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

 בית שמש,42 רח' השושן

:'שאלות ליחזקאל פרק ז
" ול"קץ כל בשר, ל"ויהי מקץ שנתיים ימים,"מה פרוש המילה קץ? השווה ל"ומקץ שבע שנים
."בא לפני
 למה הוא מתכוון? מה הקשר,)1424 כשהרמב"ם מורה ש"אין לחשב את הקץ" (הלכות מלכים
?לפרקינו
?איך מתבטא כעס ה' בפרקינו? איך ה' מוכיח לעם שהוא מביא את הפורענות הזה
.מה פשר המקל בפרקינו? השווה למקל אהרון הפורח ומקל משה העושה ניסים
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Questions for Yechezkel Perek 'ז:
1. What is the meaning of the word “ketz”? Compare its meaning here with its
meaning in the verses cited above in Hebrew.
2. What does Rambam mean when he rules that we “may not calculate the ketz”
(Hilkhot Melakhim 12:2)? How does this relate to our chapter?
3. How is God’s anger expressed in this chapter? How does Hashem prove that He
is responsible for the impending doom?
4. How does the metaphor of the rod function in our chapter? Compare this to
Aharon’s blooming rod and Moshe’s rod of wonders.
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב משולם גוטליב שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rabbi Meshulam Gottlieb for preparing this week’s
questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/ahronim/yehezkel/prakim/aiz-hamochermimkaro.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
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Shiurim – שיעורים
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/ezekiel_chapter_7/

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

