)בית כנסת פייגנסון בנופי אביב (ע"ר
Bet Knesset Feigenson
Rehov Hashoshan 24 Bet Shemesh

 בית שמש,24 רח' השושן

:'שאלות לזכריה פרק ח
?הרד"ק מסביר מה טיב הנבואה שנפתחת בפסוק ב' ולמי מיועדות הקנאה והחימה
)מה מסמל הרעיון שהזקנים יהיו ברחובות דווקא? (פסוק ד' מצודת דוד ולפי המלבי"ם
)'במה צריכים בנ"י להתחזק? (רש"י פסוק ט.
באיזה שנה נבואה זו נאמרה וכמה שנים לפני זה בנו את יסודות היכל ה' בזמן דריוש?(רש"י
)'פסוק ט
)'מי הם הנביאים שניבאו את הנבואות האלו?(אבן עזרא פסוק ט
)איך הברכה בתבואה קשורה לשלום? ( פסוק י"ב מצודת דוד
)על מה הזהירה הנביא והיא מסר גם לימינו?(פסוק י"ז רש"י
)מה הם הצומות המוזכרים לפי החודשים שלהם ושיהפכו לימי שמחה?(פסוק י"ט רש"י
המפרשים סופרים את הכמות המדוייקת של הגויים שיבואו ויצטרפו ליהודים לפי החישוב
?' לפי רש"י מה החישוב ומה המספר הסופי של גויים שרוצים להיות עם עם ה.בפסוק כ"ג
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Questions for Zecharia Perek 'ח:
1. The Radak explains the nature of the prophecy that start in pasuk 'ב. To whom
does the envy and anger refer?
2. What does the elderly in the streets represent?
3. In what way do  בני ישראלneed to improve?
4. What year was the prophecy relayed and how many years prior was the Temple’s
foundation laid?
5. Who are the prophets that received this prophecy?
6. How is a blessing on grain tied to peace?
7. What is the prophets warning and what is the message nowadays?
8. What fast days are mentioned?
9. Exegetes on pasuk  כ"גenumerate the exact number of gentiles that will join the
Jewish people. What is Rashi’s calculation and what is the final number.
הוקרה
.אנו רוצים להודות למינדי מרכוס שהכינה את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Mindy Marcus 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-shavti-eltziyon.htm

Questions – שאלות לעיון
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.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_8/

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

