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:'שאלות ליחזקאל פרק ח
 אנחנו יודעים.בפרק מתוארים חטאים שונים של עבודה זרה שיחזקאל ראה בירושלים
 האם הכל חזר? האם לא באמת.ל) ביער את כל העבודה הזרה מהעיר- א, כג,שיאשיהו (מל"ב
 אבל כבר,הפסיקו לעבוד עבודה זרה? או האם יחזקאל ראה דברים שונים שהיו משך הדורות
?לא קיימים בירושלים
?האם ה"תועבות" שיחזקאל רואה מסודרים לפי סדר מסויים? מהו
? מה פירוש? איזה מן חטא זה:)יז,"והנם שלחים את הזמורה אל אפם"; (ח
?מהי המשמעות לכך שיאזניהו בן שפן (פס' יא) מוזכר בשמו
מדוע ה' מראה ליחזקאל את כל המראות האלה – האם היה מצופה ממנו לעשות משהו
? מה,בעקבות המראות? אם כן
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Questions for Yechezkel Perek 'ח:
1. In this chapter, Yechezkel was shown different sins of 'avoda zara in Jerusalem.
We know that Yoshiyahu (Melachim bet, 23, 1-30) eradicated all idolatry from
the city. Did it all come back? Did the people not ever really stop their idolworshipping? Or did Yechezkel see things that had occurred over the
generations, but no longer existed in Jerusalem?
2. Are the "abominations" that Yechezkel saw organized according to anything
specific? According to what?
3. "And lo, they put the branch to their nose" (8:17). What does this mean? What
sort of sin is this?
4. What is the significance of Yaazanyahu ben Shafan (v. 11) being mentioned by
name?
5. Why does God show Yechezkel all of these visions – was he expected to do
anything about it? If so, what?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לנווה 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-semelhakinha.htm
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/ahronim/yehezkel/prakim/gvaryahugnizat.htm

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

 בית שמש,42 רח' השושן

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_8/

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

