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:'שאלות לזכריה פרק ג
, דעה אחת. ישנה מחלוקת איך להבין את עניין המשפט של יהושע כהן גדול בפני השטן.1
 רואה את המשפט כמתייחס לאדם,) ואומץ על ידי המלבי"ם.שנמצאת בחז"ל (סנהדרין צג
, שנמצאת באבן עזרא, דעה שנייה. על אודות הנשים הנכריות שלקחו בניו, יהושע עמצו,פרטי
רואה את יהושע כמייצג כלל ישראל בהתמודדתם עם שונאי ישראל שמנסים לעצור את בניין
 "הלא זה, איך שני הפירושים האלו יתיחחסו להגנת ה' על יהושע נגד השטן.בית הקדש השני
אוד מוצל מאש") פסוק ב')? ואיך שני הפירושים יפרשו את הסרת הבגדים הצואים מעל
?)'יהושע על ידי המלאך (פסוק ד
 כמה מפר שים רואים את ה"שבעה עיניים" שעל האבן (פסוק ט) כסימן להבטחת הקב"ה.2
 איך דימוי האבן עם השבעה עיניים הוא, לפי מבט זה.שהוא ישגיח על בניין בית המקדש השני
?1 המשך לתחילת הפרק לפי שתי הדעות שהזכרנו בשאלה
 הוא חלק מההפטרה של שבת, יחד עם סוף הפרק שלפני ותחילת הפרק שאחרי, הפרק הזה.3
 אבל למה גם. אין ספק שדימוי המנורה שבתחילת הפרק שאחרי מתאים לחנוכה.חנוכה
?פרקנו כשעומד לעצמו מתאים לחנוכה
Questions for Zecharia Perek 'ג:
1. There’s a dispute how to interpret the court scene where Yehoshua the High
Priest is being judged before the satan. One opinion, found in Chazal (Sanhedrin
93a) and adopted by the Malbim, sees the judgment as relating to a particular
individual, Yehoshua himself, because his sons took non-Jewish wives. A second
opinion, related by Ibn Ezra, sees Yehoshua as representing all of the people of
Israel in their struggle against their enemies who are trying to stop the Jews from
building the second Temple. How would these two interpretations relate to
God’s defense of Yehoshua against the satan, “Why, this one is a brand rescued
from fire” (pasuk 2)? And how would each opinion interpret the removal of the
filthy garments from Yehoshua by the angel (pasuk 4)?
2. A number of commentators view the “seven eyes” on the stone (pasuk 9) as a
sign of God’s promise to give His Providence over the construction of the second
Temple. Based on this view, how is the image of the stone with seven eyes a
continuation of the beginning of the chapter, according to each of the opinions
mentioned in question 1?
3. This chapter, along with the end of the previous chapter and the beginning of the
next chapter, is part of the Haftarah for Shabbat Chanukah. Certainly the image
of the Menorah in the beginning of the next chapter is fitting for Chanukah. But
why is our chapter on its own also fitting for Chanukah?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מארק סמילוביץ שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rabbi Mark Smilowitz for preparing this week’s questions.
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Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/treyasar/zharya/prakim/roz-vhasatanomed.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_3/

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

