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:'שאלות ליחזקאל פרק כ
 מהו ההבדל בין הפירוש של רש"י לפירוש. "לפרשנים שוניםיש הסברים שונים למילה "לדרוש
?)של מצודת דוד (פסוק א
 נדדו במדבר והגיע אל ארץ,למה זה נחוץ לחזור על ההיסטוריה של היהודים שיצאו ממצרים
? ישראל
 מהו ההבדל בין שתי.גם המילה "גידוף" וגם המילה "מעל " מבטאים צורה של בגידה בהי
)המילים ? ( פסוק כז
 למה? איך משתמשים בו.מב מילת "שם" מופיעה הרבה פעמים- גם בפסוק כח וגם בפסוק
?באופן שונה בשני הפסוקים
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Questions for Yechezkel Perek ' כ:
1. Different commentaries have different explanations for the word "Lidrosh". How
does Rashi's explanation differ from Metzudat Dovid (pasuk 1)?
2. Why is it necessary for the Navi to go through the history of the Jews who left
Egypt, wandered in the wilderness and came into Eretz Yisroel?
3. Both the words "Giduf" and Maal" express a form of treachery against Hashem.
What is the difference between the two words?(27)?
4. In verses 28 and 42 the word "there" is used very often. Why is it used so often
and how is it used differently in both pesukim?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מיכאל ברמסון שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rabbi Michael Bramson 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/elizur-midbaraamim.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
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https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0006_0_06197.html

Shiurim – שיעורים
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/ezekiel_chapter_20/

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

