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:שאלות ליחזקאל פרק מ"ה
 בפרק מ"ח הספר. ה"תרומות" של תחילת הפרק מתייחסות לחלוקת הארץ בימי בית שלישי.1
, לכהנים, ואילו בפרקנו המוקד הוא החלוקה למקדש,יתייחס לחלוקת הארץ לכל השבטים
 החלק של הנשיא הוא כל כך גדול כדי, לפי הפרוש מצודת דוד.)ולנשיא (שהוא לכאורה המלך
 "ולא יונו עוד,' וזהו פרושו של פסוק ח,לנטרל ממנו את התאווה לגזול קרקע מן השבטים
" האם מוכר לך סיפור או סיפורים בתנ"ך.נשיאי את עמי והארץ יתנו לבית ישראל לשבטיהם
). פרק כא,' עיי' ספר מלכים א:על מלכים שגוזלים קרקע מן העם? (רמז
 או לתרומה,) ה"תרומה" בפסוק י"ג מתייחסת או לתרומה הרגילה שמפרישים לכהנים (רש"י.4
 יש רמז בפסוק, לפי רש"י.)מיוחדת שתהיה בעתיד כחלק מטכס חנוכת הבית השלישי (רד"ק
? איפה הרמז.ששיעור תרומה הוא אחד מששים
 וכמה מאיתן לכאורה סותרות, הקרבנות שבפסוקים י"ח עד כ"ה אינן כולן מוזכרות בתורה.3
' פר החטאת של חג הפסח שבפסוק כ"א אינו מוזכר בתורה (עיי, לדוגמה.מה שכתוב בתורה
 הפתרון לכל הבעיות הוא, לפי כמה מהמפרשים.) ורש"י שם:רש"י כאן וגמרא שבת דף יג
 למה לדעתך בטכס הזה נותנים.שמדובר פה בקרבנות מיוחדים לטכס חנוכת הבית השלישי
? כמו שעשו בבתיהם בפסח מצרים,דם על המזוזות (פסוק י"ט) בבית המקדש
Questions for Yechezkel Perek  מ"ה:
1. The “tithes” mentioned in the beginning of this chapter refer to the future
division of the land of Israel during the period of the third Temple. In chapter 48
the book will deal with the division of the land among all the tribes; in our
chapter the focus is the portions of the Temple, the priests, and the prince (who
is probably the king). According to the commentary of Metzudat David, the
portion of the prince is sufficiently large so as to neutralize any temptation of the
prince to steal land from the tribes. That is his interpretation of verse 8, “so that
My princes will no longer defraud My people, but give the land to the house of
Israel according to their tribes.” Do you know of any stories in Tanach about a
king stealing land from the people? (Hint: See Kings I, chapter 21.)
2. The “tithes” in verse 13 refer either to the regular tithes that are offered to
kohanim from produce (Rashi), or to a special offering that will be part of the
future ritual of the dedication of the third Temple (Radak). According to Rashi,
there is a hint in this verse that the amount of terumah that is to be given is one
sixtieth. Where is that hint?
3. The animal sacrifices in verses 18 through 25 are not all mentioned in the Torah,
and a number of them seem to contradict what it says in the Torah. For example,
the bull for a sin offering on Passover in verse 21 is not mentioned in the Torah
(See Rashi here and the Talmud Tractate Shabbat 13b and Rashi there).
According to a number of commentators, the solution to this inconsistency is
that the chapter is referring to unique offerings that will be part of the ritual for
the dedication of the third Temple. What do you think that in a ritual they are to
put blood on the doorposts of the Temple (verse 19), in a similar manner to what
our ancestors did in their homes for the korban pesach they offered in Egypt?
הוקרה
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.אנו רוצים להודות לרב מארק סמילוביץ שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rabbi Marl Smilowitz for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
.לדאבוני לא מצאתי מאמרים לפרק זה
Unfortunately I did not find any articles for this week’s Perek.

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_45/

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

