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• The Twelve Prophets are one Unit of Prophecy over >200 years

• Chagai & Zecharia – spiritual leaders of the Return to Zion

• Oldest historical background for the Miracle of Chanukah

• Zerubavel ben Shealtiel & Yehoshua ben Yehozadak

= post-exilic leaders with historical sources (“2nd generation”) 

• Zecharia’s Night Visions (1,6-6,15) – Structure of a Menorah   

נבואות זכריה בתוך תרי עשר כיחידה ספרותיתבני גזונדהייט  

The Context of Zecharia’s Prophecies Within the Twelve Prophets
Beni Gesundheit

ד"בס



…I am stringing/connecting the words of the Torah to those of the prophets and their words to the ketuvim; 

and the words of Torah were as happy as the day that they were given on Sinai, which was given in fire…



Good reasons why NOT to show the next slide
• Don’t generally learn the 12 minor prophets as a unit
• Too much information (TMI): 67 chapters
• Why consider the <200 years period from before the 

destruction of Israel’s Kingdom (722 BCE) through Shivat
Zion (after 516 BCE) to be related?

• How can prophecies by 12 prophets during this entire 
period be compared?

סה"כ מלאכי זכריה חגי צפניה חבקוק נחום מיכה יונה עובדיה עמוס יואל הושע

67 3 14 2 3 3 3 7 4 1 9 4 14

Total Malachi Zecharja Chagai Zefanja Habakuk Nachum Micha Yona Ovadja Amos Yoel Hoshea

זכריה ומלאכי  , משמתו חגי
מישראלרוח הקודשנסתלקה

(ב"ח ע"סוטה מ)





וכן בין כל נביא , ארבעה שיטין-בין חומש לחומש של תורה : ב"ג ע"בבא בתרא י
.שיטין' ג-ובנביא של שנים עשר , לנביא

Bava Batra 13b: When different books are included in the same scroll, four empty lines of 

space should be left between each book of the Torah, and similarly between one book of 

the Prophets and another. But between each of the books of in the Prophet of the Twelve 

[Prophets] only three empty lines should be left, because they are considered one book.

ושנים עשר מתוך שהיו נבואותיהם קטנות לא כתבום  : א"ו ע"י בבא בתרא ט"רש
הנביאים עצמם איש איש ספרו ובאו חגי זכריה ומלאכי וראו שרוח הקדש מסתלקת  

שהיו הם נביאים אחרונים ועמדו וכתבו נבואותיהם וצרפו נבואות קטנות עמם ועשאום  
.ספר גדול שלא יאבדו מחמת קטנם

Rashi Bava Batra 15a: The Twelve Prophets were written as one book since the prophesies of 

the twelve prophets were short, and they were not written by the prophets themselves; 

Hagai, Zechariah and Malachi came and saw that divine inspiration was disappearing, since 

they were the last prophets, so they wrote all the prophecies and combined the short 

prophecies of all the [nine] prophets with theirs into one big book so that they would not get 

lost due to their [short] length.

עוד עצמותם תפרחנה בקבר וזכרם  , ואף שנים עשר הנביאים: יב-יא, ט"בן סירא מ
.ויבשרו תשועות למו, כי נחמו בית יעקב. לברכה

Ben Sira 49:11-12: And even the twelve prophets, their bones will yet bloom in 

the tomb and their memory will be for a blessing. For they comforted the house 

of Yaakov, and told them about their salvation.

Treiיחידה ספרותית אחת–תרי עשר  Asar – One Literary Unit



י : ב-א', עזרא ה י ְוִהְתַנב ִ ְזַכְריָּה ַבר ְנִבי ָּא ַחג ַ ֹואו  י ִביהו דְנִבי ַי ָּאִעד  ֵיא ד ִ ֵאל ֲעֵליהֹוןַעל ְיהו דָּ רָּ ה  ִיש ְ ם ֱאלָּ ֻׁ ש  ֶלם ב ְ :  ו ִבירו ש ְ
ית אֱ  ֵ ִריו ְלִמְבֵנא ב  ק ְוש ָּ דָּ ר יֹוצָּ ו ַע ב ַ יֵאל ְוֵיש  ַאְלת ִ ר ש ְ ֶבל ב ַ ב ָּ מו  ְזרֻׁ אַדִין קָּ ֵ ֶלם ְוִע ב  י ִבירו ש ְ א ד ִ הָּ הֹון נביאיא ְנִבי ַי ָּא ִדי לָּ מ ְ

ֲעִדין ְלהֹון א ְמסָּ הָּ :  ֱאלָּ

Ezra 5, 1-2: In those years, Hagai the prophet and Zecharia son of Ido, prophets of the Judeans who were in Judah and 

Jerusalem, prophesied in the name of the God of Israel about them. Then Zerubavel son of Shealtiel and Yeshua son of 

Yotzadak rose and began to build the House of God that is in Jerusalem and with them were the prophets of God, helping 

them.

ַנִין ו ַמְצְלִחין : יד', עזרא ו ָּ ֵיא ב  ֵבי ְיהו דָּ י ְוש ָּ ְנבו ַאת ַחג ַ ֹואב ִ ר ִעד  ְזַכְריָּה ב ַ ֵאל ו ִמט ְ ְנִבי ָּה ו  רָּ ה  ִיש ְ ְכִללו  ִמן ַטַעם ֱאלָּ ַ ֵעם  ו ְבנֹו ְוש 
ס רָּ ָּ א ֶמֶלְך פ  ת ְ ש ְ ְחש ַ ַ ְריֶָּוש  ְוַאְרת  ֹוֶרש  ְודָּ :כ 

Ezra 6, 14: The elders of the Judeans were building and prospering in accordance with the prophecy of Hagai the prophet 

and Zecharia son of Ido and built and finished [the Temple] by the decree of the God of Israel and by the decree of Cyrus 

and Darius and Artahshasta king of Persia. 

   Return to Zionשיבת ציון

יאֵ  ַאְלת ִ ן ש ְ ֶ ֶבל ב  ב ָּ הְזרֻׁ ַחת ְיהו דָּ ַ ל פ 
ֹהֵ  ק ַהכ  דָּ ן ְיהֹוצָּ ֶ ַע ב  ֻׁ דֹול  וְיהֹוש  ן ַהג ָּ

('זכריה ד'; ב-'חגי א)
Hagai 1-2; Zecharja 4



דור שני לחורבן וגלות בבל= בן יהוצדק הכהן זרובבל בן שאלתיאל ויהושע

Zerubavel ben Shealtiel & Yehoshua ben Yehozadak the Priest = 

2nd generation from Babylonian Exile 

Child = Chief Rabbi 

Israel Meir Lau

רֹאש   ֵֹהן הָּ יָּה כ  רָּ ש ְ
ֹ יָּה כ  רָּ ִחים ֶאת ש ְ ח ַרב ַטב ָּ ק ַ רֹאש  ַוי ִ ַוי ֶֹלךְ .... ֵהן הָּ
ה תָּ ֶבל ִרְבלָּ ם ַעל ֶמֶלְך ב ָּ ם ֶמֶלְך ַוי ַ : ֹאתָּ ְך ֹאתָּ
ֶאֶרץ ה ב ְ ִרְבלָּ ֶבל ַוְיִמיֵתם ב ְ הב ָּ ֶגל ְיהו דָּ ת ַוי ִ ֲחמָּ

תוֹ  (כא-יח, ה"מלכים ב כ: )ֵמַעל ַאְדמָּ

ק   דָּ יהֹוצָּ

ַהְגלֹות ה ַלְך ב ְ ק הָּ דָּ םֶאת ְיהו  ' ִויהֹוצָּ לִָּ ה ִוירו ש ָּ דָּ
ר ַכְדֶנאצ ַ ַיד ְנבֻׁ (מא', א ה"דה: )ב ְ

א ֶעְזרָּ
ן ִחְלִק ( א) ֶ ן ֲעַזְריָּה ב  ֶ יָּה ב  רָּ ן ש ְ ֶ א ב  ן ַאהֲ ... י ָּהֶעְזרָּ ֶ זָּר ב  ן ֶאְלעָּ ֶ רֹן ב 

רֹאש   ֵֹהן הָּ ֶבל ְוהו  ( ו: )ַהכ  ה ִמב ָּ לָּ א עָּ ִהיר  הו א ֶעְזרָּ א סֵֹפר מָּ
ַתן ה ר נָּ ֶ ה ֲאש  ֶ תֹוַרת ֹמש  ֵאל ' ב ְ רָּ ('עזרא ז)ֱאלֵֹהי ִיש ְ

ק הַ  דָּ ן ְיהֹוצָּ ֶ ַע ב  ֻׁ דֹולְיהֹוש  ֵֹהן ַהג ָּ כ 

(יא.ד.ב', ב; יד.יב.א', חגי א)

יֹויִָּקים
ו ַע הֹוִליד ֶאת יֹויִָּקים  שם  על (י, ב"נחמיה י)ְוֵיש 

ר בתחילת  "יהודה בסוף ביְיהֹויִָּקים מלך 
(א, ד"ב כ"מל)מלכות בבל 

Serayah High Priest 
Killed by Nebuchadnezar after 
the destruction of Jerusalem

Ezra - descendant of Aharon, leader of 
the immigration from Babylon Yehozadak sent from 

Jerusalem to Babylon

Yehoshua High Priest
Return from Babylon

Yehoyakim named after king 
of Yehudah before the Exile
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ה ְיהֹויִָּכין ֶמֶלְך ְיהו דָּ

גלות יהודה לבבל על ידי נבוכדנאצר
(ו', אסתר ב; ל, ה"כ-ח, ד"מלכים ב כ)

הְיהֹויִָּקים  ֶמֶלְך ְיהו דָּ
ר ֶמֶלךְ  ַכְדֶנאצ ַ ה ְנבֻׁ לָּ יו עָּ יָּמָּ ֶבל ַוְיִהי לֹו  ב ְ  ב ָּ
ִנים ַוי ָּש ָּ  ָּ לֹש  ש  וֹ ְיהֹויִָּקים ֶעֶבד ש ָּ ד ב  ְמרָּ :  ב ַוי ִ

(א, ד"מלכים ב כ)

יֵאל ַאְלת ִ ש ְ
יאֵ  ַאְלת ִ ר ש ְ ְניָּה ַאס ִ נוֹ ו ְבֵני ְיכָּ :ל ב ְ

(יז–טו ', דברי הימים א ג)

ַאְלת ִ  ן ש ְ ֶ ֶבל ב  ב ָּ יֵאל  ְזרֻׁ

(א, ב"נחמיה י; ב', ה; ח.ב', עזרא ג)

?
Yehoyachin Last King of 

Yehudah, captured in Babylon 

Yehoyakim – King of Yehudah, 
under Babylon

Shealtiel born in captivity

Zerubavel ”expelled to 
Babylon”



בן יהוצדק הכהן הגדולויהושעמבית דוד זרובבל בן שאלתיאל 

Zerubavel ben Shealtiel decendant of King David & 

Yehoshua ben Yehozadak the High Priest 

Philosopher - King
Othmar Keel



חנוכה בגלל חנוכת המקדש בימי שיבת ציון  

יעקב עמדין' ר( יח', חגי ב)' יום יסוד היכל בית ה

"  המועדים בהלכה"י זווין "הרב ש

('יום יסוד היכל בית ה"יואל בן נון ' ר

טז.יג', זכריה ט; ו', י חגי ב"רש

ט', ע זכריה ט"ראב

טו.יד.א, א"י; ט.ח.ג', זכריה י; כא', ק חגי ב"רד

Rabbi Yaakov Emden 

1697-1776

Chanukah – based 

on Hagai 2, 18 “The 

day that the 

Sanctuary of the 

Lord was founded”

See Rashi

Radak

ע"ת מור וקציעה סימן תר"שו
שנקרא כן גם על , ה"בטעם שם חנוכה נראה לי דבר חדש בעז

שהיה בזמן הזה בימי חגי הנביא ככתוב  , שם חינוך ההיכל
,  שהוא כסליו, שבעשרים וארבעה לתשיעי[ יח, ב]בנבואתו 

אף על פי שלא נבנה הבית  )ולמחרתו חנכוהו בהקרבה , הוסד
[ א, זבחים סב]וכענין שאמרו , עדיין כדאיתא במדרש

שאין  , ובהדלקה מבערב( מקריבין אף על פי שאין בית
,  מט]מחנכין המנורה אלא בין הערבים כמו ששנינו במנחות 

ועל שם חנוכת הבית נקראים ימי נס הנרות שאירע באותו  , [א
ויש מכאן סעד גדול למה שנהגו לעשות סעודות . חנוכה, פרק

. ל נדחקו בכל זה"והאחרונים ז, ולהרבות קצת שמחה



ך כראי שבו משתקף הייעוד האנושי  "חשוב במיוחד לראות את התנ: ... ך"הרלוונטיות של התנ"
לסיפור . ... וכך להבחין במסלול העשייה הנכון ביותר שבו יש ללכת, וזה היהודי בפרט, בכלל
רישום של אירועים –או אמת בעלת  שתי פנים , ך נודעת תמיד משמעות כפולה"התנ

,  הם מסמלים את הייעוד האנושי. ומשמעותם הנצחית של אירועים אלה, שהתרחשו במציאות
אין הוא . היהודי המודרני חסר סוג כזה של רגישות, לצערנו. ומקיפים את אלפי השנים כולן

אנו קוראים בצורה מכנית את המילים שהפנו אלינו . ך"מגיב על יופיו ועל הודו של התנ
אנו מתייחסים אל  . ואשר תורתו היתה בפיהם' אשר היו שליחיו של ה, החכמים הקדומים

לעיתים קרובות אני חש קנאה בנוכרי המגלה  . מילים אלו כאילו אין הן משמעותיות עבורנו
מסות על חג הפסח ועל –זמן חירותנו "יק 'ד סולוביצ"גרי." )הבנה כה רבה של המילה התנכית

(.  148-147' עמ, ז"תשס, אלון שבות, ת תורת הרבתהוצאת עמו, מאוצר הרב, "ההגדה

"The relevance of the Bible: ... It is especially important to see the Bible as a mirror in 

which the human destiny in general, and the Jewish one in particular, is reflected, and 

thus to discern the most correct course of action to take. ... The story of the Bible 

always has a double meaning, or a truth with two different aspects – a record of 

events that occurred in reality, and the eternal significance of these events. They 

symbolize human destiny, and encompass all of thousands of years. Unfortunately, the 

modern Jew lacks this kind of sensitivity. He does not respond to the beauty and 

majesty of the Bible. We read mechanically the words addressed to us by the ancient 

sages, who were God's messengers and Whose teachings were in their mouths. We 

treat these words as if they are not meaningful to us. I often feel jealous of the non-

Jew who shows such an understanding of the biblical word." (Rav Yosef Dov 

Soloveitchik “Festival of Freedom: Essays on Pesah and the Haggadah", From Otzar

HaRav, published by Amutat Torat HaRav, Alon Shvut, 5767, pp. 147-148).







HorsesHornsNew CityPriestKingScrollWomanHorses

1. White and 

red horses will 

walk the land, 

but the land is 

quiet. God has 

compassion to 

build Jerusalem 

External conditions 

of Jerusalem, 

negative & positive:

2. Removal of the 

dangers from 

Gentiles →

3. Building of the city 

for Israel, for all the 

nations and for God

X Choosing Yehoshua the 

Cohen & Zerubavel

the parable of the Menora

with two olive trees/ 

branches, the eyes of God

Internal conditions, 

negative & positive:

3’. Purification of the 

city from evil

2’. The evil goes to 

Babylonia

1’. Chariots with 

white and red 

horses will walk in 

the land, bringing 

the exiled from 

Babylonia to build 

God’s Sanctuary

G-od returns to Zion & rescues his peopleG-od sends out & judges evil



Arch of Titus, Rome – Destruction of Jerusalem 
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