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:שאלות ליחזקאל פרק כ"א
 "אהה ה' אלוקים המה אמרים לי הלא ממשל משלים הוא" (פסוק,אחרי תלונתו של יחזקאל
 מתי יותר טוב שנביא יתנבא. הפעם הנמשל במקום המשל, ה' מוסר לו אותה נבואה,)'ה
. ומתי לא?התייחס למשלים אחרים בספר יחזקאל,במשל
 איך פסוק זה מסתדר עם.)'"והוצאתי חרבי מתערה והכרתי ממך צדיק ורשע" (פסוק ח
 כמו בפסוק, שרק הרשעים ימותו ואילו הצדיקים יחיו,האמור בפרק י"ח על תורת הגמול
?)' פסוק ט,"צדיק הוא חיה יחיה" (פרק י"ח
 תחילת פרק לולב הגזול במסכת סוכה) מביא כמקור להלכה,הרמב"ן (מלחמת ה' על הרי"ף
 מה כוונתו? האם.) "מזכיר עוון להתפס" (פסוק כ"ח,שלולב הגזול פסול את הפסוק בפרקנו
?יישום הלכתי כזה מתאים לפשט הכתובים
. אבל בשתי משמעויות,) ל"ד,' ל,המילה "חלל" נמצא בפרק כמה פעמים (פסוקים י"ט
 ואילו לפעמים אחרות היא מתייחסת, לנהרג על ידי חרב,לפעמים היא מתייחסת לגוויה
? מתי היא ככה ומתי ככה. כמו בחילול קודש,למחולל
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Questions for Yechezkel Perek  כ"א:
1. After Yechezkel’s complaint, „Ah, Lord God! They say of me, ‘He is just a
riddlemonger’” (pasuk 5), Hashem gives Yechezkel the very same propechy, this
time directly instead of as a parable. When is it better for a prophecy to be in
parable form, and when is it not?Consider other parables in the book of
Yechezkel.
2. “And I will wipe out from you both the righteous and the wicked” (pasuk 8). How
does this verse harmonize with what is said in chapter 18 about Divine justice,
that only the wicked will perish and the righteous will live, such as in the pasuk,
“He is righteous and shall surely live” (Chapter 18, pasuk 9)?
3. The Ramban (Milchamot Hashem on the Rif, Beginning of the chapter “Lulav
Hagazul” in masechet Sucah) cites as a source for the Halakha that a stolen lulav
is invalid a pasuk from our chapter, “He recalls his guilt, in order to be caught”
(pasuk 28). What does he mean? Does this application to the Halakha fit with the
simple meaning in context?
4. The Hebrew word “Chalal” appears a number of times in this chapter (pesukim
19, 30, and 34), but with two different meanings. Sometimes it refers to a dead
body, killed by the sword. Other times it refers to one who is profaned, as in
holiness that is desecrated. Which one does it mean in each case?
הוקרה
.אנו רוצים להודות למארק סמילוביץ שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rabbi Mark Smilowitz for preparing this week’s questions.
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Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/ahronim/yehezkel/prakim/aiz-kiamad.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
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/ezekiel_chapter_21/

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

