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 בית שמש,24 רח' השושן

:'שאלות לזכריה פרק א
:שלשת הנביאים האחרונים בתרי עשר הם חגי זכריה ומלאכי והגמרא במסכת סוטה דף מח
...."קורא להם "נביאים אחרונים
 משמתו חגי זכריה ומלאכי נסתלקה רוח הקדש מישראל ועדיין היו:תנו רבנן...
.משתמשים בבת קול
?מהי המשמעות לגמרא הזאת
" לפי הגמרא במסכת... " בִּ ְׁשנַת ְׁש ַתיִּ ם לְׁ ָד ְׁריָוֶ ש.... התחיל זכריה להינבא ב,לפי הפרק שלנו
......מגילה דף טו
ברוך בן נריה ושריה בן מעשיה ודניאל ומרדכי בלשן וחגי זכריה ומלאכי כולן נתנבאו...
...בשנת שתים לדריוש
?מהי המשמעות לגמרא הזאת
)א:בתחילת הספר הנביא נקרא בשם " זְׁ כ ְַׁריָה בֶ ן בֶ ֶרכְׁ יָה בֶ ן עִּ ּד ֹו הַ נ ִָּביא" אבל בספר עזרא (ה
הוא נקרא "ז ַכ ְׁריָה בַ ר עִּ ּדוֹא"! האם זו סתירה? עיין רד"ק ואברבנאל
 בחזון זה רואה הנביא.פרק א' כולל את נבואתו הראשונה של זכריה ואת החזון הראשון שלו
? את מה ומי הדברים האלו מתארים.מלאך בדמות איש רוכב על סוס ועוד כמה רוכבי סוסים
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Questions for Zecharia Perek 'א:
1. The Talmud refers to Chaggai, Zecharia, and Malachi, the three last prophets in
Trei Asar, as are “The final prophets”:
…Our Rabbis taught: Once Chaggai, Zecharia, and Malachi died, Ruach
Hakodesh left, but they still used a Bat Kol.
What is the meaning of this passage?
2. Our Perek states that Zecharia started to prophesy in Darius’ second year.
According to the Talmud in Megilla ט"ו:
…Baruch ben Neriah, Seraya ben Maasiyahu, Daniel, Mordechai, Bilshan,
Chaggai, Zecharia, and Malachi all prophesied in the second year of Darius
What is the meaning of this passage?
3. At the start of the Sefer Zecharia is referred to as “Zechariya ben Berechiya ben
Ido the prophet.” However in Sefer Ezra he is referred as “Zecharya bar Ido!” Is
this a contradiction? See Radak and Abravanel.
4. Perek ' אincludes Zecharia’s first vision and prophecy. In his vision he sees an
angel in the form of a man riding a horse along with other horse riders. What and
whom does this refer to?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב ימין גולדשמידט שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Yamin Goldschmidt for preparing this week’s questions.
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Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/daat/vl/DanyHanuka/DanyHanuka14.pdf
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/treyasar/zharya/prakim/roz-haya-dvarhashem.htm
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/treyasar/zharya/prakim/roz-raitihalayla.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_1/

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

