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:שאלות לזכריה פרק י"א
, לפי כמה מפרשים. ישנן הרבה דעות שונות במפרשים איך לפרש את הנבואות בפרק י"א.1
" ותאכל אש בראזיך,ג') שמתחילה "פתח לבנות דלתיך-'הנבואה הראשונה (פסוקים א
, בתחילת בניית בית שני, אבל זכריה הנביא חי בתקופת שיבת ציון.מתייחסת לחורבן בית שני
 האם: אז למה הוא כבר מנבא על חורבנו? (רמז.והבית לא תיחרב עד אחרי כמה מאות שנים
).'ט-'ב:יש נבואה דומה בתחילת בניין בית ראשון? עי' מלכים א' ט
 האחד כדי לסמן שמותר,)י"ד-' הנבואה על שני המקלות אותם ה' גודע (שובר) (פסוקים ז.2
 והשני כדי "להפר את האוחה בין יהודה לבין ישראל" (פסוק,לגויים לרדות בישראל
 מזכירה את שני העצים שה' צווה ליחזקאל לחבר אותם יחד לסמן את אחדות יהודה,)י"ד
 של יחזקאל על ידיj מהי המשמעות של הפיכת הנבואה.)כ"ח- ט"ו:וישראל (יחזקאל לז
?זכריה
. "נועם" ו"חובלים" (פסוק ז')? עי' במפרשים, מה משמעות השמות של שני המקלות.3
Questions for Zecharia Perek י"א:
1. There are many different opinions how to interpret the prophecies in chapter 11.
According to many commentaries, the first prophecy (verses 1-3), which begins,
“Lebanon, open your gates, that fire may consume your cedars”, refers to the
destruction of the second Temple. But Zechariah lived during the era of the
return to Zion when the second Temple was just being built, and it will not be
destroyed for hundreds of years. So why is he already prophesizing its
destruction? (Hint: Is there a similar prophecy at the start of the building of the
first Temple? See Melachim I 9:2-9.)
2. The prophecy about the two sticks which Hashem hacks (verses 7-14), one to
symbolize that the nations are permitted to oppress Israel, the other to “annul
the brotherhood between Judah and Israel” (verse 14), reminds us of the two
staffs which Hashem commands Yechezkel to join together in order to symbolize
the brotherhood of Judah and Israel (see Yechezkel 37:15-28). What is the
significance of the reverse of the prophecy of Yechezkel by Zechariah?
3. What is the significance of the names of the two sticks, “Noam” and “Chovlim”
(verse 7)? See the commentaries.
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב משרק סמילוביץ שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rabbi Marl Smilowitz for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
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http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/treyasar/zharya/prakim/roz-alharoim.htm
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/treyasar/zharya/prakim/roz-petachlevanon.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_11/

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

