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שאלות לזכריה פרק ט':
 .1בפרק שלנו אנחנו מתחילים חלקו השני של ספר זכריה (פרקים ט-יד) .ובחלק הזה יש עוד
חילוק לשניים :בתחילת כל חלק יש אותה פתיחה" :משא דבר ה'" .לפי רש"י ,על מי מדובר
בפרקנו? איזה מדרש מביא רש"י? האם רד"ק חולק? נמק
 .2עיין פסוק ט :איך מתארים ביאתו של משיח? השווה לספר דניאל פרק ז:יג-יד .מהן ההבדלים
ספר דניאל פרק ז (עם תרגום לעברית ,ש.ל גורדון)
ש ַמי ִם יג) ָחזֵּה ֲהוֵּית ְּב ֶחזְּוֵּי לֵּי ְּלי ָא ַואֲרּו עִם ֲענָנֵּי שְּ מַ י ָא
יג) רֹואֶה ָהי ִיתִ י ְּב ֶחזְּיֹונֹות ַה ַליְּלָה ְּו ִהנֵּה עִם ַענְּנֵּי ַה ָ
ְּכבַר ֱאנָש ָאתֵּ ה ֲהוָא ְּועַד עַתִ יק יֹו ַמי ָא ְּמטָה
ְּכבֶן ָאדָ ם בָא ָהי ָהְּ ,ועַד עַתִ יק ַהי ָ ִמים ִהגִיעַּ ,ו ְּל ָפנָיו
ּוקְּדָ מֹוהִי ַהק ְְּּרבּוהִי
ִהק ְִּריבּוהּו.
ש ְּלטָן וִי ָקר ּו ַמלְּכּו וְּכ ֹל ַע ְּממַ י ָא אֻ מַ י ָא
יד) ְּולֵּּה יְּהִב ָ
שלְּטֹון וִי ָקר ּו ַמלְּכּותְּ ,וכָל ָה ַע ִמיםָ ,ה ֻאמֹות
יד) וְּלֹו נִתַ ן ִ
ש ְּלטָן ָעלַם דִ י לָא
ש ְּל ָטנֵּּה ָ
שנַי ָא לֵּּה י ִ ְּפלְּחּון ָ
ְּו ִל ָ
שלְּטֹון עֹולָם ֲאשֶר ֹלא
שלְּטֹונֹו ִ
ְּו ַהלְּשֹונֹות אֹותֹו יַעֲב ֹדּוִ ,
יֶעְּדֵּ ה ּו ַמלְּכּותֵּ ּה דִ י לָא תִ תְּ ַחבַל
שחֵּת.
יַעֲב ֹר ּו ַמלְּכּותֹו – ֲאשֶר ֹלא תִ ָ
 .3בקשר לשאלה הקודמת :עיין מסכת סנהדרין דף צח .והסבר....
אמר רבי אלכסנדרי :רבי יהושע בן לוי רמי :כתיב (דניאל ז:יג) חזה הוית בחזוי ליליא
וארו עם ענני שמיא כבר אינש אתה הוא ועד עתיק יומיא מטה וקדמוהי הקרבוהי וכתיב
(זכריה ט:ט) גילי מאד בת ציון הריעי בת ירושלם הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושע הוא עני
ורוכב על חמור ועל עיר בן אתנות זכו עם ענני שמיא לא זכו עני רוכב על חמור.
:ט' Questions for Zecharia Perek
). Thisט' – י"ד 1. In our Perek we being the second part of Sefer Zecharia (Perakim
part of Zecharia is further split into to each starting with an introduction “The
burden of the work of G-d.” According to Rashi, who is this Perek referring to,
?and what Midrash does Rashi bring? Does the Radak agree
? Compare and contrastט' 2. How is the coming of the Messiah described in pasuk
.ז':י"ג – י"ד to Daniel
 and explainצ"ח3. In reference to the previous question See Mashechet Sanhedrin .
(Soncino translation below):
R. Alexandri said: R. Joshua b. Levi pointed out a contradiction. it is written, in
its time [will the Messiah come], whilst it is also written, I [the Lord] will
hasten it!33 — if they are worthy, I will hasten it: if not, [he will come] at the
due time. R. Alexandri said: R. Joshua opposed two verses: it is written, And
behold, one like the son of man came with the clouds of heaven34 whilst
[elsewhere] it is written, [behold, thy king cometh unto thee . . . ] lowly, and
riding upon an ass!35 — if they are meritorious, [he will come] with the
clouds of heaven;36 if not, lowly and riding upon an ass.
הוקרה
אנו רוצים להודות לרב ימין גולדשמידט שהכין את השאלות לשבוע זו.
Thank You
We would like to thank Rav Yamin Goldsmith for preparing this week’s questions.
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Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/treyasar/zharya/prakim/roz-kilahashem.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_9/

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

