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

 בית שמש,42 רח' השושן

:'שאלות ליחזקאל פרק מ
 איך."... בארבע עשרה שנה אחר אשר הכתה העיר... "בעשרים וחמש שנה לגלותנו:פס' א
י/ב? העזר-התיארוך הכפול הזה מסייע לבאר את התאריכים המופיעים בפרק א' פסוקים א
.במפרשים
. דיבור של ה' אל נביא דרך מתווך היא תופעה אופיינית לתקופה." "וידבר אלי האיש:פס' ד
?אילו עוד נביאים בתקופה זו מקבלים נבואה דרך מתווך
 השווה למקדש המתואר במלכים א פרקים.בפרק מתואר המקדש כפי שיחזקאל ראה בנבואה
? מהם ההבדלים בצורה ובפרופורציות של הבניה.ז-ו
? לעומת הידוע לנו ממקדש שלמה,מהם כלי הקודש העיקריים החסרים במראהו של יחזקאל

.1
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Questions for Yechezkel Perek ' מ:
1. 40:1 : “In the twenty-fifth year of our exile, the fourteenth year after the city had
fallen…”. How does this double date help explain the dates in perek 1, psukim 23? See the mefarshim.
2. In pasuk 4: “The man spoke to me.” God speaking to a navi through an
intermediary is characteristic of this period in history. Which other neviim
received their prophecy through an intermediary?
3. In this chapter Yechezkel describes the mikdash, as he was shown in a vision.
Compare to the mikdash described in Melachim aleph, prakim 6-7. What are the
differences in the shape and proportions of the building?
4. What are the main klei kodesh missing from Yechezkel’s vision, in comparison with what
we know of the mikdash in the time of Shlomo HaMelech?

הוקרה
.אנו רוצים להודות לנאוה ויואל פינקלמן שהכינו את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Nava and Yoel Finkelman 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-tavnithamikdash.htm
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/ahronim/yehezkel/prakim/kil-mikdashchazonot.htm

Questions – שאלות לעיון
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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_40/

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

