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 בית שמש,42 רח' השושן

:שאלות ליחזקאל פרק י"ט
? מהם שני המשלים ובאיזה פסוקים המשלים מופיעים: בפרק שלנו יש שני משלים.1
 מדובר בפרק שלנו על אחריתם של מלכי יהודה האחרונים.4
 מה:עייני בספר בראשית פרק מט/ עיין. במשל הראשון שומעים על משפחת אריות
?ההאריה מסמל שם בברכות של יעקב? על מי מדובר שם ועל מי מדובר כאן
ט:או תהילים פ/א ו:או הושע י/טז ו:עייני בירמיהו יא/ עיין. במשל השני שומעים על הגפן
? בכל המקומות האלו מה מסמל הגפן שם וכאן.....)או ישעיהו פרק ה/ו
? מה הנמשלים של שני המשלים, במלים שלך: כסיכום
Questions for Yechezkel Perek י"ט:
1. Our Perek contains two parables. What are they and in which pesukim do they
start and end?
2. The parables relate to the end of the final kings of Yehuda
 The first parable speaks of a family of lions. See Sefer Bereishit perek מ"ט:
What does the lion symbolize in Yaakov’s blessings? Who is spoken of
there and who here?
 The second parable speaks of a grape/grapevine. See Sefer Yirmiya
ט"ז:י"א, 'א:'הושע י, 'ט:'תהילים פ, and 'ישעיה ה. What does the
grape/grapevine symbolize in all these instances?
 What are the morals of the two parables?
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 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
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_19/

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

