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:'שאלות ליחזקאל פרק ה
מו) טוען שהציוויים בפרקים ד' וה' לא נתקיימו באמת אלא רק: הרמב"ם במורה נבוכים (ב.1
: שתי סיבות לטענה זאת. יחזקאל לא באמת גילח את כל שערו ולא אכל לחם מאוס.במראה
) אסור על פי ההלכה לגלח את כל4 ו,) ה' לא יתן לנביאים לעשות דבר שיהפוך אותם לצחוק1
? האם טיעוניו של הרמב"ם משכנעים לך. ולכהן האיסור הוא כפול,השער
 ה' אומר ליחזקאל שמטרת העונש היא "וידעו כי אני. העונשים בפרק זה הם חמורים למדי.4
 סבל וצער גורמים לאנשים, בדרך כלל. זה מזכיר את מטרת המכות במצרים.)ה'" (פסוק י"ג
?' למה ה' טוען שהעונש החמור דווקא יוכיח שהוא ה.ל-ספקות בקיומו של הא
 פשוטם של הדברים הוא שישראל עשו עברות.)' "ותמר את משפטי לרשעה מן הגוים" (פסוק ו.3
 אבל כמה מפרשים אומרים שהן עשו אותן.' וכן פשוטו של פסוק ז.חמורות מן עברות הגויים
 אבל בשביל ישראל אותן עברות נחשבות יותר חמורות מאחר שהם קיבלו עליהם את,עברות
? ולמה, איזה פירוש נראה לך יותר סביר.'התורה ולהיות עם ה
Questions for Yechezkel Perek 'ה:
1. The Rambam in his Guide to the Perplexed (2:46) claims that the commandments
in chapters 4 and 5 were not fulfilled in reality but in a vision. Yechezkel did not
actually shave off all his hair and did not eat disgusting bread. There are two
reasons for this claim: 1) Hashem would not have his prophets do something that
would turn them into a laughingstock, and 2) the Halakha forbids shaving off all
of one’s hair, and for a kohen the prohibition is double. Do you find the
Rambam’s argument convincing?
2. The punishments in this chapter are particularly harsh. Hashem tells Yechezkel
that the purpose of the punishment is “that they will know that I am Hashem”
(verse 13). This is reminiscent of the purpose of the plagues in Egypt. Generally,
suffering and pain cause people to doubt the existence of God. Why does
Hashem claim that the severe punishment will actually prove that He is God?
3. “Yet in her wickedness she has rebelled against my laws and decrees more than
the nations and countries around her” (verse 6). The simple meaning of these
words is that Israel violated more severe prohibitions than those violated by the
surrounding nations. The same is true of verse 7. Yet some commentaries say
that the violations were the same, but for the Israelites the same prohibitions are
considered more severe since the Jews accepted the Torah and their role as
God’s people. Which interpretation makes more sense to you, and why?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מארק סמילוביץ שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rabbi Mark Smilowitz for preparing this week’s questions.
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Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/ahronim/yehezkel/prakim/aiz-avotyochlu-banim.htm

Questions – שאלות לעיון
http://www.daat.ac.il/daat/dapey/dapim.asp?text1=57

Worksheets – דפי עבודה
http://www.daat.ac.il/daat/dapey/dapim.asp?text1=57

Summaries – סיכומים
https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0006_0_06197.html

Shiurim – שיעורים
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/ezekiel_chapter_5/

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.
דניאל בן איטה

רפאל יצחק בן חיה גיטל

גרשון בן שרה איטה

שרה בת ביילה

