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

 בית שמש,42 רח' השושן

:שאלות ליחזקאל פרק מ"ח
 האם לא עדיף היה לסיים את, מדוע לסיים את ספר יחזקאל בפרק הזה? הפרק הזה כולו טכני.1
?הספר בפרק הקודם
 מדוע שבט לוי (כהנים ולויים) מקבלים נחלה גם כן? ברור שהשטח שהוקצה להם הוא קודש.4
 שבט לוי. זה מוצג בדומה לנחלות שמקבלות השבטים האחרים, אולם,וקשור לבית המקדש
? לא,אמור להיות ללא נחלה
Questions for Yechezkel Perek  מ"ח:
1. Why end Sefer Yehezkel with this perek? Wouldn't the previous perek make a
more inspiring or uplifting ending, than this perek which is more technical?
2. Why do Shevet Levi (the kohanim and leviim) also get a nachalah? Their territory
is clearly related to the Beit haMikdash and its’ surroundings, but is presented as
if it is their nachalah like that of the other tribes. Isn't Shevet Levi supposed to be
without a nachalah?
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
.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_48/
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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

