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:שאלות ליחזקאל פרק ט"ו
 ועץ הגפן? (ע' תהילים פ' ורד"ק, הנחירה, למה נמשלו האש. תאר את המשל והנמשל בפרקינו.1
)כאן
? למה נמשלו ענבים או יין בחז"ל? איך זה תורם למשל כאן.4
42  יש בערך: (רמז. מה הקל וחומר בפרקינו? נסה למצא עוד שימושים בקל וחומר בתנ"ך.3
.). דוגמאות12 ז הכוללת: ע' ברשימה בבראשית רבה צב. באיוב2- במשלי ו6  ביניהם,דוגמאות
Questions for Yechezkel Perek ט"ו:
1. Describe the analogy in this chapter. What are the fire, the singeing, and the vine
analogous to? (Hint: See Tehillim 80 and Radak here)
2. What do we find compared to grapes or wine In Chazal? How does this make the
analogy particulary apt?
3. What kal va-chomer is used in this chapter? Can you name the other times we
find kal va-chomer’s in Tanakh? (Hint: There are about twenty, including six in
Mishle and four in Iyov; for ten examples, see Genesis Rabbah 92:7)
4.
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב משולם גוטליב שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav 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-mamesamel.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
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https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/ezekiel_chapter_15/

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

