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:שאלות ליחזקאל פרק י"ג
 כשיבא אדם על פרץ החורבה בורח השועל על דרך פרץ-  "כשועלים בחרבות:' רש"י על פסוק ד.1
 לפי פרושו," איזו מידה יש לו לנביא אמת ואין לו לנביא שקר.אחרת ואינו עומד בפרץ להלחם
?של רש"י? איך הרעיון הזה עוזר לעם להבחין בין נביאי אמת לנביאי שקר
 במה שתי הקבוצות. הזכרים והנקבות, בפרק זה הנביא נוזף שתי קבוצות של נביאי שקר.4
.דומות? במה הם שונות? שימו לב לא רק לסגנון הנבואה שלהם אלא גם להשפעתם על העם
Questions for Yechezkel Perek י"ג:
1. Rashi on verse 4: “Like foxes in ruins – When a person approaches a breach in the
ruins, the fox runs away through a different breach, and does not stand by the
first breach to fight.” What character trait does the true prophet have which the
false prophet lacks, according to this interpretation of Rashi? How does this idea
help the people distinguish between who is a true prophet and who is a false
one?
2. In this chapter the Navi scolds two groups of false prophets, the males and the
females. How are the two groups similar? How are they different? Pay attention
not only to their styles of prophecy but also to their effect on the people.
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מארק סמילוביץ שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rabbi Mark Smilowitz 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-shalomshalom.htm

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
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https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/ezekiel_chapter_13/

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

