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

 בית שמש,42 רח' השושן

:שאלות ליחזקאל פרק י"ח
)מהי הדעה המוטעית של בנ"י על הנהגת ה' במשל בפס' ב'?(לפי רש"י
 מהי הסיבה לכך?(רש"י פס' ד' מסביר את. דורות3 ה' מאריך בתשובתו אל בנ"י דרך משל של
)...  כל נפש ביחסו אל ה' האבא של כולם ולא:היסוד שלפיו ה' מתגמל כל נפש
 מה המעשים שעשה והרעים.ט' מוזכרים המעשים של הצדיק שבגללם הוא יחיה-'בפסוקים ה
-י"ג ושוב כמו בהתחלה בפס' י"ד-'שלא עשה?(אותם מעשים מוזכרים בצורה הפוכה בפס' י
)י"ז
איך רואים את הבחירה החופשית הניתנת לכל אחד בפס' י"ד?(איך זה שהבן לא המשיך בדרך
)?אבותיו
)מה הם חלקי התשובה המוזכרים בפס' ל"א?(מצודת דוד
)מהו הרצון של ה' בהנהגתו בשכר ועונש?(פס' ל"ב
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Questions for Yechezkel Perek י"ח:
1. What is Bnei Yisrael’s misconception concerning G-d’s leadership as mentioned in
the parable in pasuk '( ?בsee Rashi)
2. G-d gives Bnei Yisrael a lengthy answer via a parable of 3 generations. Why (see
Rashi in pasuk '?)ד
3. Pesukim ' ה' – טelaborate why a righteous person’s actions cause him to live.
What are the deeds that he did and the bad ones he did not?
4. How is free will described in pasuk ?י"ד
5. What are the components of repentance mention in pasuk ?ל"א
6. What is G-d’s will concerning reward and punishment (pasuk ?)ל"ב
הוקרה
.אנו רוצים להודות למינדי מרכוס שהכינה את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Mindy Marcus for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
.לדאבוני לא מצאתי מאמרים לפרק זה
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
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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_18/

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

