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:'שאלות לזכריה פרק ב
 מה הם מייצגים ומדוע. זכריה מתנבא על ארבע קרניים וארבעה מלאכה,בתחילת הפרק
?דווקא תמונות אלה
? המלאך מודד את ירושלים, בפסוק ו,מדוע
?) למה זה הוכפל10( ?"מה משמעות הביטוי "הוי הוי
? רש"י מצטט מדרש בנוגע לעשו וכיבוד אביו? מה הקשר של המדרש לנושא שלנו,בפסוק יב
?)מתי אנחנו קוראים את סוף הפרק (מפסוק יד ואילך
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.2
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.4
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Questions for Zecharia Perek 'ב:
1. In the beginning of the perek Zecharia is shown four horns and four craftsman.
Who do each of these represent and why specifically those images?
2. Why, in pasuk 6, is the angel measuring Jerusalem?
3. What does the "Hoi Hoi" expression mean? (10) Why is it doubled?
4. In Pasuk 12, Rashi quotes a midrash abiout Esav honoring his father? What is the
connection of this midrash to our topic?
5. When do we read the end of this Perek (Pasuk 14 and on)?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מיכאל ברמסון שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rabbi Michael Bramson 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/loriyahazon_zchariya.htm
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/treyasar/zharya/prakim/roz-veasa-etenay.htm

Questions – שאלות לעיון
.לדאבוני לא מצאתי שאלות לספר זכריה
Unfortunately I was unable to find question to Sefer Zecharia.
Shiurim – שיעורים
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/zechariah_chapter_2/

Refuah Shleima – רפואה שלמה
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 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

