש שיכחדו והשליש השלישי שישרוד? (שני פירושים
?קלאסייים) איזה מסר כל אחד משדר לגבי האוניברסליות לעומת הייחודיות ביהדות

.1
.2
.3
.4
.5

Questions for Zecharia Perek י"ג:
1. What does the word “makor” mean (13:1)? Can you recall another prophet who
describes a similar phenomenon?
2. Why will the prophets cease prophesying (two reasons)?
3. How do the classical commentators explain the term ha-kanani (13:5)? Explain
the logic behind each explanation.
4. How do the commentators explain the wounds “between your hands” (13:6)?
How are these interpretations related to the term ha-kanani in the previous
verse? Do these interpretations polemicize with the traditional Christian
interpretation of the verse?
5. Provide two explanations found in the classical commentators for the nation or
religion of the two thirds to be exterminated and the third to be saved. What
does each explanation teach us about particularism and universalism in Judaism?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב משולם גוטליב שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Meshulam Gotlieb for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/treyasar/zharya/prakim/roz-gam-etneviim.htm

Questions – שאלות לעיון
.לדאבוני לא מצאתי שאלות לספר זכריה
Unfortunately I was unable to find question to Sefer Zecharia.
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Shiurim – שיעורים
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/zechariah_chapter_13/

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

