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:'שאלות לזכריה פרק ה
? ולמה,מה פירוש הביטוי "מגילה עפה" לפי המפרשים הקלאסיים? איזה פירוש עדיף בעיניך
) הקונטקסט המקומי ובקונטקסט הרחב בתנ"ך,(ע' בלשון המונח עצמו
מה משמעות המשפט "ואשא עיני וארא"? איך נביאים אחרים מבטאים את הכניסה למצב
?נבואי
? והאשה, העופרת,מה מסמלים האיפה
?איך חז"ל מפרשים את הביטוי "בית בארץ שנער"? האם פירוש זה מנחם אותך או לא

.1
.2
.3
.4

Questions for Zecharia Perek 'ה:
1. What is a megillah afah? Which classical interpretation do you prefer? Why?
(Consider the language used, the local context, and proofs from elsewhere in
Tanakh.)
2. What is the significance of the phrase “and I will lift my eyes and see”? How do
other prophets describe their entering into a prophetic state?
3. What do the measure (efah), the lead, and the woman symbolize?
4. What is the House in Shinar according to the Rabbis? Is this a comforting
explanation or not?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב משולם גוטליב שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Meshulam Gottlieb 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-vhinemegila.htm
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/treyasar/zharya/prakim/roz-vheneshtaim.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_5/
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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

