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

 בית שמש,42 רח' השושן

:שאלות ליחזקאל פרק כ"ב
)'ב.למה מתכוון יחזקאל כשהוא קורא לירושלים "עיר הדמים"? (פס
מה היו החטאים שיחזקאל אומר שהעם היה אשם בהם באותה זמן? האם אפשר למיין את
?החטאים האלה לקטגוריות
) כ"ח- כ"ו. השרים והנביאים אשמים? (פס,באיזה חטאים הכהנים
 אחרי שקוראים על המצב.בסוף הפרק הנביא מתאר את הענש שה' יביא על העם בירושלים
? מה לדעתכם היה קורה לחברה בירושלים אילו הם לא נענשו- בעם
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Questions for Yechezkel Perek  כ"ב:
1. What does Yechezkel mean when he calls Yerushalayim “The City of Blood”?
(pausk ')ב
2. What are the sins that Yechezkel says that the nation committed? Can the sins be
grouped into categories?
3. What are the sins of the kohanim, ministers, and prophets? (pesukim  כ"ח-)כ"ו
4. In the end of the Perek, the Navi describes the punishment that He will meet out
on Yerushalayim. What do you think would have happened to the people of
Yerushalayim if they were not punished?
הוקרה
.אנו רוצים להודות למיכל גלאט שהכינה את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Michal Glatt 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-cherpabagoim.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_22/

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

