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:שאלות ליחזקאל פרק כ"ג
כז שבו נאמר "ומצרים לא: ע' יחזקאל כג: יש שני פנים לזכירת מצרים בתודעת העם היהודי.1
" מה התופעות המצריים שלפי.מארץ מצרים...יד "לא יאמר עוד:תזכרי עוד" וירמיהו טז
?פסוקים אלו כבר לא נזכור
: מה מסמל הכוס בפסוקים אלו? השווה לפסוק המוכר לנו.לג וירמיהו כה-לא: ע' יחזקאל כג.4
? מה מסמל הכוס שמה.)יג:"כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא" (תהילים קטז
מט) לרשימת חטאי שמרון וירושלים? השווה-לו: מה מתווסף בסוף הפרק (יחזקאל כג.3
.ליחזקאל טז
Questions for Yechezkel Perek  כ"ג:
1. The Jewish collective unconscious remembers Egypt in two contrasting ways. See
Ezekiel 23:27 and Jeremiah 16:14, in both of which we are told that we will no
longer remember Egypt. What will we no longer recall in each case?
2. See Ezekiel 23:31-33 and Jeremiah 25. What does the cup symbolize in each
case? Compare this with Psalms 116:13. What does the cup symbolize there?
3. What sins are added to the list at the end of the chapter (Ezekiel 23:36-49)?
Compare this to the sins in Ezekiel 16.
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב משולם גוטליב שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Meshulam Gottlieb for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
.לדאבוני לא מצאתי מאמרים על פרק זה
Unfortunately I could not find articles for this week’s 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

Summaries – סיכומים
https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0006_0_06197.html
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Shiurim – שיעורים
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/ezekiel_chapter_23/

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

