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שאלות ליחזקאל פרק כ"ח
?על איזה מנהיג של צור מדובר בפרק זה
 ומה ה" עשה כדי לעצור גאווה זה? (פסוק,"יען גבה לבך" (בלב המלך) על מה היה המלך גאה
)ב
)"בעדן גן אלקים" מהן הפרשנויות השונות לפסוק הזה? (פסוק יג
?למה מתואר המלך בתור כרוב בפסוק יד
? אם העסק שלהם היה מלא מדוע הייתה שם אלימות:בפסוק טז
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Questions for Yechezkel Perek  כ"ח:
1. Which leader of Tzur is being referred to in this Perek?
2. “Because your (the king) heart was proud” What was the king proud of, and what
did Hashem do to stop this pride? (pasuk 2)
3. “You were in Eden” What are the different interpretations of this verse? (Pasuk
13)
4. Why is the king described as a cheruv in pasuk 14?
5. In pasuk 16: if their business was full why was there violence?
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/aizzur-veyerushalaim.htm
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/ahronim/yehezkel/prakim/aizmelech-zur.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

)בית כנסת פייגנסון בנופי אביב (ע"ר
Bet Knesset Feigenson
Rehov Hashoshan 24 Bet Shemesh

 בית שמש,42 רח' השושן

https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0006_0_06197.html

Shiurim – שיעורים
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/ezekiel_chapter_28/

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

