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:שאלות ליחזקאל פרק כ"ז
 מה, לפני שנעיין בפרקינו.) יט, כח- יחזקאל מקדיש לנבואה על צור כמעט שלושה פרקים (כו
)עשה צור כדי לקבל כ"כ הרבה תשומת לב מיחזקאל? (עיינו תחילת פרק כו ברש"י וברד"ק
 בתחילה היו. היחסים שבין צור לבין ישראל עברו תהפוכות שונות.....1 בקשר לשאלה
יב ובדברי- פסוקים יט, עיינו שמואל ב פרק ה, לדוגמא.ביניהם יחסים מתוקנים ויחסי אחווה
יד- פסוקים י, עיינו מלכים א פרק ט, [לאלו שרוצים להתאתגר.ז- פסוקים ב,הימים ב פרק ב
] היחסים הטובים בין.שביעות רצון של חירם מלך צור על השכר שהוא קבל לעבודתו-על אי
ישראל לבין צור היו טובים להרבה שנים אבל הנישואים של אחאב המלך עם בת מלך צידון
-ט: עמוס א: עיינו: מאז הנבואות נגד צר הלך והתדרדרו.(איזבל) השחיתו את המלוכה מאוד
.... ויש עוד,ט-ח:א וישעיהו כג: ישעיהו כג,י
 מה המפה אומרת לנו על. עמ' רז,כדי להבין את המשל בפרקינו עיינו בדעת מקרא ליחזקאל
קשריה המסחריים הענפים של צור? עם איזו ארצות עמדה צור בקשרי מסחר?איך זה מסביר
?את המשל
 יש חכמים שראו את פרק כז כרשימת מסחר כאילו מועתק.בפרק כז מקונן יחזקאל על צור
 האם זה. מדוע הם יאמרו כך? אם זה אכן רשימה.מרשימה של פעולות מסחריות שנעשו בצור
רשימה של סוחר הגאה במרכולתו או רשימה של פושט רגל כאילו רשימה של מה שנותר
?במחסניו של העשיר לשעבר? הסבר
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Questions for Yechezkel Perek  כ"ז:
1. Yechezkel devotes almost three Perakim to his prophesy about Tyre. Prior to
learning our Perek see Rashi and the Radak at the beginning of Perek  כ"וwho
explain why Tyre received so much attention
2. Tyre and Yisrael’s relationship knew ups and downs. See Shmuel II Perek 'ה
pesukim י"ט- י"בas well as Divrei Hayamim II Perek ' בpesukim 'ז-'ב. [As a
challenge see Melachim I Perek ' טpesulim י"ד-' יwhere Chiram explains that he
does not want to get paid wages for his work.] The good relationship soured
after Achav married Ezevel and corrupted the kingdom. Consequently the
prophesies about Tyre’s fate deteriorated see 'י-'ט:'עמוס א, א:ישעיהו כג, and
ט-ח:ישעיהו כג.
3. To understand the parable in this week’s Perek see Daat Mikra on Yechezkel
page 207. What does the map tell us about Tyre’s trade ties? What nations had
trade ties with Tyre? How does this explain the parable?
4. In Perek  כ"זYechezkel laments about Tyre. There are those sages that explain
that Perek  כ"זis a copy of trading transactions that occurred in Tyre. Why? If this
is mere a list, is this a example of a shopkeeper proud of his wares, or one who
about to become bankrupt and is trying to see off as much as he can? Explain.
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.
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Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/ahronim/yehezkel/prakim/aizzur-veyerushalaim.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_27/

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

