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

 בית שמש,42 רח' השושן

:'שאלות ליחזקאל פרק ג
' למה משתמש ה.) מה זה "לאכול" בפסוקים האלו? (העזר במצודת דוד.'ג-'עיין בפסוקים א
?'אכילה, בפועל הזה? כלומר מה בא לסמל השימוש בלשון
? איך רש"י היה מסביר את דמות הצופה. מהי הקשר ביניהם לפי רש"י.יז-עיין בפסוקים טו
? מהי משמעות האלם ומדוע הוא נגזר על יחזקאל.כז-עיין היטב בפסוקים כה
.....*בונוס
)ט:יט ולג: אפשר להשוות (לדוגמא ג.בפרקנו הנביא קרוי "צופה" גם בפרק לג הוא נקרא כך
? מהי משמעות.)כב:כו ולג:ואפשר לראות ניגודים (לדוגמא ג
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Questions for Yechezkel Perek 'ג:
1. See pesukim 'א' – ג. What is “to eat” in these pesukim? (see )מצודת דוד. Why does
G-d use this verb? In other words, what does “eat” imply?
2. See pesukim ט"ו – י"ז. According to Rashi what connects them? How would Rashi
explain the onlooker character?
3. See pesukim כ"ה – כ"ז. What is the significance of the “ ”אלםand why was he
decreed onto Yechezkel?
Bonus:
4. In our Perek, as well as in Perek ל"ג, the Navi is called “seer.” Compare (for
example י"ט: גand ט: ) ל"גand contrast (for example כ"ו: גand כ"ב:)ל"ג. What is
the significance?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב ימין גולדשמידט שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Yamin Goldsmith for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
.לדאבוני לא מצאתי מאמרים לפרק זו
Unfortunately I could not find articles for this 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
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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_3/

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

